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Forord

 “Så at mange hjerters tanker skal blive åbenbaret.” I lyset af Frelserens liv vil
alle hjerters tanker, lige fra Skaberens til mørkets fyrstes, blive åbenbaret. Satan har
fremstillet Gud som en egenkærlig tyran, der kræver alt, men intet giver; der gør
fordring på sine skabningers tjeneste til sin egen forherligelse, men ikke ofrer noget
til gavn for dem. Men ved at give os Kristus åbenbarer Faderen sit hjerte. Dette er
et vidnesbyrd om, at Guds tanker om os er “tanker om fred og ikke om ulykke.”
Jer. 29, 11. Det forkynder, at selv om Guds had til synden er stærkt som døden, så
er hans kærlighed til synderen stærkere end døden. Da han har påtaget sig at frelse
os, vil han intet spare,  hvor dyrebart  det  end er ham, hvis det er nødvendigt  til
fuldførelsen  af  hans  værk.  Ingen  sandhed,  der  har  væsentlig  betydning  for  vor
frelse, forholdes os, intet barmhjertighedsunder bliver forsømt, ingen guddommelig
kraft får lov at være ledig. Guds velsignelser hobes op oven på gunstbevisninger og
gaver oven på gaver. Hele Himmelens skatkammer står til rådighed for dem, som
han  søger  at  frelse.  Når  han  har  samlet  alle  universets  skatte  og  åbnet  for
Almagtens hjælpekilder, lægger han dem i Kristi hænder og siger: Alt dette er til
menneskene.  Brug disse gaver  til  at  overbevise  dem om, at  der  ikke findes en
kærlighed, der er større end min, hverken i Himmelen eller på jorden. De vil finde
deres største lykke ved at elske mig.

Ved Golgatas kors stod kærligheden og egenkærligheden ansigt til ansigt. Her
åbenbarede de sig helt og fuldt. Kristus havde kun levet for at trøste og velsigne, og
ved at dræbe ham afslørede Satan, hvor fuldt af ondskab hans had mod Gud var.
Han viste tydeligt,  at det virkelige formål med hans oprør var at styrte Gud fra
tronen og tilintetgøre ham, gennem hvem Guds kærlighed var blevet åbenbaret.

Gennem Kristi liv og død blev også menneskers tanker bragt frem for dagens
lys. Fra krybben til korset var Jesu liv et kald til selvfornægtelse og til fællesskab i
lidelsen.  Det  afslørede,  hvad  der  var  menneskers  formål.  Jesus  kom  med  den
himmelske sandhed, og alle, der lyttede til Helligåndens røst, følte sig draget  til
ham. De, som dyrkede deres eget jeg, tilhørte Satans rige. Ved deres indstilling til
Kristus ville alle komme til at vise, på hvilket parti de stod. Således afsiger enhver
dommen over sig selv.

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

Den Store Mester, s. 32-33.

Begrundelsen for disse lektier

Profetien  i  Åb.  14,  6-12  skildrer  en  himmelsendt  erklæring  til  alle  fra  enhver
nation, familie, ethvert  tungemål og enhver etnisk gruppe om, at dommens time
endelig er kommet. I lyset  af denne betydningsfulde sandhed er menneskeheden
blevet befalet at frygte Gud (at vise trofast og kærlig lydighed), at give ham ære (at
åbenbare  hans  herlighed,  dvs.  hans  karakteregenskaber,  i  deres  eget  liv)  og  at
tilbede ham som deres Skaber.

I  fuldstændig  kontrast  til  dette  udøver  Guds  og  menneskets  fjende  enhver
anstrengelse for at overbevise især dem, der hævder at være Kristi efterfølgere, om
at lydighed mod Guds lov ikke er påkrævet af dem, at de vil blive frelst, selvom
deres  liv  forbliver  syndigt  og  afspejler  Satans  karakteregenskaber,  og  at
vidnesbyrdet fra ‘det, som fejlagtigt kaldes videnskab’ har bevist, at den skabelse,
der beskrives i begyndelsen af Skriften, ikke fandt sted.

Han søger yderligere at overbevise kristne om, at der ikke vil finde nogen dom
sted, så længe det angår de kristne, eftersom Kristus i sin død på Golgata fjernede
behovet for, at de kristne skulle dømmes. Mange, som før anerkendte Bibelens lære
og profetier angående dommen, fornægter nu enten, at den finder sted, eller at den
har noget med den troende at gøre. Et intenst angreb på ‘det profetiske ord, [som
står] meget fastere,’ har ledt mange til at konkludere, at profetien i Dan. 8, 14 intet
har med dommen af Guds folk at gøre.

Et andet synspunkt, der breder sig, er, at eftersom Bibelen lærer, at Gud selv er
villig til at lade sine egne ord og gerninger blive dømt, så angår dommen kun Gud.
Som reaktion mod dette fejlagtige synspunkt er nogle gået i den modsatte grøft og
hævder, at Guds ord og gerninger umuligt kan dømmes.

Disse lektier giver en anledning til at studere i dybden, hvad Gud har åbenbaret
i  sit  ord  om  dommen.  Bibelens  vidnesbyrd  om  de  ovenstående  spørgsmål  og
indvendinger vil være tilgængelige til nøje undersøgelse.  
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Lektie 1: 29. juni – 5. juli  
‘Derpå kendes Guds børn og Djævelens børn’

UDENADSVERS: ‘Og der blev kamp i Himmelen: Mikael og hans engle stred
mod dragen, og dragen og dens engle stred mod dem. Men de kunne ikke stå sig,
og der fandtes ikke længere plads for dem i Himmelen.’ Åb. 12, 7-8. 

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, s. 405-411.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Åb. 12, 7-17.
LEKTIENS MÅL: At studere den store konflikt, som universet er involveret i.

Indledning
‘Ved  dommens  endelige  fuldbyrdelse  vil  man  se,  at  der  ikke  findes  nogen

begrundelse for synd. Når hele Jordens dommer skal spørge Satan: “Hvorfor har du
gjort  oprør  imod  mig  og  berøvet  mig  mit  riges  undersåtter?”  vil  det  ondes
ophavsmand ikke have nogen undskyldning.  Hver mund bliver  stoppet,  og hele
oprørsskaren  vil  være  stum.  Mens  korset  på  Golgata  hævder  lovens
uforanderlighed,  forkynder  det  for  hele  universet,  at  syndens  løn  er  død.  I
Frelserens sidste råb: “Det er fuldbragt!” ringede dødsklokken over Satan. Da blev
den store strid, der havde været under udvikling så længe, helt afgjort, og det ondes
endelige udryddelse blev sikret. Guds Søn gik gennem gravens porte, for at “han
ved sin død skulle gøre ham magtesløs, der har dødens vælde, nemlig Djævelen.”
Heb. 2, 14. Lucifers trang til selvophøjelse havde ført ham til at sige: “Jeg stormer
Himlen, rejser min trone deroppe over Guds stjerner … den Højeste lig.” Og Gud
siger: “Jeg gjorde dig til støv på jorden …. Og borte er du for evigt.” Es. 14, 13. 14;
Ez. 28, 18. 19. “Thi se, dagen kommer, luende som en ovn; og alle de frække og
alle, som øver gudløshed, skal blive som strå, og dagen, som kommer, skal lade
dem gå op i luer, siger Hærskarers Herre, så der ikke levnes rod eller gren af dem.”
Mal. 4, 1. Hele universet skal være vidne til syndens natur og følger. Og dens totale
udryddelse, som i begyndelsen ville have gjort englene bange og vanæret Gud, vil
nu godtgøre hans kærlighed og befæste hans ære over for det univers af skabninger,
der  glædede  sig  over  at  gøre  hans  vilje,  og  i  hvis  hjerter  hans  lov  er.’
Konfrontation, s. 414-415.  

‘Kan holde stand mod Djævelens snigløb’

1. Hvilken konflikt finder sted i verden i dag? Ef. 6, 10-13.

BEMÆRK:  ‘Der  er  mange,  som ikke  forstår  den  konflikt,  der  foregår  mellem
Kristus og Satan om menneskesindet. De indser ikke, at dersom de vil stå under
Immanuels blodbestænkte banner, må de være villige til at tage del i hans strid og
føre en afgjort kamp mod mørkets magter. Med tanke på denne kamp skriver 
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Lektie 1: 29. juni – 5. juli
Paulus til sine brødre i Efesus og opfordrer dem til at være stærke, ikke svage og
vaklende, ikke lade sig drive hid og did som havets bølger.  Nej, “hent kraft fra
Herren og hans vældige styrke,” siger han. “Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan
holde stand mod Djævelens snigløb. Thi den kamp, vi skal kæmpe, er ikke mod
kød og blod, men mod magterne og myndighederne, mod verdensherskerne i dette
mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.” Ef. 6, 10-13.’  Lys fra det
høje, s. 258.

2. Hvordan beskriver Johannes de to modsatrettede grupper? 1 Joh. 3, 10. 

BEMÆRK: ‘Der er  kun to grupper i  verden i  dag,  og kun to grupper vil  blive
anerkendt i dommen – de, som overtræder Guds lov, og de, som holder hans lov.
To store modsatrettede kræfter åbenbares i den sidste store strid. På den ene side
står himmelens og jordens Skaber. Alle på hans side bærer hans segl. De er lydige
mod hans befalinger. På den anden side står mørkets fyrste sammen med dem, der
har valgt frafald og oprør. Når retten sættes, og alle skal dømmes ud fra de ting, der
er skrevet i bøgerne, vil Guds lovs autoritet blive betragtet i et helt anderledes lys
end det, den nu betragtes i af den kristne verden. Satan har blændet deres øjne og
forvirret deres forstand, ligesom han blændede og forvirrede Adam og Eva og førte
dem ind i overtrædelse. Jehovas lov er stor, ligesom dens ophavsmand er stor. I
dommen vil den blive anerkendt som hellig, retfærdig og god i alle sine krav. De,
som overtræder denne lov, vil opdage, at de har et alvorligt regnskab at gøre op
med Gud; for hans krav er afgjorte.’ Review & Herald, 7. maj 1901. 

‘Den Højeste lig’

3. Hvad var motivet, der startede konflikten? Es. 14, 13-14.

BEMÆRK: ‘Lucifer havde sagt: jeg vil være “den Højeste lig!” (Es. 14, 12. 14), og
ønsket om selvophøjelse havde bragt strid ind i de himmelske boliger og havde
bortjaget en stor del af Guds hærskare. Hvis Lucifer virkelig havde ønsket at blive
som den Højeste,  ville  han aldrig  have  forladt  den plads,  der  var  tildelt  ham i
Himmelen; thi den Højestes ånd giver sig udtryk gennem uselvisk tjeneste. Lucifer
ønskede Guds magt, men ikke hans egenskaber. Han søgte den øverste plads for sig
selv, og enhver skabning, der drives af hans ånd, vil gøre det samme. Derfor vil
fjendskab, uenighed og strid være uundgåelig. Herredømmet bliver den stærkestes
sejrspris. Satans rige er et magtens rige; hver enkelt betragter enhver anden som en
hindring på vejen til  hans egen ophøjelse eller som et springbræt,  ved hjælp af
hvilket han selv kan nå til en højere stilling.’ Den Store Mester, s. 296.
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Lektie 1: 29. juni – 5. juli
4. Hvad bliver vi fortalt om hans stilling, der begyndte det store oprør mod

Gud? Ez. 28, 14.

BEMÆRK:  ‘Da  loven  om  kærlighed  er  grundlaget  for  Guds  styre,  var  alle
skabningers lykke afhængig af, om de var i fuld overensstemmelse med dens store
retfærdighedsprincipper.  Gud  ønsker  kærlighed  fra  alle  sine  skabninger  –  en
hyldest, der er en følge af intelligent påskønnelse af hans væsen. Han bryder sig
ikke om nogen tvungen lydighed, og han forlener alle med en fri vilje, så de kan
yde ham frivillig tjeneste. Men der var én, der valgte at bringe forstyrrelse i denne
frihed. Synd hidrørte fra ham, der næst efter Kristus var blevet hædret mest af Gud,
og som stod øverst i magt og ære blandt Himlens beboere. Før sit fald var Lucifer
den øverste af de skærmende keruber, hellig og ren. “Så siger den Herre Herren:
Du var indsigtens segl, fuld af visdom og fuldkommen i skønhed. I Eden, Guds
have, var du; alle slags ædelsten var din klædning … Du var en salvet, skærmende
kerub; jeg gjorde dig dertil; på det hellige gudebjerg var du; du vandrede imellem
Guds sønner, indtil der fandtes brøde hos dig.” Ez. 28, 12-15.’  Konfrontation,  s.
406.

‘Kamp i Himmelen’

5. Hvad førte disse egoistiske tanker til? Åb. 12, 7.

BEMÆRK:  ‘Den  aktive  modstand  mod  Guds  lov  begyndte  i  himmelen  med
Lucifer,  den  skærmende  engel.  Satan  bestemte  sig  for  at  blive  den  øverste  i
himmelens  rådsforsamling  og  ligestillet  med  Gud.  Han  begyndte  sin
oprørsvirksomhed med englene, som stod under hans ledelse, og han forsøgte at så
misfornøjelse hos dem. Han gik frem på en så listig måde, at mange af englene
stillede sig på hans side, før hans planer fuldt ud var kendt. Selv de loyale engle
kunne ikke fatte hans natur og hvad hans virksomhed ville føre til. Da Satan havde
fået mange engle med sig, fremstillede han sagen sådan, at englene ønskede, at han
skulle  få  den  stilling,  Kristus  havde.  Det  onde  fortsatte  med  at  virke,  indtil
misfornøjelsen slog ud i åbent oprør. Der blev krig i himmelen, og Satan med alle
dem, som holdt med ham, blev fordrevet. Satan havde kæmpet om herredømmet i
himmelen og havde tabt.’ På fast grunn, bog 1, s. 218.

6. Hvad var udfaldet af denne kamp i Himmelen? Åb. 12, 8-9.

BEMÆRK: ‘Den krig, der begyndte i Himmelen, sluttede ikke der. Da Satan blev
smidt ud, blev der sammen med ham smidt et stort antal engle ud, som han ved sit
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Lektie 1: 29. juni – 5. juli
sofisteri  havde ledt  til  at  gøre  oprør  imod Gud. De kom til  denne jord,  og det
samme bedrag, som Satan brugte til at forårsage englenes fald, udøvede han over
for Adam og Eva. De faldt for hans fristelse, og siden da er der blevet kæmpet en
uophørlig og desperat kamp mellem det gode og det onde. Denne jord er scenen for
denne konflikt, slagmarken for kampen mellem Satans styrker og Kristi styrker.
Indtil  enden  vil  der  være  krig  mellem sataniske  agenter  og  de,  som modtager
Kristus, de, for hvem han gav sit liv, så de kunne få kraft til at adlyde Guds lov.
Denne konflikt, som er skildret i store træk i Guds ord, vedrører os individuelt, og
vi burde nu være yderst interesseret i den.’ Review & Herald,  3. maj 1906.

‘Du har ægget mig til at ødelægge ham’

7. Hvilket glimt er vi givet af, hvordan denne konflikt fortsætter? Job 1, 6-8. 

BEMÆRK: ‘Satan var “en morder fra første færd.” Joh. 8, 44. Hans fristelser fører
masserne  ud  i  ødelæggelse.  Drikfældighed  detroniserer  fornuften  og  følges  af
sanselige  nydelser,  strid  og blodsudgydelse.  Satan  fryder  sig  over  krig,  for  den
vækker sjælens værste lidenskaber og jager sine ofre over i evigheden, nedsunkne i
laster og blod. Det er hans mål at ophidse nationerne til krig mod hinanden, da han
derved kan aflede menneskers sind fra at forberede sig til at bestå på Guds dag.
Satan virker også gennem elementerne på at samle sin høst af uforberedte sjæle.
Han har  studeret  hemmelighederne i naturens laboratorier,  og han bruger  al  sin
magt til at dirigere elementerne, så langt Gud tillader. Da han fik lov til at hjemsøge
Job, hvor hurtigt blev ikke fåre- og kvægflokke, tjenere,  huse og børn udryddet;
den  ene  plage  fulgte  efter  den  anden  i  løbet  af  et  øjeblik.  Det  er  Gud,  der
beskærmer sine skabninger og garderer dem mod ødelæggerens magt. I ulykker og
katastrofer  til  lands og til  vands,  i  store  ildebrande,  i  voldsomme tornadoer  og
frygtelige  haglbyger,  i  storme,  oversvømmelser,  cykloner,  tidevandsbølger  og
jordskælv, alle vegne og under tusind forskellige former udøver Satan sin magt.
Han  bortriver  den  modnende  høst  med  hungersnød  og  ulykker  til  følge.  Han
spreder  dødbringende  pest  i  luften,  og  tusinder  omkommer  af  pesten.  Disse
hjemsøgelser skal blive hyppigere og farligere. Satans og hans hærskarers magt og
ondskab kunne nok med rette skræmme os, hvis det ikke var, fordi vi kan finde ly
og befrielse i vor Forløsers overlegne kraft og styrke. De, der følger Kristus, er altid
sikre under hans varetægt.’ The Faith I Live By, s. 328.

8. På hvilken måde søger Satan at fortsætte sin krig mod Gud? Job 1, 9-12.
Sammenlign med Job 2, 3-6.

BEMÆRK: ‘På et meget tidligt tidspunkt af verdens historie gives der en beretning
om et menneske, mod hvem Satan førte denne krig. Han, som ransager hjerterne,
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Lektie 1: 29. juni – 5. juli
gav Job, patriarken fra Uz, dette vidnesbyrd: “Der findes ingen som han på jorden,
så from og retsindig en mand, som frygter Gud og viger fra det onde.” Mod denne
mand fremkom Satan med en hånlig anklage: “Mon det er for intet, Job frygter
Gud? Har du ikke omgæret ham og hans hus og alt, hvad han ejer, på alle kanter? ...
Men ræk engang din hånd ud og rør ved alt, hvad han ejer!” “Ræk engang din hånd
ud og rør ved hans ben og kød! Sandelig, han vil forbande dig lige op i dit ansigt!”
“Da sagde Herren til Satan: Se, alt, hvad han ejer, er i din hånd.” “Se, han er i din
hånd; kun skal du skåne hans liv!” Da Satan havde fået denne tilladelse, berøvede
han Job alt, hvad han ejede – får og kvæg, karle og tjenestepiger, sønner og døtre;
og han “slog Job med ondartede bylder fra fodsål til isse.” Job 1, 8-12; 2, 5-7. Der
blev føjet endnu nogle dråber malurt i hans bæger. Hans venner betragtede hans
modgang som en gengældelse for synd og overdængede hans plagede og forpinte
sind med anklager  om syndige  handlinger.  Skønt tilsyneladende svigtet  af  både
Himmel og jord, men alligevel bestandig i sin tro på Gud og i bevidstheden om sin
retskaffenhed råbte han i sin kval og ængstelse:  “Min sjæl er led ved mit liv.”’
Uddannelse, s. 156.

‘For at fristes af Djævelen’

9. Hvordan fortsatte konflikten, da Kristus kom til jorden? Matt. 4, 1-11.

BEMÆRK: ‘Mange betragter denne strid mellem Kristus og Satan, som om den
ikke har  nogen særlig  betydning for  deres  eget  liv;  for  dem har  den kun ringe
interesse. Men inden for ethvert menneskeligt hjertes område gentages denne kamp
atter og atter.  Ingen kan forlade det onde for at  tjene Gud uden at  måtte møde
Satans angreb. De fristelser, som Kristus modstod, var de samme, som vi finder det
så svært at holde stand imod. De blev påtvunget ham i en så langt højere grad, som
hans natur er hævet over vor. Med den frygtelige byrde af verdens synder hvilende
på sig  modstod  Kristus  de  prøvelser,  der  gjaldt  begærligheden,  kærligheden  til
denne verden og den lyst til at stille sig til skue, som fører til anmasselse. Det var
de samme fristelser,  som besejrede Adam og Eva, og som så let  kommer til  at
overvinde os.’ Den Store Mester, s. 71.

10. Var dette enden på Satans krigsførelse mod Kristus? Luk. 4, 13. Betragt
Matt. 16, 22-23.

BEMÆRK:  ‘Da  det  ikke  var  lykkedes  for  Satan  at  besejre  Kristus  i  ørkenen,
samlede han al  sin kraft  for  at  modarbejde ham under hans gerning og for om
muligt at hindre hans værk. Det, som han ikke kunne opnå ved direkte, personlige
anstrengelser, besluttede han at udvirke ved list. Ikke så snart havde han trukket sig
tilbage fra striden i ørkenen sammen med sine medsammensvorne engle, før hans
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Lektie 1: 29. juni – 5. juli
planer modnedes om i endnu højere grad at forblinde det jødiske folk, så de ikke
kunne genkende deres Frelser. Han lagde planer om at virke gennem sine jordiske
hjælpere inden for den religiøse verden ved at indgyde dem sit eget fjendskab mod
sandhedens forkæmper. Han ville få dem til at forkaste Kristus og til at gøre hans
tilværelse så bitter, som det var muligt, i håb om at berøve ham modet til sit kald.’
Den Store Mester, s. 131. 

‘Dragen vrededes på kvinden’

11. Hvordan fortsatte Satan konflikten efter Kristi himmelfart? Åb. 12, 13.
15.

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

12. Hvordan  bliver  vi  vist,  at  konflikten  vil  fortsætte  i  de  sidste  faser  af
menneskehedens historie? Åb. 12, 17.

BEMÆRK: ‘I det sidste store slag strider to store magter mod hinanden. På den ene
side står himlens og jordens Skaber. Alle, der er på hans side, bærer hans segl og
adlyder hans bud. På den anden side står mørkets fyrste sammen med de frafaldne
og de oprørske. En frygtelig kamp ligger foran os. Vi nærmer os krigen på Gud den
Almægtiges store dag. Det, der er blevet holdt under kontrol, vil blive sluppet løs.
Nådens engel er ved at folde sine vinger sammen og bereder sig til at stige ned fra
tronen og overlade Satan herredømmet over verden. Jordens herskere og magter
gør voldsomt oprør mod himlens Gud. De er besjælet af had mod dem, der tjener
ham, og snart, meget snart, vil den sidste store kamp mellem godt og ondt blive
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Lektie 1: 29. juni – 5. juli
udkæmpet.  Jorden  skal  være  skueplads  for  den  endelige  styrkeprøve  og  den
endelige sejr. Her, hvor Satan så længe har anført mennesker i deres kamp mod
Gud, skal oprøret for altid undertrykkes.’ Det skal ske i de sidste dage, s. 247-248.
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Lektie 2: 6. – 12. juli
‘Skulle den, der dømmer hele jorden, ikke selv øve ret?’

UDENADSVERS: ‘Børnlille, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde.
Men  synder  nogen,  så  har  vi  en  talsmand  hos  Faderen,  Jesus  Kristus,  den
retfærdige.’ 1 Joh. 2, 1.

STUDIEHJÆLP: Patriarker & Profeter, s. 35-36.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 2 Krøn. 19, 4-11.
LEKTIENS MÅL: At studere domsbegrebet, som det er åbenbaret i Skrifterne.

Indledning
‘Når høsten kommer, “skal I atter kende forskel på retfærdig og gudløs, på den,

som tjener Gud, og den, som ikke tjener ham.” Mal. 3, 18. Kristus vil selv afgøre,
hvem der er værdig til at bo i Guds rige. Han vil dømme ethvert menneske efter
dets ord og handlinger.  En blot  og bar  bekendelse har intet  at  sige.  Det  er  vor
karakter, der afgør vor skæbne.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 61.

‘Han sad inde med Guds visdom til at skifte ret’

1. Hvilket eksempel på dom er vi blevet vist i Skrifterne? 1 Kong. 3, 16-28. 
Sammenlign med 2 Mos. 18, 16; 4 Mos. 35, 24; 1 Sam. 24, 16. 

BEMÆRK: I de vestlige lande er vi vant til et domsbegreb, der ikke finder nogen
paralleller  i Bibelen. I  sådanne kulturer er anklageren en offentlig embedsmand,
hvis pligt  er at sikre,  at den skyldige,  som er blevet  arresteret  af politiet, bliver
dømt. Den eneste hensigt med de retslige handlinger er at afgøre, om den anklagede
kan  bevises  at  være  skyldig.  Den  rolle,  der  spilles  af  dommeren,  er  at  lade
anklageren og forsvareren fremsætte deres argumenter på en retfærdig måde og at
fælde dom, hvis nævningene finder den anklagede skyldig.  På Bibelens tid var
sagerne  ofte  mere  lig  vore  civile  retssager,  hvor  to  parter  bragte  deres
uoverensstemmelse frem for dommeren til afgørelse. Dommerens rolle var at vælge
mellem de to.  Selv i  en kriminel retssag var situationen den samme. I sådanne
tilfælde  var  anklagerne  vidnerne.  Dommerens  primære  rolle  var  at  afgøre,  om
vidnerne eller den anklagede talte sandt. (Dette er årsagen til, at Kristi rettergang
var den rene parodi; vidnerne kunne ikke være enige i deres anklage, og derfor
skulle Kristus være blevet frikendt.) Det var kun, hvis dommeren valgte vidnernes
side, at han ville fælde dom i overensstemmelse med de straffe, der var skrevet i
loven. Således er Bibelens domsbegreb at vælge mellem to parter, der opponerer
mod hinanden.

11



Lektie 2: 6. – 12. juli
2. Hvem  er  de  to  parter,  der  opponerer  mod  hinanden  på  den  store

dommedag? Betragt Rom. 3, 4 og Joh. 16, 11.
 

BEMÆRK: ‘Alle vil indse, at de, der har forkastet de guddommelige forskrifter,
har stillet sig på Satans side i krigen mod Kristus. Når denne verdens fyrste bliver
dømt og alle de, der har forenet sig med ham, deler hans skæbne, vil hele universet
som vidner til dommens fuldbyrdelse sige: “Retfærdige og sande er dine veje, du
folkenes konge.” Åb. 15, 3. Ved dommens endelige fuldbyrdelse vil man se, at der
ikke findes  nogen  begrundelse  for  synd.  Når  hele  Jordens  dommer  skal  spørge
Satan: “Hvorfor har du gjort oprør imod mig og berøvet mig mit riges undersåtter?”
vil  det  ondes  ophavsmand  ikke  have  nogen  undskyldning.  Hver  mund  bliver
stoppet,  og hele oprørsskaren vil  være stum. Hele universet  skal  være vidne til
syndens natur og følger. Og dens totale udryddelse, som i begyndelsen ville have
gjort englene bange og vanæret Gud, vil nu godtgøre hans kærlighed og befæste
hans ære over for universet.’ The Faith I Live, s. 71.

‘Vi skal alle træde frem’

3. Hvem vil vidnerne være i dommen? Es. 43, 9-12.

BEMÆRK: ‘“I er mine vidner, lyder det fra Herren,” (Es. 43, 12) vidner om, at han
er god,  og at  godhed er  det  højeste af  alt.  “Et skuespil  er  vi  jo blevet  for hele
verden, både for engle og mennesker.” 1 Kor. 4, 9.’ Uddannelse, s. 155.
‘Gud, som alene er evig og alvis, ser enden fra begyndelsen, og hans planer med
hensyn til det onde er vidtrækkende og omfattende. Det var ikke blot hans hensigt
at bekæmpe oprøret, men at vise hele universet dets natur… Alle vil indse, at de,
der har forkastet de guddommelige forskrifter, har stillet sig på Satans side i krigen
mod Kristus. Når denne verdens fyrste bliver dømt og alle de, der har forenet sig
med  ham,  deler  hans  skæbne,  vil  hele  universet  som  vidner  til  dommens
fuldbyrdelse sige: “Retfærdige og sande er dine veje, du folkenes konge.” Åb. 15,
3.’ Patriarker & Profeter, s. 40.

4. Betyder dette, at mennesker ikke vil blive dømt? 2 Kor. 5, 10.

BEMÆRK: ‘Hvert eneste menneske har en sjæl at frelse eller at miste. Alle har en
sag under behandling ved Guds domstol. Alle skal vi stilles ansigt til ansigt med
den store dommer. Hvor vigtigt er det derfor ikke, at hvert eneste menneske ofte
tænker på den højtidelige stund, da retten bliver sat  og bøgerne  åbnes,  da hver
enkelt af os med Daniel må stå til regnskab på den yderste dag.’ Konfrontation, s.
402.
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‘Du må ikke sige falsk vidnesbyrd’

5. Hvilke  principper  blev  fastsat  for  den  rette  administration  af
retfærdighed? 5 Mos. 17, 4-11.

BEMÆRK: Et vigtigt princip var, at ingen ikke kunne kendes skyldig på grundlag
af  et  enkelt  vidnes  vidnesbyrd.  Mindst  to  eller  tre  vidner  måtte  vidne  om den
anklagedes skyld. Hvis deres vidnesbyrd blev godtaget af dommeren for at være
sandt,  blev  vidnerne  påkrævet  at  gå  i  spidsen  for  udførelsen  af  dommerens
kendelse. Ellers led de falske vidner lovens straf. Inden skylden kunne fastlægges,
måtte man foretage en omhyggelig undersøgelse. Det var kun, hvis anklagen var
sand og skylden sikker, at retten kunne dømme den anklagede.

6. Hvilke advarsler giver Bibelen imod falske vidner? 2 Mos. 20, 16; 5 Mos.
19, 16-21.

BEMÆRK: ‘Der er folk, som altid snakker og sladrer og siger falsk vidnesbyrd og
sår splid og ypper kiv. Himmelen betragter disse mennesker som Satans dygtigste
tjenere.’ Herren Kommer, 8. august.

7. Hvordan anvendte Kristus dette samme princip om uoverensstemmelser
mellem menighedsmedlemmer? Matt. 18, 15-16.

BEMÆRK: ‘Det var Kristus, der gav Moses disse love til Israel, og da Den store
Lærer  selv  var  hos  sine  disciple  på  jorden  og  lærte  dem,  hvorledes  man  skal
behandle  dem,  der  fejler,  gentog  han,  at  ét  menneskes  vidnesbyrd  ikke  er
tilstrækkeligt  til  at  frikende  eller  dømme.  Stridsspørgsmål  skal  ikke  afgøres  på
grundlag af ét menneskes synspunkter og meninger. I alle sådanne tilfælde kræves
der to eller flere vidners udsagn, og disse skal dele ansvaret, for at “enhver sag kan
blive afgjort efter to eller tre vidners udsagn.” Matt. 18, 16.’ Patriarker & Profeter,
s. 264.

‘En talsmand hos Faderen’

8. Hvilken forvisning har vi om hjælp i dommens time? 1 Joh. 2, 1.

BEMÆRK: I Skriften er den, hvis adfærd er blevet draget i tvivl foran dommeren,
berettiget til at have nogen ved sin side til at tale sin sag. I Det Nye Testamente
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kaldes denne person ‘paracletos,’ som betyder ‘en, som er tilkaldt til  en andens
side’ for at hjælpe ham i en retssal ved at forsvare ham, ‘en, som er tilkaldt til at
tale i en sag.’ (Se Strong’s Concordance.) Jesus bruger dette udtryk om både sig
selv og Helligånden. Se Joh. 14, 16. 26. 
‘Straffen for den mindste overtrædelse af [Guds] lov er døden, og havde det ikke
været for Kristus, synderens Talsmand, ville enhver lovovertræder uden videre lide
denne straf. Retfærdighed og barmhjertighed er blandede. Kristus og loven står side
om side.  Loven fordømmer overtræderen,  og Kristus går  i  forbøn på synderens
vegne.’ This Day With God, s. 246.

9. Hvordan  udtrykker  Paulus  denne  sandhed,  at  Kristus  og  Helligånden
taler på synderes vegne foran Guds trone? Rom. 8, 26. 34.

BEMÆRK: ‘Jesus vil vise sig i dommen som sit folks talsmand for at tale på deres
vegne hos Gud. “Synder nogen, så har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus,
den retfærdige” (1 Joh. 2, 1). “Thi Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort
med hænder og kun er et billede af den sande, men ind i selve Himmelen for nu at
træde frem for Guds åsyn til  bedste for os.” “Derfor kan han også helt og fuldt
frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever, så han kan gå i
forbøn for dem” (Heb. 9, 24; 7, 25). I dommen vil alle, som virkelig har angret
synden og ved tro gjort krav på Kristi blod som deres sonoffer, have fået tilgivet
skrevet  ud  for  deres  navne  i  himmelens  bøger;  idet  de  har  fået  del  i  Kristi
retfærdighed, og deres karakter har vist sig at være i harmoni med Guds lov, vil
deres synder blive udslettede, og de vil selv blive regnet værdige til det evige liv.’
Reflecting Christ, s. 62.

‘I må ikke øve uret, når I holder rettergang’

10. Hvilke kvalifikationer blev krævet af en dommer? 2 Mos. 23, 6-9; 5 Mos.
16, 19. Sammenlign med 3 Mos. 19, 11-18.

BEMÆRK:  ‘Da  Moses  udvalgte  halvfjerdsindstyve  ældste  til  at  dele  ledelsens
ansvar med sig, var han meget omhyggelig med til sine hjælpere at udsøge mænd
med værdighed, sund dømmekraft og erfaring. For disse ældste skitserede han i sin
belæring ved deres indvielse nogle af de egenskaber, som gør en mand egnet til at
være leder  inden for menigheden.  “Hold forhør,  når der  er  stridigheder mellem
eders landsmænd,” sagde Moses, “og døm retfærdigt, når en mand har en sag, enten
det er med en landsmand eller med en, der bor som fremmed hos ham. Vis ingen
personsanseelse for retten; hør på den ringeste som på den største og frygt ikke for
nogen; thi dommen er Guds!” 5 Mos. 1, 16-17.’ Mesterens Efterfølgere, s. 54.

14



Lektie 2: 6. – 12. juli

11. Hvilke  lignende  kvalifikationer  skal  søges  hos  dem,  der  påtager  sig
ansvarsfulde stillinger i menigheden? Tit. 1, 7-9.

BEMÆRK:  ‘De  samme  gudsfrygtens  og  retfærdighedens  grundsætninger,  som
skulle være rettesnor for Guds folk på Moses og Davids tid, skulle også følges af
dem, der havde fået tilsyn med Guds nyorganiserede menighed.  Med hensyn til
arbejdet  med  at  indrette  ordningen  inden  for  alle  menighederne  og  ansætte
brugelige  mænd  til  at  være  de  ledende,  holdt  apostlene  sig  til  Det  Gamle
Testamentes strenge forskrifter. De hævdede, at den, som kaldes til en ansvarsfuld
ledende stilling inden for menigheden, måtte “som Guds husholder være en mand,
der ikke er noget at klage på, ikke selvbehagelig, ikke vredagtig, ikke drikfældig
eller voldsom, ikke ude efter skammelig vinding, men gæstfri, glad ved alt godt,
sindig, retfærdig, from, afholdende; han skal holde fast ved det troværdige ord i
overensstemmelse med læren, for at han kan være dygtig til både at formane med
den sunde lære og at overbevise dem, som siger imod.” Titus 1,7-9.’  Mesterens
Efterfølgere, s. 55.

‘For at I ikke skal dømmes’

12. Hvilken advarsel gav Kristus mod at dømme hinanden? Matt. 7, 1.

BEMÆRK: ‘“Døm ikke, for at I ikke skal dømmes.” Tro ikke, at I selv er bedre
end andre mennesker,  og gør ikke jer selv til  deres  dommere. Da I jo ikke kan
skelne, hvad der ligger til grund for en sag, er I ikke i stand til at dømme et andet
menneske. I dømmer jer selv ved at kritisere ham; thi I viser, at I er i ledtog med
Satan, brødrenes anklager. Herren siger: “Jer selv skal I ransage, om I er i troen; jer
selv skal I prøve!” Dette er vor opgave. “Men hvis vi bedømte os selv ret, blev vi
ikke dømt.” 2 Kor. 13, 5; 1 Kor. 11, 31.’ Den Store Mester, s. 208.
‘De,  som retfærdiggør  deres  handling  med at  anlægge  sag  mod deres  brødre  i
menigheden,  udøver den ånd,  der udviklede oprøret  i  himmelen. Gud kalder  på
dem,  der  har  lys,  og  er  Kristi  efterfølgere,  til  at  repræsentere  det  fuldkomne
forbillede,  som  enhver  karakter  burde  formes  efter.  Men  mennesker  har
fejlrepræsenteret Guds karakter ved i deres liv at antage en færd, der modvirker
sandheden,  mens  de  samtidig  hævder  at  være  loyale.  Nogle  er  loyale  over  for
retfærdighedens fjende, men ikke over for sandhedens Gud.’  Special Testimonies,
Series A, No. 12, s. 5.

13. Hvilket princip vil afgøre den måde, vi bliver dømt på? Matt. 7, 2.
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BEMÆRK:  ‘Den  gerning  at  dømme  sin  broder  er  ikke  blevet  lagt  på  noget
menneske. “Døm ikke,” siger Frelseren, “for at I ikke skal dømmes; thi den dom, I
dømmer med, med den skal I selv dømmes, og det mål, I måler med, med det skal I
selv få tilmålt.” Den, som påtager sig den gerning at dømme og kritisere andre,
udsætter  sig  selv for  den samme grad  af  dom og kritik.  De,  som er  rede til  at
fordømme  deres  brødre,  vil  gøre  vel  i  at  undersøge  deres  egne  gerninger  og
karakterer.  En  sådan  undersøgelse,  der  udføres  ærligt,  vil  åbenbare  den
kendsgerning, at de også har karakterbrist og har lavet alvorlige fejl i deres gerning.
Hvis  den  store  dommer  skulle  behandle  mennesker,  som  de  behandler  deres
medarbejdere,  ville  de  betragte  ham  som  uvenlig  og  ubarmhjertig.’  Christian
Leadership, s. 59.
‘Jeg anmoder dig i Kristi navn om at tilbagetrække det søgsmål, du er begyndt, og
aldrig bringe det frem for retten. Gud forbyder dig således at vanære hans navn. Du
har haft stort lys og mange anledninger, og du kan ikke tillade dig at forene dig
med de verdslige og følge deres metoder. Husk på, at Herren vil behandle dig efter
det standpunkt, du tager i dette liv. Jeg fortæller dig alvorligt, at hvis du følger den
kurs, du nu har tænkt dig at følge, vil du aldrig komme over resultatet. Hvis du
åbner de forseelser for verden, som du mener, dine brødre har gjort mod dig, vil der
være nogle ting, som må siges på den anden side. Jeg har en advarsel at give dig.’
Selected Messages, bog 3, s. 304.
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‘Dommens dag’

UDENADSVERS: ‘Thi han har fastsat en dag, da han vil dømme jorderig med
retfærdighed  ved  en  mand,  som  han  har  bestemt  dertil,  og  det  har  han  gjort
troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde. Ap.G. 17, 31.

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, s. 296-297.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Åb. 14, 6-7.
LEKTIENS MÅL: At studere hvad Bibelen siger om dommens tid. 

Indledning
‘Hvis de døde allerede nyder godt af Himlens salighed eller vrider sig i helvedes
flammer,  hvad  skal  de  så  med  en  fremtidig  dom?  Guds  ord  om  disse
betydningsfulde spørgsmål er hverken uklare eller indbyrdes modstridende; de er
sådan, at almindelige mennesker kan forstå dem. Men hvilket oprigtigt menneske
kan se nogen visdom eller retfærdighed i dagens teori? Vil de retfærdige modtage
rose efter undersøgelsen af deres sag i dommen: “Vel, du gode og tro tjener … gå
ind til din Herres glæde,” når de har opholdt sig hos ham måske i mange år? Bliver
de onde kaldt op fra pinestedet for at blive dømt af hele Jordens dommer: “Gå bort
fra mig, I forbandede! til den evige ild”? Åh, hvilken hån! En skammelig anklage
mod Guds visdom og retfærdighed!’ Konfrontation, s. 451. 

‘Han har fastsat en dag’

1. Hvordan ved vi, at Gud har fastsat en tid, da verden skal dømmes? Ap.G.
17, 31. Sammenlign med Rom. 2, 16.

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

2. Hvordan advarede Jesus om en kommende dom? Joh. 12, 48; Matt. 12, 36.
Sammenlign med Ap.G. 24, 25.
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BEMÆRK: ‘I sin undervisning søgte Kristus at give menneskene en forståelse af,
at der med sikkerhed ville komme en dom, og at den ville gælde alle mennesker.
Her er ikke tale om en dom over enkelte individer eller endog et helt folk, men over
en hel verden af menneskelige intelligensvæsener,  ansvarlige personer.  Den skal
finde sted i overværelse af andre verdener, så menneskets kærlighed, ærlighed og
tjeneste for Gud kan blive tilkendt den højeste hæder. Det vil ikke komme til at
skorte på æresbevisninger og forherligelse. Guds lov vil blive håndhævet i al sin
vælde, og de, som i trods har gjort oprør mod dens hellige forskrifter, vil komme til
erkendelse af, at den lov, som de har tilsidesat, ringeagtet og trådt under fod, er
Guds målestok for karakteren.’ Herren Kommer, 29. november. 

‘Hans doms time er kommet’

3. Hvordan så Johannes Guds advarsel til hele menneskeheden om den tid,
hans dom begyndte? Åb. 14, 6-7.

BEMÆRK:  ‘Det  er,  medens  menneskene  endnu  lever  på  jorden,  at  denne
undersøgende  retshandling  finder  sted  i  himmelen.  Det  liv,  enhver  af  Kristi
efterfølgere har levet, fremlægges for Gud. Alles sag bliver undersøgt efter det, der
står optegnet i himmelens bøger,  og enhvers skæbne bliver beseglede for evigt i
overensstemmelse med “hans gerning.”’ Lys over hverdagen, del 2, s. 116.
‘På det fastsatte tidspunkt for domme – udløbet af de 2300 dage, i 1844 – begyndte
undersøgelsen af udslettelsen af synd. Alle de, der på et eller andet tidspunkt har
bekendt Kristi navn, må igennem den grundige bedømmelse. Både de levende og
de døde skal dømmes “ud fra det, der stod skrevet i bøgerne, efter deres gerninger.”
Synder,  der  ikke  er  angret  og  forladt,  vil  ikke  blive  tilgivet  og  slettet  i
regnskabsbøgerne, men blive stående som vidnesbyrd mod synderen på Guds dag.’
Konfrontation, s. 400-401.

4. Hvordan bliver vi vist, at dommen finder sted inden Kristi genkomst? Åb.
22, 11-12.

BEMÆRK:  ‘Snart  skal  vi  vejes  i  helligdommens  vægtskåle,  og  den  dom,  der
fældes, vil stå ud for vort navn. Og vi vil modtage det evige livs kronende gave
eller blive straffet med evig ødelæggelse fra Herrens åsyn. Vi kan være uvillige til
at ransage os selv nøje for at se, hvordan vor åndelig tilstand er, og om vort hjerte
bliver passende præget af det prøvende sandhedsbudskab; men det vil ikke gøre
nogen forskel på dommens gerning. Dens afgørelser vil være de samme; og når
“Menneskesønnen skal komme i sin Faders herlighed med sine engle,” “skal han
gengælde enhver hans gerning.”’ Signs of the Times, 7. januar 1886.
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‘Hver eneste sag er afgjort, når han kommer. Jesus siger: “Jeg har min løn med mig
for  at  gengælde  enhver,  efter  som hans  gerning  er.”  Åb.  22,  12.  Det  er  denne
domsafsigelse  umiddelbart  før  Kristi  genkomst,  den  første  engel  bebuder  i
Johannes’ Åbenbaring 14, 7: “Frygt Gud og giv ham ære, thi nu er hans doms time
kommet.”’ Konfrontation, s. 293.

‘Retten sattes’

5. Hvilken skildring blev Daniel givet af dommen? Dan. 7, 9-10.

BEMÆRK: ‘Således viste den store og højtidelige dag sig for profetens syn, dagen,
da menneskers karakter og liv skulle prøves for hele Jordens dommer, og da han
“gengælder enhver hans gerning.” Den gamle af dage er Gud Fader… Ham, alt
levendes ophav og al lovs udspring, er det, der skal føre forsæde i dommen. Og
hellige engle skal være til stede ved denne store domstol som tjenere og vidner i et
antal af “tusinde tusinder og titusind titusinder.” Åb. 5, 11.’ Konfrontation, s. 395.

6. Hvorfor blev bøgerne åbnet? Dan. 12, 1; Åb. 20, 15.

BEMÆRK:  ‘Vor  egen  handlemåde  vil  afgøre,  hvorvidt  vi  skal  modtage  den
levende Guds segl eller blive hugget ned med mordvåbnene. Nogle få dråber af
Guds  vrede  er  allerede  faldet  på  jorden;  men  når  de  syv  sidste  plager  engang
iskænkes ublandet i hans harmes bæger, vil det for evigt være for sent at omvende
sig og finde ly. Intet sonende blod vil da aftvætte syndens skamplet. “Til den tid
skal  Mikael  stå  frem,  den  store  fyrste,  som  værner  dit  folks  sønner,  og  en
trængselstid kommer, som hidtil ikke har haft sin mage, så længe der var folkeslag
til. Men på den tid skal dit folk frelses, alle, der er optegnet i bogen.” Dan. 12, 1.
Når  denne trængselstid  kommer,  er  enhver  sag afgjort;  der  er  ikke mere nogen
prøvetid, ikke mere nogen nåde for de ubodfærdige. Herrens folk har den levende
Guds segl.’ Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 57.

7. Hvordan skildrede Jesus dette undersøgelsesarbejde? Matt. 22, 11-14.

BEMÆRK: ‘Denne undersøgelse af gæsterne, som kongen foretog, fremstiller en
retshandling. Gæsterne ved bryllupsfesten er dem, der bekender sig til at tjene Gud,
dem, hvis navne er skrevet i livets bog. Men ikke alle, der bekender sig til at være
kristne, er sande disciple. Før den endelige belønning bliver givet, må det afgøres,
hvem der er  skikket til  at  modtage  de retfærdiges  arvelod.  Denne afgørelse  må
finde sted før Kristi andet komme i himmelens skyer, for når han kommer, er hans
løn med ham “for at gengælde enhver, efter som hans gerning er.” Åb. 22, 12. Det
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vil således være afgjort før hans komme, hvorledes ethvert menneskes gerning har
været,  og  belønningen  til  hver  eneste  af  Kristi  efterfølgere  vil  være  bestemt  i
overensstemmelse hermed. Det er, medens menneskene endnu lever på jorden, at
denne undersøgende retshandling finder sted i himmelen. Det liv, enhver af Kristi
efterfølgere har levet, fremlægges for Gud. Alles sag bliver undersøgt efter det, der
står optegnet i himmelens bøger,  og enhvers skæbne bliver beseglede for evigt i
overensstemmelse  med  “hans  gerning.”  Med  bryllupsklædningen  i  lignelsen
fremstilles  den  rene,  pletfri  karakter,  som  Kristi  sande  efterfølgere  vil  være  i
besiddelse af. Der står, at det er givet menigheden “at iføre sig” “en skinnende ren
linnedklædning,” “uden plet eller rynke eller andet sådant.” Åb. 19, 8; Ef. 5, 27.
Skriften siger,  at  linnedklædningen “er de helliges  retfærdige gerninger.” Det er
Kristi retfærdighed, hans egen pletfri karakter, som ved tro tildeles alle, der tager
imod ham som deres personlige Frelser.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 115-116. 

‘I skal ransage jeres sjæle’

8. Hvordan skildrede Gud denne doms tid for sit folk på det gamle Israels
tid? 3 Mos. 23, 27-29.

BEMÆRK:  Her  er  hvorledes  en  jøde  beskriver  betydningen  af  den  store
forsoningsdag:  ‘Et  stød  i  hornet  genlyder  over  hele  det  mørke  univers.  De
himmelske  hære,  der  er  opstillet  foran  Guds  trone,  skælver  ved  lyden.  Det  er
dommens dag. Skæbnens bogruller åbnes foran Herren. I disse bogruller har hvert
menneskes hånd skrevet sine gerninger… Gud læser, hvad der står, og fælder dom
og besegler ethvert menneskes skæbne… Yom Kippur, den sidste af disse nådens
dage, er en krise af bekendelse og anger. Idet solen sænker sig i horisonten, lukkes
skæbnens bogruller. Alle menneskers skæbne … er beseglet.’ Herman Wouk, This
Is  My God,  s.  62.  Jøderne  kalder  Yom Kippur (Forsoningsdagen)  Yom Haddin
(dommedagen).

9. Hvordan blev forsoningsdagen beskrevet i Dan. 8, 14? Sammenlign med 3
Mos. 16, 16. 33.

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

‘2300 aftener og morgener’

10. Hvilken profeti pegede frem til den tid, da Guds dom ville begynde? Dan.
8, 14. Sammenlign med Dan. 9, 25 for begyndelsesdatoen.

BEMÆRK: ‘Det var konstateret, at de 2300 dage begyndte, da Artaxerxes’ ordre til
genrejsning og opbyggelse af Jerusalem sattes i kraft,  i  efteråret  457 f.Kr.  Med
dette som udgangspunkt var der fuld overensstemmelse mellem de begivenheder,
der var forudsagt i forklaringen om dette tidsrum i Daniels Bog, kapitel 9, vers 25-
27… De halvfjerds uger, eller 490 år, skulle særligt vedrøre jøderne. Ved udløbet
af  dette  tidsrum beseglede  landet  sin  afvisning  af  Kristus  ved  at  forfølge  hans
disciple, og apostlene vendte sig til hedningerne i år 34. Dermed var de første 490
af de 2300 år gået, så der måtte være 1810 år tilbage. Lægger vi 1810 år til år 34
e.Kr., kommer vi til år 1844. “Så skal helligdommen komme til sin ret igen,” sagde
engelen.’ Konfrontation, s. 339-340. 

11. Hvilken begivenhed skulle markere begyndelsen af de 2300 dage og de 70
uger, som blev tildelt jøderne ud af de 2300 dage? Dan. 9, 25. Sammenlign
med Ezra 7, 8-26; 6, 14.

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

‘Syn beseglet’

12. Hvordan godtgjorde Gud ægtheden af profetien om de 2300 dage? Dan. 9,
24.

BEMÆRK: ‘Alle profetiernes enkeltheder er så vidt gået i opfyldelse på ganske
påfaldende vis, og de halvfjerds ugers begyndelse kan uden al tvivl sættes til 457
f.Kr.  og afslutningen til  år 34 e.Kr.  Efter disse oplysninger er det  ikke svært at
regne ud, hvornår de 2300 dage udløber. Når man trækker de halvfjerds uger – 490
dage – fra de 2300, bliver der 1810 dage til rest. Efter udløbet af de 490 dage skulle
der så gå endnu 1810 dage. 1810 år til år 34 e.Kr. giver år 1844. Efter Guds engels
vidnesbyrd,  skal  “helligdommens renselse” finde sted,  når  dette store profetiske
tidsrum  er  forbi.  Tidspunktet  for  helligdommens  renselse  …  kunne  endeligt
fastslås.’ Konfrontation, s. 275.

13. Hvem er de første, der skal dømmes? 1 Pet. 4, 17.

BEMÆRK: ‘I den forbilledlige gudstjeneste var det kun dem, der var kommet frem
for Gud med bekendelse og anger, og hvis synder ved syndofferblodet var blevet
overført til helligdommen, der fik del i forsoningsdagens tjeneste. Således er det på
den endelige forsonings og forundersøgelses store dag kun Guds erklærede folk,
der får deres sag behandlet. Dommen over de onde er en sag for sig, der skal foregå
på et senere tidspunkt. “Dommen tager sin begyndelse med Guds hus; men kommer
den over os først, hvad skal det så ende med for dem, der er ulydige mod Guds
evangelium” 1 Pet. 4, 17.’ Konfrontation, s. 395-396.
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‘Retfærdige og sande er dine veje’

UDENADSVERS:  ‘Gud må stå  som sanddru,  om så  hvert  menneske  er  en
løgner, således som der står skrevet: “For at du må kendes retfærdig, når du taler,
og vinde, når man går i rette med dig.”’ Rom. 3, 4.

STUDIEHJÆLP: Reflecting Christ, s. 50.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Fil. 2, 5-11.
LEKTIENS MÅL: At studere hvad Bibelen lærer om hensigten med dommen.

Indledning
‘Så snart Herren ved Jesus Kristus skabte vor verden og satte Adam og Eva i

Edens have, kundgjorde Satan sin hensigt med at få hele menneskehedens fader og
moder  til  at  tilpasse  sig  hans  egen  natur  og  at  forene  dem  med  hans  egne
oprørsrækker.  Han var besluttet på at udviske Guds billede fra menneskehedens
efterkommere  og  at  overføre  sit  eget  billede  på  sjælen  i  stedet  for  det
guddommelige billede. Han valgte bedrageriske metoder til at opnå sit mål. Han
kaldes løgnens fader, en anklager af Gud og af dem, som opretholder deres troskab
mod Gud, en morder fra begyndelsen. Han gjorde alt, hvad han kunne, for at få
mennesket til at samarbejde med ham i frafaldet,  og det lykkedes ham at bringe
oprør ind i vor verden.’ Review & Herald, 14. april 1896.  

‘Vore brødres anklager’

1. Hvem kommer med anklagerne i dommen? Åb. 12, 10.

BEMÆRK: Selve navnet ‘Satan’ betyder ‘anklager.’
‘Satans  gerning  som  anklager  begyndte  i  himmelen.  Det  har  også  været  hans
gerning på jorden lige siden syndefaldet, og det vil i særlig grad være hans gerning,
som vi nærmer os afslutningen på denne verdens historie. Når han ser, at hans tid er
kort, vil han arbejde med større iver for at bedrage og ødelægge. Han er vred, når
han ser et folk på jorden, der til trods for deres svaghed og syndighed har respekt
for Guds lov. Han er fast besluttet på, at de ikke skal adlyde Gud. Han glæder sig
over deres uværdighed og har udtænkt planer for hver eneste sjæl, for at alle skal
blive besnærede og adskilt fra Gud. Han søger at anklage og fordømme Gud og
alle, der i barmhjertighed og kærlighed, i medlidenhed og tilgivelse stræber efter at
fremme Guds planer i denne verden.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 163.

2. Hvordan rejste Satan først sine anklager mod Gud? 1 Mos. 3, 1. 4-5.
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BEMÆRK: ‘Satans særlige gerning var at give et forkert billede af Guds karakter,
og i det første forsøg på at besejre mennesket stillede han spørgsmålstegn ved Guds
sandfærdighed. Om det forbudte træ havde Gud sagt til dem: “Den dag, du spiser
deraf,  skal  du  visselig  dø;”  men  fjenden  af  al  retfærdighed  erklærede:  “I  skal
ingenlunde dø; men Gud ved, at når I spiser deraf, åbnes eders øjne, så I bliver som
Gud til at kende godt og ondt.” Satan fremstillede Gud som en bedrager, som en,
der ville udelukke sine skabninger fra at få gavn af hans største gave.’ Signs of the
Times, 12. maj 1890.

‘Hvis du er Guds Søn’

3. Hvordan søgte Satan at fortsætte sin krig, da Kristus var på jorden? Matt.
4, 1.

BEMÆRK: ‘Der stod meget på spil for verden under kampen mellem lysets fyrste
og anføreren for mørkets rige. Efter at Satan havde fristet mennesket til at synde,
havde han gjort fordring på jorden som sin ejendom og kaldt sig denne verdens
fyrste. Da han havde overført sin egen natur til vor slægts fader og moder, var det
hans plan at oprette sit rige her. Han erklærede, at menneskene havde valgt ham til
at være deres hersker. Gennem sit herredømme over mennesker havde han vundet
herredømmet  over  verden.  Kristus  var  kommen  for  at  modbevise  Satans  krav.
Kristus ville som Menneskesønnen forblive tro imod Gud. På denne måde ville det
blive bevist, at Satan ikke havde vundet fuldstændig magt over menneskeslægten,
og at  hans hævdelse af  at  være verdens herre  var  et  bedrag.  Alle,  der  ønskede
udfrielse fra hans magt, ville blive befriet. Det herredømme, som Adam ved synden
havde mistet, ville blive genvundet.’ Den Store Mester, s. 70. 

4. Hvad var hovedspørgsmålene i  denne konfrontation mellem Kristus og
Satan? Matt. 4, 3. 6. 9.

BEMÆRK: ‘Hans første ord [forråder]  hans virkelige natur.  “HVIS du er Guds
Søn.” Heri  findes en antydning af mistillid. Hvis Jesus virkelig ville gøre,  hvad
Satan foreslog, så ville det være at gå ind på denne tvivl. Fristerens plan var at
besejre Kristus ved de samme midler, som fra begyndelsen havde vist sig at være så
formålstjenlige  over  for  menneskeslægten.  Hvor  snedigt  havde  ikke  slangen
nærmet sig Eva i Paradiset! “MON Gud virkelig har sagt: I må ikke spise af noget
træ i haven?” 1 Mos. 3, 1. I fristerens måde at tale på lå der en tilsløret foragt for
Guds ord. De var ligesom en skjult benægtelse,  en tvivl om den guddommelige
sandfærdighed. Satan søgte at indgive Eva den tanke, at Gud ikke ville handle efter
sit ord; at det at nægte dem denne skønne frugt var en modsigelse af hans kærlighed
til og omsorg for mennesket. På samme måde søger fristeren nu at give Kristus sin
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egen opfattelse. “HVIS du er Guds Søn!” Ordene efterlader en bitterhedens brod i
hans sind. Klangen i hans stemme giver udtryk for den største skepsis. Ville mon
Gud behandle sin egen Søn på denne måde? Ville han efterlade ham i ørkenen hos
de vilde dyr uden mad, uden ledsagere og uden trøst? Han antyder, at Gud aldrig
har tænkt sig, at hans Søn skulle komme i en sådan tilstand. “HVIS du er Guds
Søn,” så bevis din magt ved at befri dig fra denne nagende sult. Giv befaling om, at
denne sten forvandles til brød!’ Den Store Mester, s. 73.
‘Satans  herredømme  var  det,  som han  havde  fravristet  Adam,  men  Adam var
Skaberens stedfortræder. Han havde ikke uindskrænket magt. Da Adam forrådte sit
herredømme, så det blev Satans, blev Kristus ved med at være den rette konge.
Sådan  havde  Herren  sagt  til  kong  Nebukadnezar:  “Den  Højeste  er  Herre  over
menneskenes rige og kan give det, til hvem han vil.” Dan. 4, 17. Satan kan kun
udøve sin tilranede myndighed i den udstrækning, Gud giver ham lov til det. Da
fristeren  tilbød Kristus  verdens  riger  og deres  herlighed,  gjaldt  hans forslag,  at
Kristus  skulle  afgive  verdens  egentlige  kongemagt  og indordne sin magt  under
Satan.’ Den Store Mester, s. 80. 

‘For at du må kendes retfærdig, når du taler’

5. Hvad er formålet med dommen? Rom. 3, 4.

BEMÆRK: Det burde være klart, at Gud ikke behøver nogen undersøgelse for at
nå  frem  til  sin  beslutning  angående  de  retfærdige  og  de  onde.  Formålet  med
dommen må derfor være for at oplyse hans skabninger. Den kendsgerning, at Gud
lader sine skabninger undersøge hans færd med sit skaberværk i stedet for blot at gå
videre med at udøve sine domme, åbenbarer meget om hans karakter.
‘Udarbejdelsen af frelsesplanen åbenbarer Guds karakter ikke blot for mennesker,
men for engle. Gennem evigheden vil syndens ondartede natur forstås ved den pris,
det har kostet Faderen og Sønnen at genløse en oprørsk slægt. I Kristus, Lammet,
som blev  slagtet  fra  verdens  grundlæggelse,  vil  alle  verdener  se  forbandelsens
mærker, og engle så vel som mennesker vil tilskrive Genløseren ære og herlighed,
ved hvem de alle  er  sikret  mod frafald.  Korsets  virkeevne værner  den genløste
slægt fra faren af et andet fald. Kristi liv og død afslører effektivt Satans bedrag og
modbeviser  hans  påstande.  Kristi  offer  for  en  falden  verden  drager  ikke  blot
mennesker,  men  engle,  til  ham  med  bånd  af  uopløselig  forening.  Gennem
frelsesplanen er Guds retfærdighed og barmhjertighed fuldt ud retfærdiggjort, og i
al evighed vil oprør aldrig igen rejse sig og lidelse aldrig igen berøre Guds univers.’
The Messenger, 7. juni 1893.

6. Hvilke tre grupper må til sidst anerkende Guds retfærdighed og ret til at
herske? Fil. 2, 10-11.
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BEMÆRK: Bemærk at de i Himmelen, de på jorden og de under jorden, dvs. de
døde, må til sidst anerkende Kristi overlegenhed og tilskrive Gud æren.
‘Når den sidste dom finder sted, vil enhver fortabt sjæl kunne forstå, af hvad art
hans egen forkastelse af sandheden er. Korset vil blive fremstillet, og dets virkelige
betydning  vil  blive  forstået  af  ethvert  sind,  som  har  været  forblindet  af
overtrædelser.  Over  for  synet  af  Golgata  med  dets  ufattelige  offer  vil  syndere
komme til  at  stå  fordømte.  Enhver  løgnagtig  undskyldning  vil  blive  fejet  bort.
Menneskets frafald vil vise sig i sin hæsligste skikkelse. Mennesker vil komme til
at se, hvad det er, de har valgt. Ethvert spørgsmål om sandhed og vildfarelse under
den langvarige  strid  vil  så  være opklaret.  På verdensdommens  dag vil  Gud stå
renset for enhver bebrejdelse for det ondes eksistens eller vedvaren. Det vil blive
bevist, at de guddommelige love ikke er medvirkende til synden. Der fandtes intet
fejlagtigt  i  Guds  herredømme  og  heller  ingen  årsag  til  misfornøjelse.  Når  alle
hjerters tanker skal åbenbares, vil både de trofaste og de oprørske sjæle forene sig i
at erklære: “Retfærdige og sande er dine veje, du folkenes konge! Hvem skulle ikke
frygte  dig,  Herre!  og  prise  dit  navn.  Fordi  dine  retfærdige  domme  er  blevet
åbenbaret.” Åb. 15, 3-4.’ Den Store Mester, s. 33.

‘Sande og retfærdige er hans domme’

7. Hvem er til stede i dommens første fase? Dan. 7, 9-10.

BEMÆRK: ‘Således viste den store og højtidelige dag sig for profetens syn, dagen,
da menneskers karakter og liv skulle prøves for hele jordens dommer, og da han
“gengælder enhver hans gerning.” Den gamle af dage er Gud Fader. Som salmisten
siger: “Førend bjergene fødtes og jord og jorderig blev til, fra evighed til evighed er
du, o Gud!” Sal. 90, 2. Ham, alt levendes ophav og al lovs udspring, er det, der skal
føre  forsæde  i  dommen.  Og  hellige  engle  skal  være  til  stede  ved  denne  store
domstol som tjenere og vidner i et antal af “tusinde tusinder og titusind titusinder.”’
Konfrontation, s. 395.
‘Den største interesse,  mennesker viser de jordiske domstoles afgørelser,  er  kun
ringe i forhold til den interesse, der lægges for dagen i den himmelske ret, når de
navne, der står i livets bog, bringes frem for hele jordens dommer.’ Konfrontation,
s. 399.

8. Hvordan er deres kendelse optegnet i Bibelen? Åb. 19, 1-2.

BEMÆRK: ‘De ufaldne verdener har iagttaget Guds Søns konflikt og prøvelse på
vegne af menneskeheden. De har set hans uærlige gerning, ham, der engang var
højt ophøjet af Gud, men som blev bortvist fra Himmelen sammen med et stort
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antal engle, som har gjort denne verden til skuepladsen for hans virken, slagmarken
for hans strid mod Gud. I Himmelen klagede han over Guds lov og erklærede den
for  at  være  unødvendig og vilkårlig.  Han gav  en forkert  fremstilling af  Herren
Jehova og Himmelens ophøjede Hærfører.  Han hævdede, at  han var hævet over
loven, og at han havde ret; men han har fuldt ud vist, at de principper, som han var
talsmand  for,  var  onde  og  skadelige.  Det  er  blevet  bevist,  at  “Herrens  lov  er
fuldkommen, kvæger sjælen, Herrens vidnesbyrd holder, gør enfoldig vis, Herrens
forskrifter er rette, glæder hjertet, Herrens bud er purt, giver øjet glans, Herrens
frygt er ren, varer evigt, Herrens lovbud er sandhed, rette til hobe, kostelige frem
for guld, ja fint guld i mængde, søde frem for honning og kubens saft. Din tjener
tager og vare på dem; at holde dem lønner sig rigt.”’  Review & Herald, 25. april
1893.

‘Dine retfærdige domme er blevet åbenbaret’

9. Hvilken gruppe vil  derefter have anledningen til at dømme? Åb. 20, 4.
Sammenlign med 1 Kor. 6, 2-3.

BEMÆRK:  ‘I  de  tusind år  mellem den første  og den anden opstandelse  finder
dommen over de onde sted. Apostelen Paulus peger på denne dom som noget, der
skal komme efter Kristi genkomst. “Døm derfor ikke noget før tiden, før Herren
kommer…” Daniel siger, at da den gamle af dage kom, blev “retten … givet den
Højestes hellige.” Dan. 7, 22. På den tid skal de retfærdige regere som konger og
præster for Gud. Johannes siger i Åbenbaringen: “Og jeg så troner, og de satte sig
på dem, og der blev givet dem magt til at dømme.” Åb. 20, 4… På den tid er det,
“at de hellige … skal dømme verden,” som Paulus forudsagde det. 1 Kor. 6, 2-3.
Sammen med Kristus dømmer de de gudløse, sammenligner deres gerninger med
lovbogen, Bibelen, og afgør hver sag efter, hvad de faktisk har gjort… Også Satan
og de onde engle dømmes af Kristus og hans folk. Paulus siger: “Ved I ikke, at vi
skal dømme engle?” 1 Kor. 6, 3.’ Konfrontation, s. 537-538. 

10. Hvilken kendelse vil de genløste fra jorden give? Åb. 15, 3-4.

BEMÆRK: ‘Hvert  spørgsmål  om sandhed og løgn i  den langvarige  strid er  nu
opklaret. Resultaterne af oprøret, frugten af at tilsidesætte Guds bud er klarlagt for
alle intelligensvæsener. Følgerne af Satans regering i modsætning til Guds styre er
afsløret  for  hele universet.  Satans egne gerninger  har  dømt ham. Guds visdom,
retfærdighed og godhed er godtgjort i fuld udstrækning. Det fremgår tydeligt, at alt,
hvad han har foretaget sig i den store strid, er sket ud fra hensynet til hans folks
evige vel og til bedste for alle de verdener, han har skabt. “Dine værker takker dig
alle,  Herre,  og  dine  fromme lover  dig.”  Sal.  145,  10.  Syndens  historie  vil  i  al
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evighed stå som vidnesbyrd om, at alle Guds skabningers lykke er nøje knyttet til
eksistensen af hans lov.’ Konfrontation, s. 545. 

‘Hver tunge skal bekende til Gud’

11. Hvornår vil de ‘døde’ få deres del i dommen? Åb. 20, 11-13.

BEMÆRK: Bemærk at  de opstandne onde kaldes  ‘de  døde.’  Deres  opstandelse
bringer dem intet håb om liv. Det er dem, der i Fil. 2, 10 beskrives som værende
‘under jorden.’
‘Den endelige afgørelses dag vil blive alvorlig og højtidelig.  Apostlen Johannes
beskriver den i et profetisk syn: “Og jeg så en stor, hvid trone og ham, som sad på
den; for hans åsyn flyede jorden og himmelen, og der fandtes ikke nogen plads for
dem. Og jeg så de døde, store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet; og
endnu en bog blev åbnet: livets bog; og de døde blev dømt ud fra det, der stod
skrevet  i  bøgerne,  efter  deres  gerninger.”  Åb.  20,  11-12.  På  den  dag,  da
menneskene står ansigt til ansigt med evigheden, vil det være sørgeligt at se tilbage.
Hele livet vil vise sig for dem, netop som det har været. Da vil verdens fornøjelser,
rigdom og ære ikke synes så vigtige. Menneskene vil da indse, at den retfærdighed,
som de foragtede, er det eneste, der har værdi. De vil indse, at de har dannet deres
karakter under Satans bedrageriske tillokkelser. Den klædning, som de har valgt, er
tegnet på deres troskab mod ham, som var den første, der vendte sig bort fra Gud.
Da vil de se følgerne af deres valg. De vil forstå, hvad det vil sige at overtræde
Guds bud. Der vil ikke i fremtiden blive en prøvetid til at berede sig for evigheden.
Det er i dette liv, at vi skal iføre os Kristi retfærdigheds klædning. Dette er vor
eneste anledning til  at danne vore karakterer,  så de er egnede til  det  hjem, som
Kristus har beredt for dem, der adlyder hans bud.’  Lys over hverdagen,  del 2, s.
125-126.

12. Hvor mange vil til sidst anerkende Gud som deres Herre? Rom. 14, 11-12.

BEMÆRK: ‘De gudløse har stirret som fortryllet på Guds Søns kroning. De ser i
hans  hænder  den  guddommelige  lovs  tavler,  den  lov,  som  de  har  foragtet  og
overtrådt. De ser de frelstes henrykkelse, fryd og tilbedelse, og da lovsangen toner
ud over menneskemængderne uden for staden, udbryder alle med én mund: “Store
og underfulde  er  dine gerninger,  Herre  vor Gud,  du Almægtige!  Retfærdige  og
sande er dine veje, du folkenes konge!” Åb. 15, 3. Og de kaster sig ned og tilbeder
livets fyrste. Satan synes lammet, da han ser Kristi herlighed og majestæt. Han, der
engang var en skærmende kerub, husker,  hvorfra han er faldet.  Han, der var en
skinnende  seraf,  en  “strålende  morgenstjerne,”  er  nu  fuldstændig  forandret  og
fornedret. Han er for evigt udelukket fra det råd, hvoraf han engang var et højt æret
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medlem. Han ser nu en anden stå ved Faderens side og tilhylle hans herlighed. Han
ser en høj, majestætisk engel sætte kronen på Kristi hoved, og han ved, at han selv
kunne have haft denne engels ophøjede stilling. Han husker det hjem, der var hans,
da han var ren og uskyldig. Da han betragter sit rige, frugten af sit slid, ser han kun
fiasko og ruin. Men nu er det øjeblik kommet, da oprøret skal udryddes for stedse
og sandheden om Satan åbenbares. I et sidste desperat forsøg på at støde Kristus fra
tronen,  tilintetgøre  hans  folk og tage  Guds  stad  i  besiddelse  er  ærkebedrageren
blevet totalt afsløret. De, der har sluttet sig til ham, ser, at hans sag er fuldstændig
tabt. Alle betragter ham med afsky.  Satan erkender,  at hans forsætlige oprør har
gjort ham uegnet til at have bolig i himmelen. Han har vænnet sig til at bruge al sin
kraft til at bekrige Gud, og himmelens renhed, fred og harmoni ville være ham en
frygtelig  plage.  Hans anklager mod Guds barmhjertighed  og retfærdighed er  nu
forstummet. Den forsmædelse, som han har forsøgt at bringe over Jehova, falder nu
fuldstændig tilbage  på ham selv.  Og nu bøjer  Satan sig dybt  og indrømmer,  at
dommen over ham er retfærdig.’ Herren Kommer, 3. december.
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‘Hver en gerning bringer Gud for retten’

UDENADSVERS:  ‘Thi  hver  en  gerning  bringer  Gud  for  retten,  når  han
dømmer alt, hvad der er skjult, være sig godt eller ondt.’ Præd. 12, 14.

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, kap. 28.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 5 Mos. 30, 15-20. 
LEKTIENS MÅL: At finde ud af hvad grundlaget for dommen er.

Indledning
‘Retfærdighed betyder at handle ret, og alle vil blive dømt efter deres gerninger.
Vor karakter åbenbares i, hvad vi gør. Vore gerninger viser, om vor tro er oprigtig.
Det er ikke tilstrækkeligt for os at tro, at Jesus ikke er en bedrager, og at Bibelens
religion ikke er kløgtigt  opdigtede fabler.  Vi kan tro, at Jesu navn er det eneste
navn under himmelen, hvorved vi kan blive frelst, og alligevel ikke antage ham i
tro som vor personlige frelser. Det er ikke tilstrækkeligt at tro på sandhedens teori.
Det er ikke nok at bekende sig til at tro på Kristus og have sine navne indskrevet i
kirkebogen.  “Den,  der  holder  hans bud,  bliver  i  Gud,  og Gud i  ham; og deraf
kender vi,  at  han bliver  i  os:  af  den Ånd, han har  givet  os.” “Og deraf  kan vi
erkende, at vi kender ham, om vi holder hans bud.” 1 Joh. 3, 24; 2, 3. Dette er det
ægte  bevis  på  sand  omvendelse.  Hvad  end  vi  bekender  os  til,  betyder  intet,
medmindre vi viser i vore gerninger, at Kristus bor i os.’ Lys over hverdagen, del 2,
s. 119. 

‘Efter som hans gerning er’

1. Hvordan bliver vi vist, hvilket grundlag mennesker vil blive dømt på? Åb.
22, 11-12.   

BEMÆRK: Der er et synspunkt, baseret på en misforståelse af ordet ‘gengælde’, at
vore  gerninger  ikke  afgør,  om  vi  bliver  frelst  eller  går  fortabt,  men  kun
beskaffenheden  af  den  løn,  vi  vil  få.  Dette  synspunkt  stammede  fra  den
calvinistiske lære ‘én gang frelst, altid frelst’, nogle gange kendt som ‘ny teologi.’
Dette synspunkt  lærer,  at  en enkelt bekendelse af tro på Jesus på et eller andet
tidspunkt  i  livet  er  alt,  hvad  der  behøves  for  at  få  evigt  liv.  Hvad  der  sker
efterfølgende  vil  aldrig  ændre  din  status  som  et  ‘frelst’  menneske,  selvom  en
fortsættelse i synd vil påvirke beskaffenheden af den løn, du får. Dog betyder det
græske ord ‘misthos’, som er oversat med ‘gengælde,’ bogstaveligt ‘løn’ og kan
ifølge  Strong’s  Analytical  Concordance  både  betyde  belønninger  i  den  alment
accepterede betydning og straffe, afhængig af sammenhængen.
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2. Hvordan viste Jesus, at vore gerninger bestemmer, hvilken opstandelse vi
får del i? Joh. 5, 28-29.

BEMÆRK: ‘Det er en tiltalende fabel, som fremstilles for os i denne tidsalder, at
hvis vi bare tror på Kristus, så er det alt, hvad der kræves; gerninger har intet med
vor antagelse hos Gud at gøre. Mange træder Guds love under fode og nærer i deres
hjerter den vildledende tanke, at den ikke er forpligtende for dem. Dette er ikke
sandheden. I opstandelsen vil alle komme frem, de, der har gjort det gode, og de,
der  har  gjort  det  onde,  og  enhvers  skæbne  vil  være  afgjort,  efter  som  deres
gerninger har været. Alle gode gerninger udspringer af ægte tro, og gerningernes
frugter viser troens beskaffenhed. Derfor er det efter vore gerninger, vi vil blive
dømt.’ Bible Echo, 15. januar 1889. 

‘I skal tale og handle’

3. Hvordan bliver vi vist, at de ti bud er den standard, på hvilken vi vil blive
dømt? Jak. 2, 10-12.

BEMÆRK: ‘Guds lov er den rettesnor, menneskers karakter og liv bedømmes efter
på dommens dag. Og den kloge mand siger: “Frygt Gud og hold hans bud! Thi det
bør hvert menneske gøre. Thi hver en gerning bringer Gud for retten.” Præd. 12,
13-14. Apostelen Jakob formaner sine brødre: “I skal tale og handle som de, der
skal dømmes efter frihedens lov.” Jak. 2, 12.’ Konfrontation, s. 397. 

4. Hvordan understreger Paulus denne lære? Rom. 2, 12-13.

BEMÆRK: ‘Det er nødvendigt, at mennesker holder Guds lov, for at de kan være
forberedt til dommen. Den lov vil være bedømmelsens standard. Apostelen Paulus
siger: “Alle, som synder under loven, skal dømmes ved loven … på den dag, da
Gud ved Jesus Kristus … vil dømme det, der skjuler sig i menneskene.” Og han
siger, at “lovens gørere skal retfærdiggøres.” Rom. 2, 12-16.’ Konfrontation, s. 360.

‘Bøgerne lukkedes op’

5. Hvordan bliver vi vist, at Gud fører protokoller, så menneskers gerninger
kan undersøges i dommen? Dan. 7, 10b. Sammenlign med Præd. 12, 14.
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BEMÆRK: ‘Det er bøgerne i himmelen, hvori menneskers navne og gerninger er
indskrevet, der er afgørende for dommen. Profeten Daniel siger: “Retten sattes og
bøgerne lukkedes op.” Åbenbaringens forfatter beskriver samme sag videre: “Og
endnu en bog blev åbnet: livets bog; og de døde blev dømt ud fra det, der stod
skrevet i bøgerne, efter deres gerninger.” Åb. 20, 12.’ Konfrontation, s. 396.
‘Også menneskers synder er bogført… De hemmelige hensigter og motiver fremgår
af  den  ufejlbarlige  bog…  Hvert  menneskes  gerning  passerer  revy  for  Gud  og
indføres som troskab eller troløshed. Ud for hvert navn i himmelens bog indføres
med frygtelig nøjagtighed hvert forkert ord, hver selvisk handling, hver uopfyldt
pligt, hver hemmelig synd og hver underfundig forstillelse. Oversete advarsler eller
bebrejdelser  fra  himmelen, spildte øjeblikke, uudnyttede muligheder,  indflydelse
øvet for  godt eller  ondt,  med dens langtrækkende følger,  alt  er  optegnet  af  den
engel, der fører bogen.’ Konfrontation, s. 396-397.

6. Hvilken bog er vi især blevet fortalt om? Mal. 3, 16.

BEMÆRK:  ‘Åh,  hvor  forskellig  er  ikke  Guds  og  menneskers  bedømmelse  af
karakteren! Gud ser mange fristelser, der er blevet overvundet, som verden, ja, selv
ens nærmeste venner, aldrig har kendt noget til – fristelser i hjemmet, i hjertet. Han
ser, hvorledes et menneske i al ydmyghed erkender sin egen svaghed. Han lægger
mærke  til  oprigtig  anger  over  selv  en  tanke,  der  ikke  er  ren.  Han  ser  den
uforbeholdne helligelse til  hans tjeneste.  Han har lagt  mærke til  de lange, hårde
kampe med dårlige vaner – kampe, der endte med sejr. Alt dette er kendt for Gud
og englene. En hukommelsesbog er skrevet om dem, der frygter Herren og tror på
hans navn.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 223.
‘Der bliver skrevet “en bog … for hans (Guds) åsyn, for at de kunne ihukommes,
som frygter Herren og slår lid til hans navn” (Mal. 3, 16).  De ord, som de har
udtalt  i  tro,  og  de  handlinger,  som  de  har  gjort  i  kærlighed,  bliver  opført  i
himmelen. Nehemias henviser hertil med ordene: “Kom mig det i hu, min Gud, og
udslet ikke de kærlighedsgerninger, jeg har gjort mod min Guds hus” (Neh. 13, 14).
Alle  retfærdige  gerninger  bliver  foreviget  i  Guds  erindringsbog.  Dér  føres  der
nøjagtigt regnskab med hver eneste fristelse, som er blevet besejret, alt det onde,
som er  blevet  overvundet,  og alle  de medfølende ord,  som er  blevet  sagt.  Alle
selvfornægtende handlinger og al den lidelse og sorg, som mennesker har tålt for
Kristi skyld, bliver nedskrevet dér. Salmisten siger: “Selv har du talt mine suk, i din
lædersæk har du gemt mine tårer; de står jo i din bog” (Sal. 56, 9).’ Kristus Alene,
s. 329.    

‘Syndens løn er døden’

7. Hvad  er  den  påkrævede  straf  for  syndige  gerninger?  Rom.  6,  23a.
Sammenlign med Jak. 1, 15 & Rom. 5, 12.  
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BEMÆRK: ‘Mens de retfærdige skal  arve  livet,  er  døden de ondes lod. Moses
sagde til Israel: “Se, jeg forelægger dig i dag livet og lykken, døden og ulykken.” 5
Mos. 30, 15. Den død, der hentydes til, er ikke den, der blev udtalt over Adam, thi
hele menneskeheden lider straffen for hans overtrædelse. Det er “den anden død,”
der stilles i modsætning til det evige liv.’ Konfrontation, s. 447.
‘Den, som vælger at være ulydig mod Guds lov, bestemmer sin fremtidige skæbne;
han sår i sit kød og tjener syndens løn, endda evig ødelæggelse, det modsatte af
evigt liv. Underkastelse til Gud og lydighed mod hans hellige lov bringer det sikre
resultat. “Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham,
som du har sendt, Jesus Kristus.” Joh. 17, 3.’ The Faith I Live By, s. 71.

8. Hvordan kan vi undgå den retfærdige straf for vore synder? Es. 53, 5-6.

BEMÆRK: ‘Guds skyldfri Søns død vidner om, at “syndens løn er døden,” at hvert
brud på Guds lov får  sin retfærdige straf.  Den syndfri  Kristus blev til  synd for
mennesket. Han bar skylden for overtrædelse, og hans Fader skjulte sit ansigt for
ham, indtil hans hjerte bristede og hans liv ebbede ud. Hele dette offer blev bragt
for  synderes  frelse.  Mennesket  kunne  ikke  på  nogen  anden  måde  fritages  for
straffen  for  synd.  Og hver sjæl,  der  nægter  at  få  del  i  den  forsoning,  der  blev
tilvejebragt ved så stort offer, må selv bære skylden og straffen for overtrædelsen.’
Konfrontation, s. 445.  
‘Kristus blev behandlet, som vi fortjener det, for at vi kan blive behandlet, som han
fortjener. Han blev dømt for vore synder, som han ingen del havde i, for at vi kunne
blive retfærdiggjort ved hans retfærdighed, som vi ingen del har i. Han led den død,
der  tilkom  os,  for  at  vi  skulle  kunne  modtage  det  liv,  som  var  hans.  “Vi  fik
lægedom ved hans sår.”’ Den Store Mester, s. 15.

‘Så jeres synder må blive udslettede’

9. Hvordan  kan  de  synder,  vi  har  begået,  ikke  blive  holdt  imod  os  i
dommen? Ap.G. 3, 19.

BEMÆRK: ‘Alle, som i sandhed har angret deres synder og i tro påberåbt sig Kristi
blod som deres sonoffer, har fået tilgivelse indført ud for deres navne i himmelens
bøger; da de har fået del i Kristi retfærdighed, og deres karakterer har vist sig at
være i overensstemmelse med Guds lov, vil deres synder blive slettet ud, og de vil
selv blive regnet værdige til evigt liv.’ Konfrontation, s. 399. 
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10. Hvordan forklarer Johannes, at vi kan have tillid til Gud? 1 Joh. 3, 21-22.

Betragt 1 Joh. 4, 16-17.

BEMÆRK: ‘Den højeste kærlighed til Gud og uselvisk kærlighed til andre – dette
er den bedste gave, vor himmelske Fader kan skænke os. Denne kærlighed er ikke
nogen stemning, men en guddommelig leveregel og en bestandig kraft. Et hjerte,
som ikke er helliggjort, kan hverken skabe eller frembringe den. Den findes kun i
det  hjerte,  hvor Jesus hersker.  “Vi elsker  ham, fordi  han elskede os først.” I  et
hjerte,  som er genfødt  ved Guds nåde, er kærlighed det  herskende grundlag for
handlingerne.  Den  ændrer  sindet,  behersker  stemningerne,  er  herre  over
lidenskaberne og forædler følelserne. Når denne kærlighed næres i sjælen, gør den
livet skønnere og øver en forædlende påvirkning på alle ens omgivelser. Johannes
stræbte efter at bringe de troende til at fatte de ophøjede forrettigheder, der ville
tilfalde  dem ved  at  udøve kærlighedens  lov.  Når  denne  forløsende  kraft  fyldte
hjertet, ville den blive herre over alle andre bevæggrunde og hæve ham, der ejede
den, op over alle verdens fordærvelige påvirkninger. Og når denne kærlighed fik
lov til at være enerådende og blev drivkraften i deres liv, så ville deres tro og tillid
til Gud og hans handlen med dem blive fuldkommen. Så ville de komme til ham i
troens fulde tillid og vide, at de fra ham ville komme til at modtage alt, hvad der
behøvedes  for  deres  nuværende  og  evige  vel.  “Dermed  er  kærligheden  blevet
fuldkommet hos os,” skrev han, “at vi har frimodighed på dommens dag, thi som
han er, således er også vi i denne verden.”’ Mesterens Efterfølgere, s. 291.    

‘Efter hans gerninger’

11. Hvordan skildrede Jesus dommen? Matt. 25, 40. 45-46.

BEMÆRK: ‘På dommens dag vil de, der har været trofaste i dagligdagen, og som
hurtigt har set, hvad de skulle gøre, og har gjort det uden hensyn til, om de blev rost
eller havde fordel af det, høre disse ord: “Kom hid, min Faders velsignede! arv det
rige, som har været jer beredt fra verdens grundvold blev lagt.” Kristus roser dem
ikke for deres veltalenhed eller for deres store intelligens eller de store gaver, som
de har givet. De bliver belønnet, fordi de har gjort nogle små ting, som de fleste
overser. “Jeg var sulten, og I gav mig at spise,” siger han. “Hvad I har gjort imod
en af mine mindste brødre dér, har I gjort imod mig.”’ Kristus Alene, s. 349.

12. Hvordan  forsikrer  Paulus  os,  at  dommens  udfald  vil  afhænge  af  vore
gerninger? Rom. 2, 6. Læs versene 2-9.
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BEMÆRK:  ‘Han viste  dem klart,  at  det  er  et  menneskes pligt  at  leve  sit  liv  i
afholdenhed  og  mådehold,  at  lade  sine  lidenskaber  beherskes  af  forstanden  i
overensstemmelse  med Guds bud og at  bevare  sin  legemlige  og åndelige  kraft
usvækket. Han forkyndte,  at der ganske bestemt ville komme en dommens dag,
hvor alle ville få den løn, som deres gerninger havde fortjent, og hvor det klart
skulle åbenbares,  at rigdom, rang eller titler ikke har nogen magt til  at vinde et
menneske Guds behag eller fri ham fra syndens følger. Han viste dem, at dette liv
er menneskets forberedelsestid til det fremtidige liv. Hvis man forsømmer at bruge
de nuværende rettigheder og muligheder, kommer man til at lide evigt tab, man vil
ikke mere få mulighed for en ny prøvetid.’ Mesterens Efterfølgere, s. 224
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‘Da skal han sætte sig på sin herligheds trone’

UDENADSVERS: ‘Således skal det ske ved verdens ende. Englene skal gå ud
og skille de onde fra de retfærdige.’ Matt. 13, 49.

STUDIEHJÆLP: Lys over hverdagen, del 1, s. 112-113.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Matt. 7, 21-23. 
LEKTIENS MÅL: At studere hvad Jesus lærte i sine lignelser om dommen.

Indledning
‘Disse lignelser lærer os også, at der ikke vil blive nogen prøvetid efter dommen.
Når evangeliets gerning er fuldendt, følger  adskillelsen af de gode og onde lige
efter, og da er begge klassers skæbne afgjort for evigt. Gud ønsker ikke, at nogen
skal fortabes. “Så sandt jeg lever, lyder det fra den Herre Herren: Jeg har ikke lyst
til den gudløses død, men til at han omvender sig fra sin vej, at han må leve! Vend
om,  vend  om  fra  jeres  onde  veje!  Hvorfor  vil  I  dø?”  Ez.  33,  11.  Så  længe
prøvetiden varer, taler hans Ånd inderligt til menneskene og beder dem tage imod
livets gave. Det er kun dem, der ikke vil lytte til hans kalden, som vil blive overladt
til  fortabelsen. Gud har sagt,  at synden må tilintetgøres  som et  onde, der virker
ødelæggende på universet. De, der holder fast ved synden, vil omkomme, når den
bliver udryddet.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 113. 

‘Som med ti jomfruer’

1. Hvad  var  forskellen  mellem  de  jomfruer,  der  blev  accepterede  ved
brylluppet, og de, der ikke blev det? Matt. 25, 3-4.

BEMÆRK: ‘De to klasser, der venter, fremstiller de to klasser, der bekender sig til
at vente på deres Herre. De kaldes jomfruer, fordi de bekender sig til den sande tro.
Lamperne fremstiller Guds ord. Salmisten siger: “Dit ord er en lygte for min fod, et
lys på min sti.” Sal. 119, 105. Olien er et billede på Helligånden… I lignelsen gik
alle ti jomfruer ud for at møde brudgommen. Alle havde lamper og kar til olie. For
en tid var der ingen forskel at se på dem. Sådan er det også med menigheden, som
leer lige før Kristi andet komme. Alle har kendskab til Skrifterne.  Alle har hørt
budskabet om Kristi snare genkomst og venter tillidsfuldt hans åbenbaring. Men
som det gik i lignelsen, sådan går det også nu. Der indtræder en ventetid, troen
bliver sat på prøve, og når råbet lyder: “Se, brudgommen er der, gå ham i møde,” er
der mange, som ikke er rede. De har ingen olie i deres kar og lamper. De er blottet
for Helligånden.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 227-228.
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2. Hvilke ord af fornægtelse blev udtalt af Herren? Matt. 25, 12.

BEMÆRK: ‘De sørgeligste ord, der nogen sinde har lydt for noget menneskes øre,
er de forfærdelige ord: “Jeg kender jer ikke.” Helligåndens samfund, som du har
ringeagtet, var det eneste, der kunne gøre dig skikket til at være sammen med den
glade skare ved bryllupsfesten. Du kan ikke tage del i festen. Dine øjne ville være
blinde for dens lys, og dine ører ville ikke kunne høre dens sang og musik. Dens
kærlighed og glæde ville ikke kunne anslå glædens strenge i et hjerte, der er sløvet
af det, der hører denne verden til. Du er blevet udelukket fra himlen, fordi du ikke
er skikket til at tilhøre de helliges samfund i Guds rige.’ Lys over hverdagen, del 2,
s. 231-232. 

‘Betroede dem sin formue’

3. Hvordan  bestemte  tjenernes  herre,  hvordan  hans  formue  skulle  deles
mellem hans tjenere? Matt. 25, 15.

BEMÆRK: ‘Kristus betror “sin formue” til sine tjenere, for at de skal forvalte den
for ham. Han giver “hver sin gerning.” Enhver har sin plads at udfylde i himmelens
evige plan. Enhver skal samarbejde med Kristus for sjæles frelse. Lige så sikkert
som der er en plads beredt for os i de himmelske boliger, har Gud en særlig plads
for os her på jorden, hvor vi skal virke for ham. De talenter, som Kristus betror sin
menighed, er især de gaver og velsignelser, der tildeles af Helligånden. “En gives
der nemlig ved Ånden at tale med visdom; en anden at tale med kundskab ifølge
den samme Ånd, en gives der tro ved den samme Ånd, en anden nådegaver til at
helbrede ved den ene Ånd; en at udføre undergerninger; en anden at profetere; en at
bedømme ånder; en anden forskellige slags tungetale; og atter en anden at udlægge
tungetale. Men alt dette virker den ene og samme Ånd, som efter sin vilje tildeler
enhver sin særlige gave.” 1 Kor. 12, 8-11. Alle modtager ikke de samme gaver,
men enhver Herrens tjener har løfte om en eller anden af Helligåndens gaver.’ Lys
over hverdagen, del 2, s. 130. 
‘Åndens særlige gaver er ikke de eneste talenter, der er beskrevet i lignelsen. De
indbefatter alle gaver og egenskaber, hvad enten de er medfødte eller erhvervede,
timelige  eller  åndelige.  De skal  alle  bruges i Kristi  tjeneste.  Når vi  bliver  hans
disciple, overgiver vi os til ham med alt, hvad vi er og har, og disse gaver giver han
os tilbage igen rensede og forædlede, for at vi skal bruge dem til hans ære og til
velsignelse for vore medmennesker.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 132.

4. Hvorfor blev to af de tre tjenere rost? Matt. 25, 19-23.
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BEMÆRK: ‘Talenterne, som bruges, vil forøges og formeres. Fremgang er ikke et
resultat af tilfældigheder eller skæbnens tilskikkelse, det er en følge af Guds eget
forsyns styrelse, belønningen for tro og klogskab, for dyd og udholdenhed. Herren
ønsker, at vi skal benytte alle de evner, vi har, og hvis vi gør det, vil vi få endnu
flere evner. Han udfører ikke et mirakel for at give os de egenskaber, vi mangler,
men når vi gør brug af dem, vi har, vil han samarbejde med os, så vi kan forøge og
styrke  enhver  evne.  Vore  evner  vil  blive  forøget  ved  hver  helhjertet,  alvorlig
opofrelse i Mesterens tjeneste. Medens vi overgiver os som villige redskaber for
Helligåndens  ledelse,  vil  Guds  nåde  virke  i  os,  så  vi  giver  afkald  på  onde
tilbøjeligheder, sejrer over stærke lyster og danner nye vaner. Når vi glæder os over
Helligåndens stemme og følger  dens vejledning,  oplades vore hjerter,  så vi  kan
modtage  mere  og  mere  af  dens  kraft  og  udføre  mere  og  bedre  arbejde.  Vore
slumrende  kræfter  vækkes  og  vore  svækkede  åndsevner  får  nyt  liv.’  Lys  over
hverdagen, del 2, s. 163-164.

5. Hvorfor blev den tredje tjener forkastet? Matt. 25, 26. 30.

BEMÆRK:  ‘Det  var  den,  der  fik  den  mindste  gave,  der  lod  sin  talent  ligge
ubenyttet. Heri ligger en advarsel til alle, der føler, at deres ringe evner undskylder
dem for at tjene Kristus. Hvor gerne ville de ikke tage del, dersom de kunne udføre
en eller anden stor gerning, men fordi de kun kan udføre små tjenester, mener de, at
de ikke behøver at gøre noget. Men heri tager de fejl. Herren prøver menneskenes
karakter ved at uddele sine gaver. Manden, der forsømte at benytte sin talent, viste,
at han var en utro tjener. Dersom han havde fået fem talenter, villa han have gemt
dem i jorden, som han gjorde med den ene. Ved ikke at benytte den ene talent viste
han, at han ringeagtede himmelens gaver. “Den, som er tro i det små, er også tro i
det store.” Luk. 16, 10. Betydningen af små ting bliver ofte undervurderet, fordi de
er så små, men i virkeligheden spiller de en stor rolle i livets skole. Der er, når det
kommer til stykket, ingen ubetydeligheder i kristenlivet. Vor karakters dannelse vil
være udsat for mange farer, dersom vi undervurderer betydningen af små ting.’ Lys
over hverdagen, del 2, s. 166. 

‘Får og bukke’

6. Hvordan bliver vi vist, at dommen er en adskillelsesproces? Matt. 25, 31-
33. Sammenlign med Matt. 13, 47-49.

BEMÆRK: ‘Der  skal  blot  være to  grupper  på  jorden,  Guds lydige  børn  og de
ulydige.  Engang  fremsatte  Kristus  dommens  gerning  for  sine  tilhørere:  “Når
Menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, da skal han
sætte sig på sin herligheds trone. Og alle folkeslag skal samles foran ham, og han
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skal skille dem fra hverandre, ligesom hyrden skiller fårene fra bukkene. Og han
skal stille fårene ved sin højre side og bukkene ved den venstre.”’ Faith & Works,
s. 44.
‘Idet trængslerne tager til omkring os, vil der ske både en adskillelse og en forening
inden for vore rækker. Nogle, som nu er parate til at gribe til våben, vil, når der
virkelig er fare på færde, åbenbare, at de ikke har bygget på den faste klippe; de vil
give efter for fristelsen. De, der har haft stort lys og herlige privilegier, men ikke
har benyttet sig af det, vil forlade os under et eller andet påskud.’ Herren Kommer,
14. juli.
    
7. Hvad var den afgørende faktor i denne skildring af dommen? Matt. 25,

40. 45.

BEMÆRK: ‘Hver gerning, hvad enten den er stor eller lille, skal frem for dagens
lys. Det, som her har været anset for at være ubetydeligt, vil da vise sig, som det er.
Enkens  to  småmønter,  vil  blive  anerkendt.  Bægeret  med koldt  vand,  som blev
givet, fængselet, som blev besøgt, de sultne, som blev mættet – hver ting får sin
løn. De forsømte pligter, de egenkærlige handlinger vil ikke blive glemt! På den
åbne plads omkring Guds trone vil alt vise sig fra en ganske anden side end den
gang,  det  skete.  Man vil  få at  se,  at  disse selviske glæder og nydelser  har  fået
mennesket  til  at  elske  fornøjelser  mere  end  Gud.’ Guds  sønner  &  døtre,  20.
december.

‘Bryllupsklædning’

8. Hvad  blev  der  krævet  af  alle  gæsterne,  når  de  skulle  til  Kongens
bryllupsfest? Se Matt. 22, 11-12.

BEMÆRK: ‘I denne klædning, der er vævet på himmelens væv, findes der ikke én
tråd  af  jordisk  oprindelse.  Da  Kristus  levede  på  jorden,  dannede  han  en
fuldkommen karakter, og denne karakter tilbyder han at give os. “Som en tilsølet
klædning” er “al vor retfærd.” Es. 64, 6. Alt, hvad vi selv kan gøre, er besmittet af
synden, men Guds Søn “åbenbaredes, for at han skulle bære synden; og der er ikke
synd i ham.” Om synden står der, at den “er lovbrud,” men Kristus var lydig mod
alle lovens krav. 1 Joh. 3, 5. 4. Han sagde om sig selv: “At gøre din vilje, min Gud,
er min lyst, og din lov er i mit indre.” Sal. 40, 9. Da han var på jorden, sagde han til
sine disciple:  “Jeg har  holdt  min Faders  bud.” Joh. 15, 10. Med sin fuldkomne
lydighed har han gjort det muligt for hvert eneste menneske at adlyde Guds lov.
Når vi overgiver os til Kristus, bliver vi ét med ham, vor vilje forenes med hans
vilje, sindet bliver ét med hans sind, og tankerne tages til fange af ham: vi lever
hans liv. Det er, hvad det betyder at være iført hans retfærdigheds klædning. Når så
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Herren betragter os, ser han ikke figenbladsklædningen, ikke syndens nøgenhed og
fejl, men sin egen retfærdigheds klædning, som er fuldkommen lydighed mod Guds
lov.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 118.

9. Hvordan viste  Jesus,  at  dommen  vil  godtage  nogle  og  forkaste  andre?
Matt. 22, 14.

BEMÆRK: ‘Gæsterne ved bryllupsfesten blev taget i øjesyn af kongen, og det var
kun dem, der havde gjort, hvad han forlangte, og iført sig bryllupsklædningen, der
fik lov til at være med. Det samme gælder for evangeliets bryllupsfest.  Alle må
kunne bestå for den store konges forskende blik, og det er kun dem, der har iført sig
Kristi  retfærdigheds  klædning,  der  vil  kunne  tage  del.  Retfærdighed  betyder  at
handle ret, og alle vil blive dømt efter deres gerninger. Vor karakter åbenbares i,
hvad vi gør. Vore gerninger viser, om vor tro er oprigtig. Det er ikke tilstrækkeligt
for os at tro, at Jesus ikke er en bedrager, og at Bibelens religion ikke er kløgtigt
opdigtede  fabler.  Vi  kan  tro,  at  Jesu navn er  det  eneste  navn under  himmelen,
hvorved vi kan blive frelst, og alligevel ikke antage ham i tro som vor personlige
frelser.  Det er ikke tilstrækkeligt  at  tro på sandhedens teori.  Det er ikke nok at
bekende sig til at tro på Kristus og have sine navne indskrevet i kirkebogen. “Den,
der holder hans bud, bliver i Gud, og Gud i ham; og deraf kender vi, at han bliver i
os: af den Ånd, han har givet os.” “Og deraf kan vi erkende, at vi kender ham, om
vi holder hans bud.” 1 Joh. 3, 24; 2, 3. Dette er det ægte bevis på sand omvendelse.
Hvad end vi bekender os til, betyder intet, medmindre vi viser i vore gerninger, at
Kristus bor i os.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 118-119.
 

‘Den snævre port’

10. Hvordan viste Jesus, at der kræves anstrengelse fra den kristnes side for
at komme ind i himmeriget? Luk. 13, 24.

BEMÆRK: ‘Mennesket er tildelt en del i denne store kamp for evigt liv; det må
reagere på Helligåndens virken. Det vil kræve en kamp at bryde gennem mørkets
magter, og Ånden arbejder i mennesket for at udrette dette. Men mennesket er intet
passivt væsen, der skal frelses i magelighed.  Det er kaldet  til  at spænde enhver
muskel og bruge enhver evne i kampen for udødelighed, dog er det Gud, som giver
virkeevnen. Intet menneske kan frelses i magelighed. Herren byder os: “Kæmp I
for  at  komme igennem den snævre  port;  thi  mange,  siger  jeg  jer,  skal  søge  at
komme ind og ikke formå det.” Luk. 13, 24. “Gå ind ad den snævre port; thi vid er
den port og bred den vej, som fører til fortabelsen, og mange er de, der går ind ad
den; og snæver er den port og trang den vej, som fører til livet, og få er de, der
finder den.” Matt. 7, 13-14.’ Den Store Mester, s. 75.    
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11. Hvordan underviste Jesus om, at der vil komme en dag, da det er for sent
at komme ind i riget? Luk. 13, 25-27.

BEMÆRK: ‘Når vi læser, at mange skal forsøge at komme ind, men ikke klare det,
ønsker vi at forstå,  hvad vi skal gøre,  for at det  skal lykkes.  Det er en sørgelig
udtalelse for os - at nogle ikke vil komme ind gennem den trange dør, fordi de kun
prøver på at komme ind, men de kæmper ikke.’ Lys fra det Høje, s. 262.
‘Vi skal kæmpe for at komme igennem den snævre port. Men den port går ikke let
på sine hængsler. Den tillader ikke tvivlsomme personer at komme ind. For at opnå
det  evige  liv  skal  vi  kæmpe  med  en  intensitet,  som svarer  til  værdien  af  den
sejrspris, der venter os. Det er ikke penge, jordbesiddelser eller position, der åbner
Paradisets porte for os, men det er besiddelsen af en kristelig karakter. Det er ikke
storhed  eller  intellektuelle  præstationer,  der  sikrer  os  den uvisnelige  sejrskrans.
Kun de sagtmodige og ydmyge, hvis duelighed er fra Gud, vil få denne gave.’ I
Mesterens Tjeneste, s. 293.

‘Figentræet’

12. Hvad forventede landmanden at finde på sit figentræ? Luk. 13, 6.

BEMÆRK: ‘Med figentræssymbolet fremstiller Kristus ikke kun jøderne, men alle,
som har forsømt at bruge Himmelens gaver. Han har givet os større velsignelser,
end hans folk fordum fik, og han kræver af os frugt, der svarer til de gaver, der er
blevet givet. Hvad er denne frugt? Det er en ren og hellig karakter; gudfrygtighed,
selvfornægtelse  for  andres  bedste,  hjertets  sagtmodighed  og  ydmyghed.  Jesus
kræver anger,  tro og lydighed.  Han kom for at  give mennesket et  fuldkomment
forbillede for karakteren. Han var lydig mod alle sin Faders krav. Hvis vi følger
ham, vil vi i vort liv udøve Guds hellige lovs forskrifter.’  Historical Sketches, s.
180. 

13. Hvilken  kendelse  nåede  landmanden  frem  til  angående  sit  ufrugtbare
træ? Luk. 13, 7.

BEMÆRK:  ‘Jeg  beder  dig  betragte  den  højtidelige  lektie  i  denne  lignelse.
Vingårdsmanden beder om henstand for det dømte figentræ; men hvis det stadig
ikke bar nogen frugt, erklærede han selv: “Så kan du hugge det om.” Kan dette ikke
være tilfældet for nogle, der nu står foran mig? Er de ikke endda nu ved at få deres
sidste chance? Den guddommelige oplysning, det fuldkomne eksempel på godhed,
er os skænket. Fra tid til anden bliver der skænket nye anledninger, nye lektier. Og
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hvad vil resultatet være? Hvis vi er ligegyldige og forsømmelige, ved vi ikke hvor
snart, disse ord kan siges om os: “Hug det om; hvorfor skal det tilmed tage kraften
af jorden?”’ Historical Sketches, s. 180. 

14. Hvordan  illustrerer  lignelsen  Herrens  tålmodighed  med  og
barmhjertighed mod hans ufrugtbare folk? Luk. 13, 8-9.

BEMÆRK: ‘Vingårdsmanden i lignelsen gør ingen indvendinger mod kendelsen,
at  træet  skulle  hugges  om, hvis  det  ikke  bar  frugt,  men han  kender  og  forstår
ejerens interesse i det ufrugtbare træ. Der var intet, der kunne bringe ham større
glæde end det, at han så det vokse og bære frugt.  Idet  han er klar over ejerens
ønske, svarer han og siger: “Lad det stå endnu dette år, til jeg får gravet om det og
givet det gødning; måske vil det da bære frugt for fremtiden.” Gartneren nægter
ikke at tage sig af et træ, der lover så dårligt. Han er parat til at gøre endnu mere for
det. Han vil gøre stedet, hvor det er plantet, så godt som muligt og skænke det al
sin  opmærksomhed.  Ejeren  og  vingårdsmanden  har  lige  så  stor  interesse  for
figentræet. Således var det også med Faderen og Sønnen i deres kærlighed til det
udvalgte folk. Kristus sagde til sine tilhørere,  at der ville blive givet dem endnu
flere anledninger. Ethvert middel, som Guds kærlighed kunne udtænke, ville blive
anvendt,  for  at  de  kunne blive retfærds  ege,  der  bærer  frugt  til  velsignelse  for
verden.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 9-10.
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‘Sande og retfærdige er dine domme’

UDENADSVERS: ‘Thi nu er tiden inde, da dommen tager sin begyndelse med 
Guds hus; men kommer den over os først, hvad skal det så ende med for dem, der 
er ulydige mod Guds evangelium?’ 1 Pet. 4, 17.

STUDIEHJÆLP: Den Store Mester, s. 32-33.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Åb. 22, 10-15.
LEKTIENS MÅL: At studere de tre forskellige faser i dommen.
Forfatterens bemærkning: Ligesom i menneskers retssale indbefatter Guds dom

tre  faser:  undersøgelsen  af  beviser;  kendelsen  af  skyld  eller  uskyld;  og
kundgørelsen og udøvelsen af dommen. Bibelen bruger ordet ‘dom’ for alle disse
tre faser,  og vi  må ikke lade os vildlede til  at  anvende ordet  om kun én fase i
dommen.

Indledning
‘Ved  dommens  endelige  fuldbyrdelse  vil  man  se,  at  der  ikke  findes  nogen

begrundelse for synd. Når hele Jordens dommer skal spørge Satan: “Hvorfor har du
gjort  oprør  imod  mig  og  berøvet  mig  mit  riges  undersåtter?”  vil  det  ondes
ophavsmand ikke have nogen undskyldning.  Hver mund bliver  stoppet,  og hele
oprørsskaren vil være stum… Hele universet skal være vidne til syndens natur og
følger.’ Konfrontation, s. 514-515.

‘Hver en gerning bringer Gud for retten’

1. Hvilken undersøgelse kræves der for at afgøre dommens udfald? Dan. 7,
10.

BEMÆRK:  ‘Det  er,  medens  menneskene  endnu  lever  på  jorden,  at  denne
undersøgende  retshandling  finder  sted  i  himmelen.  Det  liv,  enhver  af  Kristi
efterfølgere har levet, fremlægges for Gud. Alles sag bliver undersøgt efter det, der
står optegnet i himmelens bøger, og enhvers skæbne bliver beseglede for evigt i
overensstemmelse med “hans gerning.”’ Lys over hverdagen, del 2, s. 116.

2. Hvem er til stede, når bøgerne åbnes for undersøgelsen? Dan. 7, 10.

BEMÆRK: ‘Således viste den store og højtidelige dag sig for profetens syn, dagen,
da menneskers karakter og liv skulle prøves for hele jordens dommer, og da han
“gengælder enhver hans gerning.” Den gamle af dage er Gud Fader. Som salmisten
siger: “Førend bjergene fødtes og jord og jorderig blev til, fra evighed til evighed er
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Lektie 7: 10. – 16. august
du, o Gud!” Sal. 90, 2. Ham, alt levendes ophav og al lovs udspring, er det, der skal
føre  forsæde  i  dommen.  Og  hellige  engle  skal  være  til  stede  ved  denne  store
domstol som tjenere og vidner i et antal af “tusinde tusinder og titusind titusinder.”’
Konfrontation, s. 395.

3. Hvad indeholder disse bøger? Præd. 12, 14. 

BEMÆRK: ‘Gud tager  billeder af sit  folk,  lige så sikkert  som kunstneren tager
billeder  af  mænd og kvinder og overfører  ansigtstrækkene til  den blanke plade.
Hvilket  billede  ønsker  I  at  frembringe?  Forældre,  besvar  spørgsmålet!  Hvilket
billede vil Mesteren blandt kunstnere gengive af jer i himmelens bøger? Dette må
vi afgøre nu. Når døden kommer, vil der ikke være tid til at rette de skæve træk i
karakteren.’ Barnet i Hjemmet, s. 540.
‘Lad enhver, som bekender Kristi navn, betragte kendsgerningen, at han ved Kristi
domstol må møde enhver uretfærdig handling og gøre rede for ethvert strengt ord.
Det vil ikke være behageligt at gøre rede for de ord, der er blevet talt, og som har
såret  sjæle,  at  gøre  rede  for  beslutninger,  der  har  modarbejdet  sjæle,  for  hvem
Kristus  døde.  Enhver  gerning  vil  blive  bragt  for  dommen,  og  den  ånd,  der
tilskyndede den, vil blive åbenbaret. Frugten af ethvert selvisk, vilkårligt krav vil
blive gjort tydelig, og mennesker vil se resultaterne af deres gerninger, netop som
Gud ser dem. De vil se, at de har ført dyrebare sjæle bort fra den rette sti ved at
behandle dem på en ukristelig måde. Vi lever på den store forsoningsdag, og det er
nu tid til, at enhver bør angre for Gud, bekende deres synder og ved levende tro
hvile på en korsfæstet og levende Frelseres fortjenester.’ Testimonies to Ministers,
s. 224.

‘Vi skal dømme engle’

4. Hvordan skildrer Bibelen dommens anden undersøgelsesfase? Åb. 20, 4a.

BEMÆRK: ‘Efter  at  de hellige er  blevet  forvandlet  og iført  udødelighed  og er
blevet rykket op sammen med Jesus, og efter at de har modtaget deres harper, deres
kjortler og deres kroner og går ind i staden, sætter Jesus og de hellige sig til doms.
Bøgerne åbnes – livets bog og dødens bog. Livets bog indeholder de helliges gode
gerninger,  og dødens bog indeholder de ugudeliges onde gerninger.  Disse bøger
bliver  sammenlignet  med  lovbogen,  Bibelen,  og  i  overensstemmelse  dermed
dømmes menneskene. I forening med Jesus afsiger de hellige deres dom over de
ugudelige døde.’ Budskaber til menigheden, s. 66.  

5. Hvordan taler Paulus om dommens rækkevidde? 1 Kor. 6, 2-3. Betragt 2
Pet. 2, 4; Judas 1, 6.

44



Lektie 7: 10. – 16. august

BEMÆRK:  ‘I  de  tusind år  mellem den første  og den anden opstandelse  finder
dommen over de onde sted… På den tid skal de retfærdige regere som konger og
præster for Gud. Johannes siger i Åbenbaringen: “Og jeg så troner, og de satte sig
på dem, og der blev givet dem magt til at dømme.” Åb. 20, 4. “De skal være Guds
og Kristi præster og være konger med ham i de tusinde år.” Åb. 20, 6.  På den tid er
det, “at de hellige … skal dømme verden,” som Paulus forudsagde det. 1 Kor. 6, 2.
Sammen med Kristus dømmer de de gudløse, sammenligner deres gerninger med
lovbogen, Bibelen, og afgør hver sag efter, hvad de faktisk har gjort. Så udmåles
det,  de gudløse må lide,  efter  deres  gerninger og indføres  ud for  deres  navne i
dødens bog. Også Satan og de onde engle dømmes af Kristus og hans folk. Paulus
siger: “Ved I ikke, at vi skal dømme engle?” 1 Kor. 6, 3. Og Judas erklærer, at “de
engle,  som ikke varetog deres høje hverv, men forlod deres bolig, har han holdt
forvaret med evige lænker i mørket indtil dommen på den store dag.” Judas v. 6.’
Konfrontation, s. 537-538.  

‘Hvert knæ skal bøje sig’

6. Hvordan skildrer Bibelen denne undersøgelses sidste fase? Åb. 20, 11-13.

BEMÆRK: ‘Så snart bøgerne åbnes og Jesus ser på de ugudelige, er de sig hver
synd bevidst,  de nogen sinde har  begået.  De ser  netop, hvor deres  fod veg fra
renheds og helligheds sti, hvor langt stolthed og oprør har ført dem i overtrædelse
af Guds lov. De forførende fristelser, de åbnede vejen for ved at hengive sig til
synd, de velsignelser, som de misbrugte, Guds budbringere, som de foragtede, de
afviste advarsler, de bølger af barmhjertighed, som det egenrådige og uforsonlige
hjerte har tilbagevist – alt står det som skrevet med flammeskrift.’ Konfrontation, s.
542.

7. Hvorfor er det vigtigt, at selv de onde får anledning til at se, hvad der står
optegnet i himmelens bøger? Fil. 2, 10-11.

BEMÆRK: ‘Hvert  spørgsmål  om sandhed og løgn i  den langvarige  strid er  nu
opklaret. Resultaterne af oprøret, frugten af at tilsidesætte Guds bud er klarlagt for
alle intelligensvæsener. Følgerne af Satans regering i modsætning til Guds styre er
afsløret  for  hele universet.  Satans egne gerninger  har  dømt ham. Guds visdom,
retfærdighed og godhed er godtgjort i fuld udstrækning. Det fremgår tydeligt, at alt,
hvad han har foretaget sig i den store strid, er sket ud fra hensynet til hans folks
evige vel og til bedste for alle de verdener, han har skabt. “Dine værker takker dig
alle,  Herre,  og  dine  fromme lover  dig.”  Sal.  145,  10.  Syndens  historie  vil  i  al
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evighed stå som vidnesbyrd om, at alle Guds skabningers lykke er nøje knyttet til
eksistensen af hans lov. Idet de betragter alle kendsgerningerne i den store strid,
erklærer hele universet, både trofaste og oprørere, med én stemme: “Retfærdige og
sande er dine veje, du folkenes konge!”’ Konfrontation, s. 545.

‘Guds dom med rette’

8. Hvordan skildrer Bibelen Guds doms kendelse? Åb. 22, 11.

BEMÆRK: ‘På den store dommedag vil det ses, at ingen er i stand til at annullere
eller ændre Guds beslutninger; mennesket kan ikke dømme ordet, ordet vil dømme
det.’ Youth’s Instructor, 14. juni 1894. 

9. Hvordan  bliver  vi  vist,  at  denne  kendelse  kundgøres  inden  Kristi
genkomst? Åb. 22, 12. 

BEMÆRK: ‘Jesus er i sit hellige tempel og vil nu modtage vore ofre, vore bønner,
vor bekendelse af fejl og synder og vil tilgive alle Israels overtrædelser, for at de
kan udslettes, inden han forlader helligdommen. Når Jesus forlader helligdommen,
vil de, som er hellige og retfærdige, fremdeles blive hellige og retfærdige, for alle
deres synder vil da være udslettet, og de vil blive beseglet med den levende Guds
segl.  Men de,  som er  uretfærdige  og  urene,  vil  fremdeles  blive uretfærdige  og
urene, for da vil der ikke være en præst i helligdommen til at frembære deres ofre,
deres bekendelser og deres bønner for Faderens trone.’ Budskaber til menigheden,
s. 60-61.

‘Efter som hans gerning er’

10. Hvad er dommens udfald for dem, som dømmes til at være retfærdige og
hellige? Åb. 22, 14.

BEMÆRK: Det er  ikke overraskende,  at  dette  vers er  blevet  undergravet  af  to
mindre ændringer i nogle få græske manuskripter. De udgaver, som følger disse
fordærvede manuskripter, skjuler således betingelserne for at få adgang til Guds
stad.
‘Lad ingen af os nære den tanke, at det er ligegyldigt, om vi adlyder Guds bud eller
forbigår  dem  med  ligegyldighed.  Når  dommens  store  bøger  åbnes,  og  ethvert
hjertes motiver åbenbares, vil der ikke være nogen undskyldning for dem, der er
letsindige  med  Guds  udtrykkelige  ord.  “Syndens  løn  er  døden.”  Dette  er  den
forfærdelige  og  uundgåelige  dom,  der  fældes  over  overtræderen.  Men  de
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retfærdige skal gå ind til livet. Guds Søn siger: “Salige er de, der holder hans bud,
for at de kan få adgang til livets træ og gennem portene gå ind i staden.”’ Signs of
the Times, 6. januar 1888.

11. Hvilken dom fældes der over dem, der dømmes til at være uretfærdige og
urene? Matt. 25, 41.

BEMÆRK: Det græske ord, der er oversat med ‘evig’ [‘aionios’ fra ‘aion’ betyder
en ubestemt tid] har forskellige betydninger afhængig af, hvem det anvendes om.
Når  det  anvendes  om  Gud,  betyder  det  ‘evigt.’  Men  når  det  anvendes  om
mennesker, betyder det kun ‘livslangt.’ 
‘Menneskene kan måske skjule deres overtrædelser for deres medmennesker, men
de  vil  ikke  desto  mindre  høste,  hvad  de  har  sået,  i  form  af  lidelse,  sygdom,
åndssvaghed og død. Og efter dette liv skal de stå til regnskab ved den himmelske
domstol, hvis strafudmåling har evige konsekvenser. “De, der øver sådanne ting,
skal  ikke arve Guds rige,”  men vil  sammen med Satan og de onde engle blive
kastet i “ildsøen.” “Dette er den anden død.” Gal. 5, 21; Åb. 20, 14.’ Patriarker &
Profeter, s. 235.

‘For at holde dom over alle’

12. Hvordan  beskrives  de  uretfærdiges  og  urenes  straf?  Åb.  20,  15.
Sammenlign 21, 8.

BEMÆRK: ‘Mens de retfærdige skal  arve livet,  er  døden de ondes lod. Moses
sagde til Israel: “Se, jeg forelægger dig i dag livet og lykken, døden og ulykken.” 5
Mos. 30, 15. Den død, der hentydes til, er ikke den, der blev udtalt over Adam, thi
hele menneskeheden lider straffen for hans overtrædelse. Det er “den anden død,”
der stilles i modsætning til det evige liv. I den rensende ild udslettes de ugudelige
til  sidst,  så  der  ikke  levnes  rod  eller  gren  af  dem  –  Satan  er  roden  og  hans
tilhængere  grenene.  Lovens  fulde  straf  er  bragt  til  udførelse,  kravet  om
retfærdighed  er  opfyldt,  og  himmel  og  jord,  der  ser  til,  erklærer,  at  Jehova  er
retfærdig. Satans nedbrydende gerning er slut for evigt. I seks tusind år har han sat
sin vilje igennem og fyldt jorden med elendighed og bragt sorg over hele universet.
Hele skabningen har sukket og været i veer. Nu er Guds skabninger for evigt befriet
for ham og hans fristelser.’ The Faith I Live By, s. 72.

13. Hvordan beskrives de retfærdiges løn? Es. 64, 4. Sammenlign med 1 Kor.
2, 9. Læs Åb. 20 & 21.
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BEMÆRK: ‘Når det slør, der formørker vort syn, dér skal blive fjernet, og vore
øjne skal  skue den verden af  skønhed,  som vi  nu kun opfatter  i  glimt gennem
mikroskopet;  når  vi  betragter  himmelrummets  herlighed,  som  vi  nu  gennem
kikkerter udforsker i det fjerne; når syndens fordærv er forsvundet og hele jorden
vil vise sig i “Herren, vor Guds skønhed,” hvilket felt vil da ikke åbne sig for vor
gransken! Der kan videnskabsmanden læse beretningerne  om skabelsen og ikke
opdage nogen mindelse om syndens lov. Han kan lytte til musikken fra naturens
røster og ikke høre nogen klagelyd eller nogen undertone af smerte. I alt det skabte
kan han genkende en eneste skrift – se “Guds navn skrevet med store bogstaver” i
det vældige himmelrum, og hverken på jorden eller i  havet eller i  luften er der
noget spor af det onde tilbage. Forestil dig i tanken de frelstes hjem og husk på, at
det vil blive herligere, end din lyseste fantasi kan danne sig et billede af. I Guds
mangfoldige gaver, som han har givet os i naturen, ser vi blot det svageste glimt af
hans  herlighed.  Menneskeligt  sprog  er  for  fattigt  til  at  kunne  beskrive  de
retfærdiges  løn.  Den vil  kun blive  kendt  af  dem,  der  ser  den.  Ingen  begrænset
menneskeforstand kan fatte herligheden i Guds Paradis.’  The Faith I Live By,  s.
364.
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‘Hans doms time er kommet’

UDENADSVERS:  ‘Og  derefter  så  jeg  en  engel  flyve  midt  oppe  under
himmelen; han havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden,
for alle folkeslag og stammer og tungemål og folk. Og han råbte med høj røst:
“Frygt Gud og giv ham ære; thi nu er hans doms time kommet. Ja, tilbed ham, som
har skabt himmelen og jorden og havet og kildevældene.”’ Åb. 14, 6-7.

STUDIEHJÆLP: The Faith I Live By, s. 90.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Åb. 14, 6-13.
LEKTIENS MÅL: At studere advarselen om hans dom, som Gud har givet 

verden.

Indledning
‘Nu afsiges dommen i helligdommen hisset. Dette arbejde har stået på i mange

år. Snart – ingen ved hvor snart – når den frem til de levendes retssager. I Guds
frygtindgydende  nærværelse  skal  vore  liv  være  genstand  for  undersøgelse.  Nu
gælder det frem for alt for hvert menneske at følge Frelserens påmindelse: “Pas på,
vær årvågne! thi I ved ikke, når tiden er der.” Mark. 13, 33. “Hvis du ikke vågner
op,  vil  jeg komme som en tyv,  og du skal  ingenlunde vide,  i  hvilken time jeg
kommer over dig.” Åb. 3, 3.’ Konfrontation, s. 404.

‘Jeg så en engel flyve midt oppe under himmelen’

1. Hvordan repræsenterer Gud sin advarsel i profetierne til menneskeheden
ved begyndelsen af sin dom? Åb. 14, 6-7.

BEMÆRK: ‘Dette  budskab erklæres  at  være  en del  af  det  “evige  evangelium.”
Evangeliets  forkyndelse  blev  ikke  overladt  til  engle,  men  betroet  mennesker.
Hellige engle har været beskæftiget med at lede dette arbejde, de står for de store
bevægelser  til  menneskers  frelse;  men  den  egentlige  forkyndelse  af  evangeliet
udføres af Kristi tjenere på jorden.’ Konfrontation, s. 262.
‘Det er værd at lægge mærke til,  at en engel siges at være budbringer af denne
advarsel.  Ved  den  himmelske  budbringers  renhed,  herlighed  og  styrke  har  den
guddommelige  visdom ønsket  at  vise  det  arbejdes  ophøjede  karakter,  som skal
udføres, og den styrke og herlighed, der er knyttet til det. Og englens flugt “midt
opper under himlen,” den “høje røst,” budskabet udtales med, og det udbredelse til
alle, “der bor på jorden” – “til alle folkeslag og stammer og tungemål og folk” – er
bevis  på  bevægelsens  presserende  og  verdensomspændende  betydning.  Selve
budskabet kaster lys over det tidspunkt, når denne bevægelse skal finde sted. Det
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 siges  at  være  en  del  af  det  “evige  evangelium;”  og  det  bebuder  dommens
begyndelse.’ Konfrontation, s. 296.

2. Hvad er især vigtigt om dette budskab? Åb. 14, 7. Sæt i kontrast til Ap.G.
24, 25.

BEMÆRK: ‘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.’  Konfrontation, s.
296.

‘Frygt Gud’

3. Hvilken  respons  kræver  Gud  af  menneskeheden  i  lyset  af  den
kendsgerning, at hans dom er begyndt? Åb. 14, 7a.

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

4. Hvordan forklarede Salomo vigtigheden af at frygte Gud? Præd. 12, 13-
14.

BEMÆRK: ‘Vi ved, at vi elsker og frygter Gud, når vi holder hans bud, når vi
søger at vandre på Guds veje. Når vi omhyggeligt søger efter hans råd, vejledning
og instruktion i hans ord, vil vi ikke prøve at gøre Jesu Kristi ord virkningsløse,
men vil prøve at komme under overfladen og forstå den dybe åndelige betydning
og dag for dag søge ved hellig bestræbelse at følge Herren Jesu Kristi eksempel på
lydighed.’ Sabbath School Worker, 1. januar 1891.

‘Tilbed ham, som har skabt himmelen og jorden’
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5. Hvem skal menneskeheden tilbede? Åb. 14, 7b. 

BEMÆRK: ‘Vi skal tilbede Gud, fordi han er Skaberen, og ham skylder alt levende
deres liv. Overalt i Bibelen, hvor hans krav om ærbødighed og tilbedelse, frem for
de  hedenske  guder,  omtales,  gives  der  bevis  på  hans  skaberkraft.  “Thi  alle
folkeslagenes guder er afguder, Herren er himlens skaber.” Sal. 96, 5. “Hvem vil I
ligne mig med som min ligemand? siger den Hellige. Løft eders blik til himlen og
se: Hvo skabte disse (stjernerne)?” “Thi så siger Herren, himlens skaber, han, som
er Gud, som dannede jorden … Herren er jeg, ellers ingen.” Es. 40, 25-26; 45, 18.
Og salmisten siger: “Kend, at Herren er Gud! Han skabte os, vi er hans.” “Kom, lad
os bøje os, kaste os ned, knæle for Herren, vor skaber!” Sal. 100, 3; 95, 6. Og de
hellige væsener, der tilbeder Gud i himlen, meddeler grunden til, at de skylder ham
hyldest: “Værdig er du, vor Herre og Gud, til at få æren og prisen og magten; thi du
har skabt alle ting.” Åb. 4, 11.’ Konfrontation, s. 360.

6. Hvilken metode har Gud udtænkt, for at menneskeheden kan tilbede ham
som Skaber? 2 Mos. 20, 8-11; 1 Mos. 2, 1-3.

BEMÆRK: ‘I det fjerde bud åbenbares Gud som himlens og jordens skaber, og han
adskiller sig derved fra alle falske guder. Det var til minde om skaberværket, at den
syvende dag blev helliget som hviledag for mennesket. Den var beregnet til altid at
minde mennesker om den levende Gud som skaberen, hvem ærefrygt og tilbedelse
tilkommer. Satan stræber efter at vende mennesker fra at være tro mod Gud og fra
at adlyde hans lov; derfor retter han navnlig sine bestræbelser imod det bud, der
peger på Gud som Skaberen.’ Konfrontation, s. 41.

‘Faldet er Babylon’

7. Hvilken meddelelse ledsager kaldet til hele menneskeheden om at tilbede
deres Skaber? Åb. 14, 8.

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

8. Hvordan skildres Babylon i Åbenbaringens Bog? Åb. 18, 3-6.

BEMÆRK: ‘I Johannes’ Åbenbaring 14. kapitel fulgte en anden engel efter den
første,  og  sagde:  “Faldet,  faldet  er  det  store  Babylon,  som  har  givet  alle
folkeslagene at drikke af sin utugts harmes vin.” Åb. 14, 8. Betegnelsen “Babylon”
er  afledet  af  ordet  “Babel”  og  betyder  forvirring.  I  skriften  bruges  det  som
betegnelse  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.

‘Skænket ublandet’

9. Hvilken højtidelig advarsel er menneskeheden givet? Åb. 14, 9-11. 

BEMÆRK:  ‘Den  mest  højtidelige  advarsel  og  den  frygteligste  trussel,  der
nogensinde er blevet givet  mennesker,  er indeholdt i  den tredje engels budskab.
Den synd, der nedkalder Guds vrede ublandet med barmhjertighed, må være af den
mest afskyelige art. Skal verden efterlades i uvidenhed angående beskaffenheden af
denne synd? Helt bestemt ikke. Gud handler ikke således med sine skabninger. Han
lader aldrig sin vrede ramme uvidenhedssynder. Inden hans domme rammer jorden,
må  lyset  angående  denne  synd  fremstilles  for  verden,  så  mennesket  må  vide,
hvorfor disse domme må tildeles og få anledning til at undfly dem.’  Signs of the
Times, 1. november, 1899. 

10. Hvad menes der med Guds vrede? Åb. 15, 1; 16, 1. Læs hele 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

52



Lektie 8: 17. - 23. august
ramme verden lige før Guds folks befrielse.  I  sin beskrivelse af disse frygtelige
svøber siger Åbenbaringens forfatter: “Da kom der ondartede og slemme bylder på
de mennesker, som havde dyrets mærke, og som tilbad dets billede.” Havet “blev
til blod som af en død; og hvert  levende væsen i havet døde,” og “floderne og
kildevældene … blev til blod.” Disse straffe er frygtelige, men Guds retfærdighed
er uangribelig. Herrens engel udtaler: “Retfærdig er du, … at du har fældet denne
dom; fordi de har udgydt helliges og profeters blod, så har du givet dem blod at
drikke; det har de fortjent.” Åb. 16, 2-6. Ved at dømme Guds folk til døden har de
pådraget sig en lige så stor skyld, som hvis de havde udgydt deres blod med egne
hænder. I den følgende plage får solen magt til “at hærge menneskene med ild. Og
menneskene blev hærget af den store hede.” (Åb. 16, 8-9.) Disse plager rammer
ikke hele jorden, for i så fald ville alle jordens beboere omkomme. Alligevel er de
den  værste  svøbe,  som  nogen  sinde  har  ramt  menneskenes  børn.  Alle  de
straffedomme,  der  har  ramt  menneskene  før  nådetidens  afslutning,  har  været
iblandet barmhjertighed. Kristi sonende blod har værnet synderen mod at få den
fulde straf for sin skyld; men ved den sidste domfældelse udøses harmen ublandet
med barmhjertighed.’ Herren Kommer, 16. september.

‘Her gælder det’

11. Hvordan beskrives Guds trofaste folk i denne tid? Åb. 14, 12. 

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

12. Hvilken forvisning giver Johannes dem, som står med udsigten til Guds
dom? 1 Joh. 4, 16-17.

BEMÆRK: ‘Kærlighed til verden adskiller fra Gud. “Hvis nogen elsker verden, så
er Faderens kærlighed ikke i ham.” Det er umuligt for nogen at forstå sandheden,
mens verden lægger beslag på deres hengivenhed. Verden kommer mellem dem og
Gud, omtåger synet og lammer følelserne i en sådan grad, at der er umuligt for dem
at forstå hellige ting. Gud kalder på sådanne: “Tvæt hænderne, I syndere! og rens
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hjerterne, I tvesindede! Klag jeres nød og sørg og græd; jeres latter skal vendes til
sorg  og  jeres  glæde  til  bedrøvelse!”  De,  som har  besmittet  deres  hænder  med
verdens fordærvelse, pålægges at rense sig selv fra dens pletter. De, som tror, at de
kan tjene verden og dog elske Gud, er tvesindede. Men de kan ikke tjene Gud og
mammon.  De  er  mennesker  med  to  sind.  De  elsker  verden  og  mister  al
fornemmelse for deres forpligtelse over for Gud, og dog hævder de at være Kristi
efterfølgere. De er hverken det ene eller det andet. De vil miste begge verdener,
medmindre de renser deres hænder og deres hjerter ved lydighed mod sandhedens
rene principper. “Den, der siger, at han bliver i ham, han er også selv skyldig at
vandre således, som Han vandrede.” “Dermed er kærligheden blevet fuldkommen
hos os, at vi har frimodighed på dommens dag, thi som Han er, således er også vi i
denne verden.”’ Testimonies, bind 1, s. 530. 
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‘I skal ransage jeres sjæle’

UDENADSVERS: ‘Thi den dag skaffes der eder soning til eders renselse; fra
alle eders synder renses I for Herrens åsyn.’ 3 Mos. 16, 30.

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, s. 345-348.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 3 Mos. 16.
LEKTIENS MÅL: At studere hvordan dommen blev skildret i helligdommen.

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

betydning for frelsesplanen, som hans død på korset… Vi lever nu på den store
forsoningsdag… Alle de, der vil have deres navne stående i livets bog, skulle nu i
løbet af de få dage, der er tilbage af deres prøvetid, ydmyge sig for Gud i sorg over
synd  og  med  sand  anger.  Det  skal  være  en  dyb,  inderlig  selvransagelse.’
Konfrontation, s. 403.

‘Syndernes forladelse’

1. Hvilken foranstaltning for synden blev tilvejebragt i helligdomstjenesten?
3 Mos. 4, 2-4. 27-29.

BEMÆRK: ‘Den angrende israelit fandt en passende tyrekalv uden lyde (3 Mos. 4,
2-4),  som han  indså,  at  Gud for  det  første  havde tilvejebragt  (Sal.  50,  10),  og
fremstillede denne uskyldige skabning som sin stedfortræder. Under vejledning fra
præsten bandt han og kastede sit offer i det angivne sted “nord for alteret” og foran
forhænget til det hellige. Idet han vendte dets ansigt mod vest, lagde han begge sine
hænder på dets hoved mellem dets horn og lænede hele sin vægt på det og bekendte
stille sine specifikke synder for Gud (3 Mos. 5, 5; 4 Mos. 5, 6-7).  At lægge sine
hænder  på dyret  er  meget  vigtigt,  for  det  viser,  at  den  angrende overførte  sine
synder til offeret, til hvem han overdrog sit ansvar for at tage sig af dem. På denne
måde overførte han symbolsk sin skyld til det uskyldige offer, som var rede til at dø
i hans sted, fordi det var hans repræsentant (jf. 3 Mos. 16, 21; Es. 53, 4-5). Idet han
tog en kniv, overskar han dyrets hals.’ Hardinge,  With Jesus in His Sanctuary, s.
401. 

2. Hvordan frigjorde denne blodsudgydelse den angrende synder for hans
skyld? Heb. 9, 22.
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BEMÆRK: ‘Dag for dag kom den angrende synder med sit offer til tabernaklets
dør og lagde sin hånd på offerdyrets hoved, bekendte sine synder og overførte dem
således billedligt fra sig selv til det uskyldige offer. Så blev dyret slagtet. “Uden at
blod bliver udgydt,” siger apostelen, “opnås der ingen tilgivelse.” “Thi kødets sjæl
er i blodet.” 3 Mos. 17, 11. Ved brud på Guds lov krævedes overtræderens liv.’
Konfrontation, s. 346.

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

3. Hvordan blev Israel vist, at skyldens optegnelse forblev, selv efter synden
var bekendt? 3 Mos. 4, 34; 4, 17.

BEMÆRK: ‘’ Patriarker & Profeter, s. .
‘Blodet symboliserede synderens forspildte liv, offerdyret bar hans skyld. Herefter
bar præsten blodet ind i det hellige og stænkede det foran det forhæng, bag hvilket
arken stod, arken, som indeholdt  den lov, synderen havde overtrådt.  Ved denne
ceremoni  blev  synden  gennem  blodet  billedlig  talt  overført  til  helligdommen.’
Konfrontation, s. 346-347.  

4. Hvilken  anden  metode  blev  givet  for  at  vise  overførelsen  af  synd  fra
synderen til helligdommen? 3 Mos. 6, 22-23.

BEMÆRK: Når offeret  var for en hersker eller nogen blandt folket, blev blodet
ikke ført  ind  i  det  hellige,  men kødet  skulle  spises  af  præsten,  som tjente  ved
brændofferalteret, som Herren havde instrueret Moses. ‘Den præst, der frembærer
syndofferet,  skal spise det; det skal spises på et helligt sted, i åbenbaringsteltets
forgård.’ 
‘I nogle tilfælde blev blodet ikke ført ind i det hellige; men så skulle kødet spises af
præsten, som Moses havde påbudt Arons sønner: “Gud har givet eder det, for at I
skal borttage menighedens skyld.” 3 Mos. 10, 17. Begge ceremonier symboliserede
syndens overførsel fra den bodfærdige til helligdommen.’ Konfrontation, s. 347.

‘Han skal skaffe helligdommen soning’

5. Hvad var formålet med forsoningsdagen? 3 Mos. 16, 16.

BEMÆRK:  Læg  mærke  til,  at  soningen  var  for  helligdommen,  for
åbenbaringsteltet,  som  var  blevet  besmittet  med  alle  de  bekendte  og  angrede
synder, der blev overført til det under symboler af kød og blod. Det var tabernaklet,
og især det  hellige,  som var  blevet  besmittet,  idet  folkets  bekendte  og angrede
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synder var blevet  overført  fra synderen til helligdommen gennem symbolerne af
offerets kød og blod.
‘Hvad  menes  der  med  helligdommens  renselse?  Det  fremgår  af  Det  Gamle
Testamente, at der var en sådan tjeneste i forbindelse med den jordiske helligdom;
men kan der være noget i himmelen, der skal renses? I Hebræerbrevets 9. kapitel
undervises der ganske klart om renselse af både den jordiske og den himmelske
helligdom. Både i den symbolske og i den virkelige tjeneste skal renselsen ske med
blod: i den førstnævnte med blod af dyr, i sidstnævnte med Kristi blod. Renselsen
var ikke en fjernelse af fysiske urenheder, for den skulle opnås med blod og må
derfor være en renselse fra synd. Hvordan kan der være tale om synd i forbindelse
med helligdommen,  hvad enten det  er  i  himmelen eller  på jorden?  Som folkets
synder i gammel tid billedligt talt ved syndofferets blod overførtes til den jordiske
helligdom,  således  overføres  i  virkeligheden  vore  synder  til  den  himmelske
helligdom  ved  Kristi  blod.  Og  som  den  symbolske  renselse  af  den  jordiske
helligdom udførtes ved fjernelse af de synder, der havde forurenet den, skal den
virkelige renselse af den himmelske helligdom ske ved fjernelse eller udslettelse af
de synder, der er optegnet der. Men før dette skal ske, må bøgerne gennemgås, for
at det kan afgøres, hvem der ved at angre deres synder og ved tro på Kristus er
berettiget til at nyde godt af hans soning. På den store dag, da enhver vil få sin løn,
vil alle virkelig bodfærdige menneskers synder blive udslettet af himmelens bøger i
kraft af Kristi forsonende blod,’ The Faith I Live By, s. 206.

6. Hvilket kald til forberedelse blev givet før forsoningsdagen? 3 Mos. 23, 24.

BEMÆRK: ‘På den første  dag af  Tishri  fastsatte Herren hornblæsningshøjtiden.
Som dens navn antyder, alarmerede stødet i vædderhornet, først fra præsterne og
forstærket  på hver israelits  læber,  som valgte at  give dette kald,  folket  om den
forestående krise på Yom Kippur, det jødiske navn for forsoningsdagen. Israel blev
lært, at ti dage senere på “Dække over” –dagen, betydningen af Yom Kippur, ville
den guddommelige Dommer fælde dom efter at have undersøgt hver sag, som en
hyrde undersøger sine får. Henri Daniel-Roos minder os om, at i løbet af disse “ti
dages  anger”  var  der  “mange  gudfrygtige  jøder,  der  beredte  sig  selv  til  disse
bevægende ceremonier ved at faste, bede, ved rituelle afvaskninger og endda ved at
opgive deres forehavende. Forsoningsdagen, Yom Kippur, var så vigtig, at hvis et
menneske blot talte om “dagen” [sammenlign med Heb. 10, 25], så vidste enhver,
at han mente denne bestemte dag.’ Hardinge: With Jesus in His Sanctuary, s. 507. 

7. Hvad  blev  israelitterne  påkrævet  at  gøre  som  for  beredelse  for
forsoningsdagen? 3 Mos. 16, 29-31.
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BEMÆRK: ‘På den symbolske  forsoningsdag blev hvert  menneske påkrævet  at
ransage sin sjæl for Gud. Han skulle ikke ransage andres sjæle,  men gerningen
skulle  være  mellem  Gud  og  hans  egen  sjæl.  Den  samme  selvransagelses-  og
ydmygelsesgerning kræves af enhver af os nu; og jeg beder dig gøre en omhyggelig
gerning for evigheden. “Søg Herren, medens han findes, kald på ham, den stund
han er nær.”’ Signs of the Times, 29. maj 1884. 

‘I skal ransage jeres sjæle’

8. Hvilke to grupper blev åbenbaret på forsoningsdagen? 3 Mos. 23, 27-29.

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

9. Hvilken skæbne led de, der nægtede at ransage deres sjæle? 3 Mos. 23, 29
[I King James oversættelsen står der ‘ransage deres sjæle’, mens der i den
danske oversættelse står ‘faste’].

BEMÆRK: ‘På denne store forsoningsdag består  vor gerning i hjerteransagelse,
selvfornedrelse  og  syndsbekendelse,  idet  hver  ydmyger  sin  sjæl  for  Gud  og
individuelt  søger  tilgivelse  for  sig  selv.  I  gammel  tid  blev  enhver,  der  ikke
ransagede sin sjæl på forsoningsdagen, udslettet af folket. Gud vil have, at vi skal
arbejde på vor egen frelse med frygt og bæven. Hvis enhver vil søge og se, hvilke
synder der lurer i deres eget hjerte for at udelukke Jesus, vil de opdage, at de har en
sådan  gerning  at  udføre,  at  de  vil  agte  andre  højere  end  sig  selv.  De vil  ikke
længere tage splinten ud af deres  broders  øje,  mens en bjælke er  i  deres  eget.’
Historical Sketches, s. 213.
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‘Retten sattes’

10. Hvilken forbindelse sætter profetierne mellem helligdommens renselse og
dommens tid? Sammenlign Dan. 7, 9-14 med Dan. 8, 13-14.

BEMÆRK: Daniels fire store profetier [Dan. 2, Dan. 7, Dan. 8-9 og Dan. 11-12]
dækker et lignende område. De skildrer alle undertrykkelsen af Guds folk af onde
magter, og de kulminerer alle med grundlæggelsen af Guds rige. Denne begivenhed
skildres  forskelligt  som:  stenen,  der  reves  løs  uden  hænder,  som symboliserer
oprettelsen af Guds rige [Dan. 2, 44-45]: dommen, der fjerner  herredømmet  fra
Guds folks undertrykkere og giver riget til de hellige [Dan. 7, 12. 27]: renselsen af
helligdommen [Dan. 8, 14], som skulle standse ‘det umådeligt store horns’ onde
aktivitet [Dan. 8, 25-26]: og Mikael, der står op for sit folk og befrier dem [Dan.
12, 1] og gør ende på Nordens konges aktivitet [Dan. 11, 45].
‘I det symbolske ritual, som var en skygge af Kristi offer og præstegerning, var
renselsen af helligdommen den sidste handling, ypperstepræsten udførte under den
tjeneste,  som  foregik  året  rundt.  Det  var  forsoningens  afsluttende  værk  –  en
fjernelse eller udslettelse af Israels synd. Det var et forbillede på den himmelske
ypperstepræsts afsluttende tjeneste med borttagning eller udslettelse af hans folks
synder,  som  er  optegnet  i  de  himmelske  akter.  Denne  tjeneste  omfatter  en
undersøgelse og en domsafsigelse.’ Konfrontation, s. 293.

11. Hvordan så Johannes begyndelsen af helligdommens renselse i et syn? Åb.
11, 19.

BEMÆRK: ‘“Og Guds tempel i himmelen blev åbnet, og hans pagts ark kom til
syne i hans tempel.” Åb. 11, 19. Pagtens ark er i det allerhelligste, i helligdommens
anden afdeling. I tjenesten i det jordiske tabernakel, der tjente som “et afbillede og
skygge  af  det  himmelske,”  blev  denne  afdeling  kun  åbnet  på  den  store
forsoningsdag til helligdommens renselse. Derfor peger kundgørelsen om, at Guds
tempel blev åbnet i himmelen og hans pagts ark kom til syne, på åbningen af det
allerhelligste i det himmelske tempel i 1844, da Kristus gik ind i det for at fuldføre
forsoningen.’ Konfrontation, s. 358.

‘Så skal helligdommen renses’

12. Hvilken profeti gav Gud for at åbenbare den tid,  da den modbilledlige
forsoningsdag skulle begynde? Dan. 8, 14.

59



Lektie 9: 24. – 30. august
BEMÆRK: ‘Kristi komme som vor ypperstepræst til det allerhelligste for at rense
helligdommen, som Daniel omtaler i 8. kapitel, vers 14; Menneskesønnens komme
til den gamle af dage, som anføres i Daniels Bog 7, 13, og Herrens komme til sit
tempel, som Malakias forudsiger, beskriver samme begivenhed; og det er også det,
Kristus  fortæller  om  i  lignelsen  om  de  ti  jomfruer  i  Mattæus’  25.  kapitel.
Helligdommens  renselse  medfører  et  undersøgelsesarbejde  –  en  domshandling.
Dette arbejde må udføres inden Kristi genkomst for at udfri sit folk; for når han
kommer, har han sin løn med sig for at gengælde enhver, efter som hans gerning
er.’ The Faith I Live By, s. 207.

13. Hvilken begivenhed indledte denne længste bibelske tidsprofeti? Dan. 9,
24-25. Sammenlign med Ezra 6, 14; 7, 8.

BEMÆRK: ‘I Ezras Bog,  det syvende kapitel,  vers 12-26, finder vi ordet.  I sin
mest fuldstændige form blev forordningen udstedt af kong Artaxerxes af Persien
457 f.Kr. Men i Ezra 6, 14 hedder det, at templet i Jerusalem blev bygget “efter
Kyros’ og Darius’ og perserkongen Artaxerxes’ befaling.” Ved at give, bekræfte og
fuldføre dekretet bragte disse tre konger det til den opfyldelse, profetien krævede
for  at  markere  de  2300  års  begyndelse.  Tager  man  det  år,  forordningen  blev
fuldført,  dvs.  år  457 f.Kr.  som det tidspunkt,  ordet  udgik,  synes  alle  profetiens
enkeltheder at være gået i opfyldelse.’ Konfrontation, s. 274.
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‘Der blev givet dem magt til at dømme’

UDENADSVERS: ‘Ved I ikke, at vi skal dømme engle? endsige da i timelige
ting!’ 1 Kor. 6, 3.

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, s. 537-538.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Åb. 20, 4-6; 1 Kor. 6, 2-3. 
LEKTIENS MÅL: At studere dommen, der finder sted i løbet af de tusind år

efter Kristi genkomst.

Indledning
‘På den tid er det, “at de hellige … skal dømme verden,” som Paulus forudsagde
det. 1 Kor. 6, 2. Sammen med Kristus dømmer de de gudløse, sammenligner deres
gerninger med lovbogen, Bibelen, og afgør hver sag efter, hvad de faktisk har gjort.
Så udmåles det, de gudløse må lide, efter deres gerninger og indføres ud for deres
navne i dødens bog.’ Konfrontation, s. 537-538. 

‘I min Faders hus’

1. Hvor har Jesus lovet at tage sit folk, når han kommer igen? Joh. 14, 2-3. 
Se Es. 32, 17-18.   

BEMÆRK: ‘En frygt for at få vor fremtidige arv til at se for materiel ud har fået
mange til at åndeliggøre netop de sandheder, der fører os til at se på den som vort
hjem. Kristus forsikrede sine disciple om, at han gik bort for at berede boliger til
dem i sin Faders hus. De, der tror Guds ords lære, kan ikke være helt uvidende om
den himmelske bolig… I Bibelen kaldes de frelstes arv “et fædreland.” Der fører
den himmelske hyrde sin hjord til kildespring med livets vand. Livets træ bærer
frugt hver måned, og træets blade er til folkenes lægedom. Der er evigt flydende
vandløb, klare som krystal, og langs med dem kaster vajende træer deres skygge på
de stier, der er anlagt til Herrens frelste. Vidstrakte sletter bølger op mod skønne
højdedrag, og Guds bjerge rejser deres høje tinder. På disse fredelige sletter, ved de
levende strømme, skal Guds folk, der så længe har været omvandrende pilgrimme,
finde et hjem. “Da bor mit folk i fredens hjem, i trygge boliger, sorgfri pauluner.”
Es. 32, 18. “Der høres ej  mer i dit land om uret,  om vold og ufærd inden dine
grænser;  du  kalder  frelse  dine  mure  og  lovsang  dine  porte.”  Es.  60,  18.’
Konfrontation, s. 548.

2. Hvilken betingelse stillede Kristus for at være sammen med ham? Joh. 12,
26.
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BEMÆRK: ‘De boliger, som Jesus er gået bort for at berede, vil kun tage imod
dem, der er sande og rene, de, som elsker og adlyder hans ord. Hvis vi vil nyde evig
lykke, må vi dyrke religion i hjemmet. Fred, harmoni, hengivenhed og glæde burde
vedholdende næres hver dag, indtil disse dyrebare ting bor i hjerterne hos dem, der
udgør familien. Det, som vil gøre karakteren yndig i hjemmet, er det, som vil gøre
den yndig i de himmelske boliger. Hvis vi viser Kristi karakter her og holder alle
Guds bud,  vil  vi  blive glædet  og velsignet  med glimt  af  det  dejlige  hjem i  de
boliger, Jesus er gået bort for at berede.’ The Faith I Live By, s. 279. 

‘Jeg så troner, og de satte sig på dem’

3. Hvad vil de hellige beskæftige sig med, når Jesus tager dem til himmelen
for at være sammen med ham? Åb. 20, 4.

BEMÆRK: ‘Med sin højre hånd sætter  Jesus herlighedskronen på de sejrendes
hoveder. Til hver enkelt er der en krone med hans eget “nye navn” (Åb. 2, 17) og
med  indskriften  “Helliget  Herren.”  De  får  også  sejrspalmen  og  den  skinnende
harpe. Når så den ledende engel anslår tonen, slår hver hånd harpens strenge med
øvet greb og frembringer herlig musik i dejlig melodiøse toner. Hvert hjerte gribes
af usigelig betagelse, og hver stemme løfter sig i taknemmelig lovsang “til ham,
som elsker os og har løst os af vore synder med sit blod, og har gjort os til konger
og  præster  for  sin  Gud og  Fader  –  ham være  æren  og  magten  i  evighedernes
evigheder!” Åb. 1, 5-6.’ Konfrontation, s. 527. 

4. Hvilket løfte gav Jesus dem, som benytter sig af evangeliets kraft til  at
sejre i kampen mod fristelse? Åb. 3, 21.  

BEMÆRK: ‘Herren [åbenbarede ] for Johannes, hvad der er betingelsen for at være
ham nær i hans rige. Kristus sagde: “Den, der sejrer, ham vil jeg lade sidde sammen
med mig på min trone, ligesom også jeg har sejret og taget sæde hos min Fader på
hans trone.” “Den, der sejrer, ham vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og
han  skal  aldrig  mere  komme bort  derfra;  og  jeg  vil  skrive  på  ham min  Guds
navn, ... og også mit eget nye navn.” Åb. 3, 21. 12. Apostelen Paulus skrev også
således: “Thi mit blod skal nu snart udgydes som drikoffer, og tiden er inde, da jeg
skal bryde op. Den gode strid har jeg stridt, løbet har jeg fuldført, troen har jeg
bevaret. Så venter mig nu retfærdighedens sejrskrans, som Herren, den retfærdige
dommer, vil give mig på hin dag.” 2 Tim. 4, 6-8.’ Den Store Mester, s. 372.
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‘Der blev givet dem magt til at dømme’

5. Hvad vil de hellige lave i løbet af denne periode på tusind år? Åb. 20 ,4a.

BEMÆRK:  ‘I  de  tusind år  mellem den første  og den anden opstandelse  finder
dommen over de onde sted. Apostelen Paulus peger på denne dom som noget, der
skal komme efter Kristi genkomst. “Døm derfor ikke noget før tiden, før Herren
kommer…” Daniel siger, at da den gamle af dage kom, blev “retten … givet den
Højestes hellige.” Dan. 7, 22. På den tid skal de retfærdige regere som konger og
præster for Gud. Johannes siger i Åbenbaringen: “Og jeg så troner, og de satte sig
på dem, og der blev givet dem magt til at dømme.” Åb. 20, 4. “De skal være Guds
og  Kristi  præster  og  være  konger  med  ham  i  de  tusinde  år.”  Åb.  20,  6.’
Konfrontation, s. 537-538.

6. Hvordan talte Paulus om denne doms tid? 1 Kor. 6, 2.

BEMÆRK: ‘På den tid er det, “at de hellige … skal dømme verden,” som Paulus
forudsagde  det.  1  Kor.  6,  2.  Sammen  med  Kristus  dømmer  de  de  gudløse,
sammenligner  deres  gerninger  med lovbogen,  Bibelen,  og  afgør  hver  sag  efter,
hvad de faktisk har gjort. Så udmåles det, de gudløse må lide, efter deres gerninger
og indføres ud for deres navne i dødens bog.’ Konfrontation, s. 538.    

‘I skal sidde på tolv troner og dømme’

7. Hvilket løfte gav Kristus sine trofaste efterfølgere? Matt. 19, 28.  

BEMÆRK: ‘Hvilket løfte er dette ikke! Kristi trofaste skal få del med ham i det
rige, han har fået af sin Fader. Dette er et åndeligt rige, hvor de, der er mest aktive i
at  tjene  deres  brødre,  er  de  største.  Under  Kristi  vejledning  skal  hans  tjenere
forvalte hans riges anliggender.’ Review & Herald, 4. juli 1907.

8. Hvordan  forklarede  Jesus  kvalifikationen  for  at  tage  del  i  dommens
gerning med ham? Matt. 19, 29-30.

BEMÆRK: ‘Gud tillægger ikke ydre fremvisning eller pral nogen værdi. Mange,
som i  dette liv betragtes  som værende overlegne i  forhold til  andre,  vil  en dag
opdage,  at  Gud  tillægger  mennesker  værdi  efter  deres  kærlighed  og
selvfornægtelse. Når dommens scener udspiller sig for dem, vil de se den fejl, de
har begået. De, som følger hans eksempel, som gik omkring og gjorde vel, som
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hjælper og velsigner deres medmennesker, idet de altid prøver at løfte dem op, er i
Guds øjne af uendelig højere værdi end de selviske, som ophøjer sig selv. Gud
godtager  ikke  mennesker  på  grund af  deres  evner,  men fordi  de  søger  ham og
ønsker hans hjælp. Gud ser ikke, som mennesker ser. Han dømmer ikke efter det
udvortes. Han gransker hjertet og dømmer retfærdigt. “Jeg ser hen til den arme,”
erklærer han, “til den, som har en sønderknust ånd, og den, som bæver for mit ord.”
Han godtager og kommunikerer med sine ydmyge, beskedne efterfølgere; for i dem
ser han det mest dyrebare materiale, som vil bestå stormens, uvejrets, hedens og
trykkets prøve. Vort formål med at arbejde for Mesteren burde være, at hans navn
må  herliggøres  i  synderes  omvendelse.  De,  som  arbejder  for  at  vinde  bifald,
anerkendes ikke af Gud.’ Review & Herald, 4. juli 1907.

‘Vi skal dømme engle’

9. Hvem vil  de retfærdige  blive  kaldet  til  at  dømme foruden de onde på
denne jord? 1 Kor. 6, 3.

BEMÆRK: ‘Også Satan og de onde engle dømmes af Kristus og hans folk. Paulus
siger: “Ved I ikke, at vi skal dømme engle?” 1 Kor. 6, 3. Og Judas erklærer, at “de
engle, som ikke varetog deres høje hverv, men forlod deres bolig, har han holdt
forvaret med evige lænker i mørket indtil dommen på den store dag.” Judas v. 6.’
Konfrontation, s. 538.

10. Hvordan talte Peter om denne tid, da englene skal dømmes? 2 Pet. 2, 4.

BEMÆRK: ‘Jorden lignede en øde ørken. Stæder og byer, der var styrtet sammen
under  jordskælvet,  henlå  som ruinhobe.  Bjerge  var  flyttet  bort  fra  deres  steder,
efterladende store fordybninger. Sønderrevne klippestykker, der var slynget op af
havet eller revet ud af selve jorden, lå spredt over hele dens overflade. Store træer
var blevet rykket op og lå strøet ud over landet. Her skal Satan og hans onde engle
have deres hjem i et tusind år. Her vil han blive indesluttet for at vandre frem og
tilbage over jordens sønderbrudte overflade og se følgerne af sit oprør mod Guds
lov. I  et  tusind år  kan han nyde frugten af den forbandelse,  han har forårsaget.
Begrænset alene til jorden vil han ikke have frihed til at strejfe om til andre planeter
for at friste og plage dem, der ikke er faldet i synd. I den tid gennemgår Satan
svære  lidelser.  Siden  han  faldt,  har  hans  onde  karaktertræk  været  i  stadig
virksomhed; men da vil han være berøvet sin magt og være henvist til at overveje
den rolle, han har spillet efter sit fald, og til med bæven og rædsel at se fremad til
den frygtelige  fremtid,  da han må lide for  alt  det  onde, han har  gjort,  og blive
straffet for alle de synder, hvis udøvelse han har været årsag til.’ Herren Kommer,
1. november.    
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‘Dine retfærdige domme er blevet åbenbaret’

11. Hvilken  egenskab  kræves  der  for  at  være  en  dommer?  Heb.  10,  38.
Sammenlign med 1 Mos. 6, 8-9.

BEMÆRK: ‘Gud ønsker uselviske, retfærdige mennesker,  hvis dømmekraft  ikke
beherskes af følelser, mennesker, som ikke vil tage beslutninger under en fordærvet
ånd. “Du, som ærer mig, vil jeg ærer,” siger Herren.’ 1888 Materials, s. 1261.

12. Hvad betyder det at være retfærdig? Ordsp. 20, 7a; 24, 16; Es. 26, 7; Hos.
14, 9.

BEMÆRK: ‘En kristen [vil] være netop, hvad han ønsker, brødrene skal tro, han er.
Hans handlemåde ledes  af  grundlæggende principper.  Han smeder ikke rænker.
Derfor har han intet at skjule, intet at dække over. Han kan blive kritiseret, han kan
blive sat på prøve; men hans ubøjelige retskaffenhed vil stråle som det pure guld.
Han er en velsignelse for alle, som har forbindelse med ham, for hans ord er til at
stole på. Han er en mand, som ikke vil drage fordel af sin næste. Han er alles ven
og velgører, og hans medmennesker har tillid til hans råd. En virkelig ærlig mand
vil ikke benytte sig af svaghed og uduelighed for at få fyldt sin egen pung’ Barnet i
Hjemmet,  s. 149.

13. Hvilken  lovprisningssalme  vil  lyde,  idet  Guds  folk  indser  Guds
retfærdighed og sandfærdighed under hele den store strid med Satan? Åb.
15, 3-4.

BEMÆRK: ‘“Hvem skulle ikke frygte dig, Herre! og prise dit navn? Thi du alene
er hellig; ja alle folkene skal komme og tilbede for dit åsyn, fordi dine retfærdige
domme er blevet åbenbaret.”  Åb. 15, 4. Hvert spørgsmål om sandhed og løgn i den
langvarige strid er nu opklaret. Resultaterne af oprøret, frugten af at tilsidesætte
Guds  bud  er  klarlagt  for  alle  intelligensvæsener.  Følgerne  af  Satans  regering  i
modsætning til Guds styre er afsløret for hele universet. Satans egne gerninger har
dømt ham. Guds visdom, retfærdighed og godhed er godtgjort i fuld udstrækning.
Det fremgår tydeligt, at alt, hvad han har foretaget sig i den store strid, er sket ud
fra hensynet til hans folks evige vel og til bedste for alle de verdener, han har skabt.
“Dine  værker  takker  dig alle,  Herre,  og dine  fromme lover  dig.”  Sal.  145,  10.
Syndens historie vil i al evighed stå som vidnesbyrd om, at alle Guds skabningers
lykke  er  nøje  knyttet  til  eksistensen  af  hans  lov.  Idet  de  betragter  alle
kendsgerningerne  i  den  store  strid,  erklærer  hele  universet,  både  trofaste  og
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oprørere, med én stemme: “Retfærdige og sande er dine veje, du folkenes konge!”’
Konfrontation, s. 545.
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‘En stor, hvid trone’

UDENADSVERS: ‘Og jeg så de døde, store og små, stå foran tronen, og bøger
blev åbnet; og endnu en bog blev åbnet: livets bog; og de døde blev dømt ud fra
det, der stod skrevet i bøgerne, efter deres gerninger.’ Åb. 20, 12.

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, s. 539-547.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Åb. 20, 7-15. 
LEKTIENS MÅL: At studere dommens sidste fase.

Indledning
‘Udstyret med den højeste myndighed og magt afsiger kongernes Konge dommen
over oprørerne mod sin regering og øver retfærdighed mod dem, der har overtrådt
hans  lov  og  undertrykt  hans  folk.  Så  snart  bøgernes  åbnes  og  Jesus  ser  på  de
ugudelige, er de sig hver synd bevidst, de nogen sinde har begået.’ The Faith I Live
By, s. 356. 

‘Opstå til dom’

1. Hvornår skal de onde opstå? Åb. 20, 5a.

BEMÆRK: Den første del af dette vers er en indskudt bemærkning. Den sidste del
af vers 5 genoptager emnet i vers 4 og burde egentlig være en del af vers 6.
‘Efter de tusind års forløb kommer Kristus igen tilbage til jorden. Han ledsages af
de frelstes skare og eskorteres af et følge af engle.  Når han stiger ned i vældig
majestæt, byder han de gudløse stå op for at modtage deres dom. De kommer frem i
en vældig skare,  talløs som havets  sand. Hvilken modsætning til  dem, der  blev
oprejst ved den første opstandelse! De retfærdige klædtes i udødelig ungdom og
skønhed. De ugudelige bærer spor af sygdom og død.’ Konfrontation, s. 539.

2. Hvordan talte Jesus om denne anden opstandelse? Joh. 5, 28-29.

BEMÆRK: ‘Hvilket Syn, hvilket skue! I den første opstandelse kom alle frem med
uforgængelig  sundhed  og  kraft;  men  i  den  anden  opstandelse  er  forbandelsens
mærker synlige  på alle,  jordens konger og stormænd, de simple og de lave,  de
lærde og de  ulærde  kommer frem tilsammen.  Alle ser  Menneskesønnen,  og de
selvsamme mænd, som foragtede og hånede ham, som satte tornekronen på hans
hellige pande og slog ham med røret, beskuer ham i al hans kongelige majestæt.
De,  som  spyttede  på  ham,  da  han  stod  for  rådet,  vender  sig  bort  fra  hans
gennemborende blik og fra hans åsyns herlighed. De, der drev naglerne gennem
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 hans hænder og fødder, ser nu på mærkerne efter hans korsfæstelse. De, der stak
spyddet ind i hans side, ser mærkerne af deres grusomhed på hans legeme. Og de
ved, at han er den samme, som de korsfæstede og forhånede i hans dødsangst. Og
nu opstiger der ét langt, kvalfuldt jammerskrig, når de flygter bort for at skjule sig
for hans åsyn, som er kongers Konge og herrers Herre.’ Budskaber til Menigheden,
s. 353. 

‘Satan skal blive løsladt af sit fængsel’

3. Hvilken virkning har denne anden opstandelse på Satan? Åb. 20, 7-8.

BEMÆRK:  ‘Satan  begyndte  [atter]  sit  værk.  Han  gik  omkring  iblandt  sine
undersåtter, gjorde de svage og skrøbelige stærke og fortalte dem, at han og hans
engle havde stor magt. Han pegede på de utallige millioner, der var blevet oprejst.
Der var mægtige krigere og konger, som var vel opøvede i kamp, og som havde
erobret riger. Og der var vældige kæmper og modige mænd, der aldrig havde tabt et
slag. Der var den stolte, ærgerrige Napoleon, hvis ankomst havde bragt riger til at
skælve. Der stod høje, statelige mænd, som var faldne i slaget, medens de tørstede
efter erobringer. Når de opstår af deres grave, fortsætter de den samme tankegang,
der blev afbrudt i døden. De nærer den samme erobringslyst, som beherskede dem,
da de faldt. Satan rådfører  sig med sine engle og derefter  med disse konger og
erobrere og mægtige mænd. Derpå ser han ud over den uhyre hær og meddeler
dem, at skaren derinde i staden er fåtallig og svag, og at de kan drage op og indtage
staden, fordrive dens beboere og selv tage dens rigdom og herlighed i besiddelse.’
Budskaber til Menigheden, s. 354. 

4. Hvordan beskriver Peter Satans karakter? 1 Pet. 5, 8.

BEMÆRK:  ‘Da  det  ondes  fyrste  var  berøvet  sin  magt  og  afskåret  fra  sin
vildledende virksomhed, var  han elendig og modløs,  men når de gudløse bliver
kaldt  til  live og han ser  de store skarer  på sin side,  fatter  han nyt  håb, og han
beslutter ikke at vige i den store strid. Han vil opstille alle de fortabtes hære under
sit banner og søge at bringe sine planer til udførelse gennem dem. De gudløse er
Satans fanger. Ved at afvise Kristus har de godkendt oprørslederens styre. De er
rede til at tage imod hans forslag og gøre, som han befaler.’ Konfrontation, s. 540.

‘De omringede de helliges lejr’

5. Hvad viser,  at  hverken Satan eller  hans  efterfølgere  har  ændret  deres
holdning til Kristus og hans folk? Åb. 20, 9a.
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BEMÆRK: ‘Det lykkes Satan at  bedrage dem, og alle  begynder  øjeblikkelig at
berede  sig  til  kamp.  Der  er  mange  dygtige  mænd i  denne  vældige  hær,  og  de
tilvirker  alle  slags  krigsredskaber.  Med Satan  i  spidsen  går  skaren  derpå  frem.
Konger og krigere følger nær efter Satan, og mængden følger efter i kompagnier.
Hvert  kompagni har sin anfører,  og der iagttages  orden, idet  de marcherer frem
over  jordens  sønderbrudte  overflade  til  den  hellige  stad.’  Budskaber  til
Menigheden, s. 355.

6. Hvordan beskrives denne samling af nationerne af Zefanias? Zef. 3, 8.

BEMÆRK:  ‘I  denne  vældige  skare  findes  der  mange  mennesker  fra  tiden  før
syndfloden,  da  menneskene  levede  længe  –  mænd  af  høj  vækst  og  en  vældig
begavelse, mænd, som lod sig forlede af faldne engle og brugte al deres dygtighed
og viden til at ophøje sig selv, mænd, hvis vidunderlige kunstværker fik verden til
at forgude deres geni, men hvis grusomhed og onde opfindelser, som besmittede
jorden og vansirede Guds billede, fik Herren til at udslette dem fra jorden. Der er
konger og generaler, som erobrede riger, modige mænd, som aldrig har tabt et slag,
stolte, ærgerrige krigere, som fik nationer til at skælve, når de nærmede sig. De har
ikke forandret sig i døden. Når de kommer op af graven, fortsætter deres tanker i de
samme baner, som da de blev afbrudt. De drives af det samme ønske om at sejre,
som tilskyndede dem, da de faldt.’ Herren Kommer, 26. november.
    

‘For hans åsyn flyede jorden og himmelen’

7. Hvad sker der for at afslutte Satans forsøg på at angribe den elskede stad?
Åb. 20, 11.

BEMÆRK: ‘Nu viser Kristus sig igen for sine fjender. Højt oppe over staden på et
fundament af blankpoleret guld står en høj og ophøjet trone. På tronen sidder Guds
Søn, og rundt omkring ham er hans riges borgere. Kristi magt og majestæt kan intet
sprog beskrive, ingen pen skildre. Den evige Faders herlighed indhyller hans Søn.
Hans stråleglans fylder Guds stad og flyder ud gennem portene og oplyser  hele
jorden.’ Konfrontation, s. 541.

8. Hvordan skildrede profeten Joel disse scener? Joel 3, 17-19.

BEMÆRK: ‘Hvilken scene  vil  det  ikke blive,  når  retten bliver  sat,  og bøgerne
bliver  åbnet,  bøgerne  som viser,  hvorfor  nogle  bliver  frelst,  medens  andre  går
fortabt!  Det  vil  påkræve  den  ufejlbarlige  afgørelse  hos  ham,  der  levede  som
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menneske, elskede menneskeheden, gav sit liv for menneskeheden, at foretage den
endelige fordeling af belønningen til de loyale retfærdige og straffen af de ulydige,
uloyale og uretfærdige.  Guds Søn er betroet  den fuldstændige måling af ethvert
individs handling og ansvar. For dem, der har taget del i andre menneskers synder
og har handlet imod Guds beslutning, vil det være en yderst alvorlig scene.’ Faith
& Works, s. 17.

‘Bøgerne blev åbnet’

9. Hvad er grundlaget for de ondes dom? Åb. 20, 12-13.

BEMÆRK: ‘På den dag, da menneskene står ansigt til ansigt med evigheden, vil
det være sørgeligt at se tilbage. Hele livet vil vise sig for dem, netop som det har
været. Da vil verdens fornøjelser, rigdom og ære ikke synes så vigtige. Menneskene
vil da indse, at den retfærdighed, som de foragtede, er det eneste, der har værdi. De
vil indse, at de har dannet deres karakter under Satans bedrageriske tillokkelser.
Den klædning, som de har valgt, er tegnet på deres troskab mod ham, som var den
første, der vendte sig bort fra Gud. Da vil de se følgerne af deres valg. De vil forstå,
hvad det vil sige at overtræde Guds bud. ’ Lys over hverdagen, del 2, s. 126.
 
10. Hvor fuldstændig er denne optegnelse af  menneskers gerninger? Præd.

12, 14. Sammenlign Matt. 12, 36-37.

BEMÆRK: ‘Så snart bøgerne åbnes og Jesus ser på de ugudelige, er de sig hver
synd bevidst,  de nogen sinde har  begået.  De ser  netop,  hvor deres  fod veg fra
renheds og helligheds sti, hvor langt stolthed og oprør har ført dem i overtrædelse
af Guds lov. De forførende fristelser, de åbnede vejen for ved at hengive sig til
synd, de velsignelser, som de misbrugte, Guds budbringere, som de foragtede, de
afviste advarsler, de bølger af barmhjertighed, som det egenrådige og uforsonlige
hjerte har tilbagevist – alt står det som skrevet med flammeskrift.’ Konfrontation, s.
542.    

‘Den anden død’

11. Hvilken dom fuldbyrdes over de onde? Åb. 20, 9b. 15. Sammenlign med
Åb. 21, 8.

BEMÆRK: ‘“Thi Herren er vred på alle folkene, harmfuld på al deres hær; han slår
dem med band og giver dem hen til at slagtes.” “Over de gudløse sender han regn
af gløder og svovl, et stormvejr er deres tilmålte bæger.” Es. 34, 2; Sal. 11, 6. Ild

70



Lektie 11: 7. – 13. september
kommer ned fra himmelen fra Gud. Jorden splittes. De våben, der ligger skjult i
dens dybder, drages frem. Fortærende ild bryder frem fra hver gabende kløft. Selv
klipperne  står  i  brand  og opløses,  og jorden  og  alt  menneskeværk  på  den  skal
brændes op. Mal. 4, 1; 2 Pet. 3, 10. Jordens overflade ser ud som en smeltet masse
– en stor sydende ildsø. Det er ugudelige menneskers doms og undergangs dag -
“en hævndag har Herren til rede, Zions værge et gengældelsesår.” Es. 34, 8. De
gudløse får deres straf på jorden. “Alle … som øver gudløshed, skal blive som strå,
og dagen, som kommer, skal lade dem gå op i luer, siger Hærskarers Herre.” Mal.
4, 1. Nogle tilintetgøres i et nu, mens andre må lide i mange dage. Alle straffes
“efter deres gerninger.”’ Konfrontation, s. 546-547.

12. Hvordan bliver vi vist, at Satan selv deler sine efterfølgeres skæbne? Åb.
20, 10.

BEMÆRK:  De  græske  ord,  der  i  dette  vers  er  oversat  med  ‘evighedernes
evigheder’ betyder bogstaveligt ‘indtil tidsaldrenes tidsalder.’ Når frasen anvendes
om Gud,  burde  den virkelig  oversættes  med ‘evighedernes  evigheder.’  Men for
skabte væsener kræver græsk fra det første århundrede ikke betydningen ‘evig.’
Det  betyder  blot  en  tidsperiode  af  ubestemt  længde,  men  ikke  længere  end
beskaffenheden  af  emnet  tillader.  Eftersom  Djævelen  ikke  af  natur  besidder
udødelighed (se 1 Tim. 6, 14-16), kan denne frase med rette forstås således: ‘så
længe han er i stand til at lide.’ 
‘Da de retfærdiges synder er overført på Satan, må han ikke blot lide for sit eget
oprør, men også for alle de synder, han har fået Guds folk til at begå. Hans straf
bliver langt større end deres, han har bedraget. Når alle de, der faldt på grund af
hans  forførelse,  er  omkommet,  skal  han  fortsætte  med  at  leve  og  lide.  I  den
rensende ild udslettes de ugudelige til sidst, så der ikke levnes rod eller gren af dem
–  Satan  er  roden  og  hans  tilhængere  grenene.  Lovens  fulde  straf  er  bragt  til
udførelse,  kravet  om  retfærdighed  er  opfyldt,  og  himmel  og  jord,  der  ser  til,
erklærer, at Jehova er retfærdig.’ Konfrontation, s. 547. 

13. Hvordan bliver  vi  vist,  at  døden selv vil  slutte,  så snart denne dom er
ovre? Åb. 20, 14. Sammenlign med Åb. 21, 4.

BEMÆRK: ‘Satans nedbrydende gerning er slut for evigt. I seks tusind år har han
sat  sin  vilje  igennem  og  fyldt  jorden  med  elendighed  og  bragt  sorg  over  hele
universet. Hele skabningen har sukket og været i veer. Nu er Guds skabninger for
evigt  befriet  for  ham og hans fristelser.  “Al  jorden  har  fred  og ro,  bryder  ud i
jubel.” Es. 14, 7. Et sejrsråb og en lovsang lyder fra hele det trofaste univers. “Et
kor af en stor skare, som en brusen af mange vande og som en buldren af stærke
tordener; de sagde: ‘Halleluja! thi Herren, vor Gud, den Almægtige, har tiltrådt sit
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kongedømme.’”  Åb.  19,  6.  Mens  jorden  var  indhyllet  i  den  ødelæggende  ild,
opholdt de retfærdige sig i sikkerhed i den hellige stad. Den anden død har ingen
magt  over  dem,  der  havde  del  i  den  første  opstandelse.  Mens  Gud  er  en
altfortærende ild for de ugudelige, er han både Sol og skjold for sit folk. Åb. 20, 6;
Sal. 84, 12. “Og jeg så en ny himmel og en ny jord; thi den første himmel og den
første jord var forsvundet.” Åb. 21, 1. Den ild, der fortærer de ugudelige,  lutrer
jorden. Forbandelsens sidste spor er udslettet.  Intet  evigt  brændende helvede vil
minde de frelste om syndens frygtelige følger.’ Konfrontation, s. 547. 
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‘Ej kommer der to gange nød’

UDENADSVERS: ‘Hvad pønser I på mod Herren? Han tilintetgør i bund og
grund; ej kommer der to gange nød.’ Nahum 1, 9.

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, s. 547-551.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Es. 35.
LEKTIENS MÅL: At studere hvad der sker, når dommen er ovre.

Indledning
‘Ved  dommens  endelige  fuldbyrdelse  vil  man  se,  at  der  ikke  findes  nogen
begrundelse for synd. Når hele Jordens dommer skal spørge Satan: “Hvorfor har du
gjort  oprør  imod  mig  og  berøvet  mig  mit  riges  undersåtter?”  vil  det  ondes
ophavsmand ikke have nogen undskyldning.  Hver mund bliver  stoppet,  og hele
oprørsskaren vil være stum… Hele universet skal være vidne til syndens natur og
følger. Og dens totale udryddelse, som i begyndelsen ville have gjort englene bange
og vanæret Gud, vil nu godtgøre hans kærlighed og befæste hans ære over for det
univers af skabninger, der glædede sig over at gøre hans vilje, og i hvis hjerter hans
lov er. Aldrig mere skal det onde vise sig igen. Som Guds ord siger: “Ej kommer
der to gange nød.” Nahum 1, 9… En prøvet og overbevist skabning vil aldrig mere
vendes fra troskab mod ham, hvis væsen har tilkendegivet sig for dem som bundløs
kærlighed og uendelig visdom.’ Konfrontation, s. 414-415.

‘Borte er du for evigt’

1. Hvordan beskriver David de ondes afslutning? Sal. 37, 10.

BEMÆRK: ‘Krigsførelsen imod Guds lov, som blev påbegyndt  i Himmelen, vil
blive fortsat indtil tidernes ende. Ethvert menneske vil blive prøvet. Lydighed eller
ulydighed er det spørgsmål, der skal afgøres af hele verden. Alle vil få kaldet til at
vælge mellem Guds lov og menneskers love. Det er her, skillelinjen skal trækkes.
Der kan kun være to forskellige slags. Enhver personlighed vil udvikle sig helt, og
alle vil komme til at vise, om de har valgt at stå på de trofastes side eller på de
oprørskes side. Derefter vil enden komme. Gud vil hævde sin lov og udfri sit folk.
Satan og alle de,  der har gjort  fælles sag med ham ved at  gøre oprør,  vil blive
udelukket. Synden og synderne skal gå til grunde, både rod og gren (Mal. 4, 1) –
Satan er roden, og hans tilhængere er grenene. Dette ord om de ondes fyrste skal gå
i opfyldelse: “Fordi du i dit hjerte føler dig som en gud, ... da vanhelligede jeg dig
og tilintetgjorde dig, skærmende kerub, så du ikke blev mellem Guds sønner... Du
blev en rædsel, og borte er du for evigt.” “Den gudløse er ikke mere; ser du hen til 
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hans sted, så er han der ikke.” “De skal ... blive, som om de aldrig havde været til.”
Ez. 28, 6-19; Sal. 37, 10; Obad. 16.’ Den Store Mester, s. 524.

2. Hvilket løfte er givet os om, at synden aldrig igen vil opstå for at forstyrre
Guds univers? Nah. 1, 9.

BEMÆRK:  ‘Ved  hjælp  af  Kristi  frelsende  gerning  er  Guds  herredømme
retfærdiggjort. Man er kommet til at kende den Almægtige som kærlighedens Gud.
Satans anklager er blevet modbevist, og hans karakter er afsløret.  Der vil aldrig
mere kunne ske oprør. Synden kan aldrig mere trænge ind i universet. Til evige
tider  er  alle  sikrede  mod frafald.  Ved kærlighedens  selvopofrelse  er  jordens og
Himmelens  beboere  blevet  knyttet  til  deres  Skaber  med  en  uløselig  forenings
bånd.’ Den Store Mester, s. 16.

‘Der skal ingen død være mere’

3. Hvad vil også være borte, eftersom synden vil være borte for evigt? Åb.
21, 4; 7, 16-17.

BEMÆRK: ‘Den jord, der loves de ydmyge,  vil være bedre end denne. Den vil
være renset for al synd og besmittelse og vil bære det guddommelige billede. Satan
har sat sin trone på jorden; men der, hvor tronraneren har sat sit styre op, vil Jesus
sætte sin trone, og der vil ikke mere være nogen forbandelse. Herrens herlighed
skal dække jorden, ligesom vandet dækker havet. Jesus ønsker at give sine børn et
hjem, hvor der ikke mere vil være synd, sorg og død, men alt vil være lykke og
glæde.’ Bible Echo, 1. juni 1892. 

4. Hvordan skildrer Esajas den syndfrie tilstand? Es. 35, 5-6. Sammenlign
med Es. 33, 24; 29, 18.

BEMÆRK: ‘Jesu opstandelse var et billede på den endelige opstandelse for alle,
som er  sovet  ind  i  ham.  Frelserens  opstandne  legeme,  hans  optræden  og  hans
taleform var alt sammen velkendt for hans disciple. På samme måde skal de, som
sover ind i Jesus, atter opstå. Vi vil kunne kende vore venner på samme måde, som
disciplene kendte Jesus. Om de så har været vanskabte, sygelige eller vansirede i
dette  dødelige  liv,  så  vil  deres  særegne  personlighed  i  deres  opstandne  og
forklarede legeme være fuldkommen bevaret, og vi skal i det ansigt, der stråler af
lyset fra Jesu ansigt, genkende trækkene hos dem, vi elsker.’ At jeg må kende Ham,
22. december.
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‘Ikke mere være noget, som er under forbandelse’

5. Hvilken yderligere konsekvens af synden vil være borte for evigt? Åb. 22,
3a.

BEMÆRK:  ‘De  sidste  spor  af  syndens  forbandelse  fjernes,  og  Kristi  trofaste
tilhængere  fremstår  i  “Herren  vor  Guds  skønhed;”  i  sjæl  og  sind  og  krop  et
fuldkomment billede på deres Herre. Åh, hvilken vidunderlig forløsning! talt om og
håbet på i lange tider, tænkt på med ivrig forventning, men aldrig helt forstået.’
Konfrontation, s. 527.

6. Hvad skete der med jorden som en konsekvens af forbandelsen? 1 Mos. 3,
17-19. Sammenlign med Es. 24, 4; Heb. 1, 10-12.

BEMÆRK: ‘Under syndens forbandelse skulle hele naturen vidne for mennesket
om oprørets natur og følger. Da Gud skabte mennesket, gjorde han det til hersker
over jorden og alle levende væsener. Så længe Adam forblev tro mod himmelen,
var hele naturen ham underdanig, men da han gjorde oprør mod den guddommelige
lov,  gjorde  de  skabninger,  der  stod  under  ham,  oprør  mod  hans  herredømme.
Således ville Herren i sin store barmhjertighed vise menneskene sin lovs hellighed
og gennem deres egen erfaring lede dem til at se faren ved at tilsidesætte den, selv
på det mindste punkt. En tilværelse præget af hårdt arbejde og bekymringer skulle
fra nu af være menneskenes lod, men den blev anvist dem i kærlighed. Det var en
undervisning, som var nødvendiggjort af synden for at lægge en dæmper på deres
tilbøjelighed til at tilfredsstille appetitten og lidenskaberne og for at udvikle deres
selvkontrol. Det var en del af Guds store plan til menneskets redning fra syndens
ødelæggelse og nedværdigelse.’ Patriarker & Profeter, s. 30.
    

‘Hvad er det for sår?’

7. Hvilket eneste minde om synden forbliver? Zak. 13, 6. Sammenlign med
Hab. 3, 4.

BEMÆRK: ‘Kun ét minde bliver tilbage: Vor Frelser vil altid bære mærkerne efter
sin korsfæstelse. På hans sårede hoved, hans side, hans hænder og fødder ses de
eneste spor af syndens grusomme følger. Profeten, der ser Kristus i hans herlighed,
siger: “Fra hans side udgår stråler; dér er hans vælde i skjult.” I den gennemstungne
side, hvorfra den blodrøde strøm flød ud, som forsonede mennesket med Gud – dér
er Frelserens herlighed, dér “er hans vælde i skjul.” Han var “vældig til at frelse” på
grund af forløsningens offer. Han er derfor også i stand til at udøve retfærdighed
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mod dem, der foragtede Guds barmhjertighed. Og tegnene på hans ydmygelse er
hans største ære. Til evig tid vil sårene fra Golgata forkynde hans pris og erklære
hans magt.’ Konfrontation, s. 547-548.

8. Hvilken lovprisningssang til  Kristus bliver allerede sunget i  himmelen?
Åb. 5, 9-14.

BEMÆRK: ‘Kristi kors vil være de frelstes videnskab og sang i al evighed. I den
herliggjorte Kristus vil de se den korsfæstede Kristus. Aldrig skal det glemmes, at
han, hvis magt skabte og opretholdt de utallige verdener i rummets umådelige rige,
Guds elskede  Søn,  himmelens  Majestæt,  han,  som keruber  og  strålende  serafer
fandt glæde i at tilbede – ydmygede sig for at opløfte det faldne menneske, at han
bar syndens skyld og skam og oplevede, at Faderen skjulte sit ansigt for ham, indtil
en fortabt verdens elendighed fik hans hjerte til at briste og slukkede hans liv på
Golgatas  kors.  Det vil altid vække universets undren og tilbedelse,  at alverdens
Skaber skulle lægge sin herlighed bort og ydmyge sig af kærlighed til mennesket.
Når de frelste ser på deres Frelser og ser Faderens evige herlighed stråle fra hans
åsyn; når de ser hans trone, som er fra evighed til evighed, og ved, at hans rige er
uden  ende,  bryder  de  ud  i  begejstret  sang:  “Værdig,  værdig  er  Lammet,  det
slagtede, som har genløst os til Gud ved sit eget dyrebare blod!”’ Konfrontation, s.
531.      

‘Evig glæde’

9. Hvordan skildrer Esajas de genløstes glæde? Es. 35, 10. Sammenlign med
Jer. 31, 12.

BEMÆRK: ‘Profeten hørte musik og sang der – en musik og sang, som dødelige
mennesker aldrig har hørt eller formået at forestille sig uden for de guddommelige
syner. “Herrens forløste vender hjem, de drager til Zion med jubel, evig glæde om
issen; fryd og glæde får de, sorg og suk skal fly.” “Der skal findes fryd og glæde,
lovsang og strengespil.” “Disse opløfter resten, jubler over Herrens storhed.” Es.
35, 10; 51, 3; 24, 14.’ Profeter & Konger, s. 355.
 
10. Hvilken sang vil de genløste synge? Åb. 15, 3-4. Sammenlign med 2 Mos.

15, 2. 11. 13. 18.

BEMÆRK: ‘Hvad var det, som holdt Guds Søn oppe, skønt hans liv var så fuldt af
møje og opofrelse? Han så frugten af sit livs møje, og det var ham nok. Når han så
ind i evigheden, så han, hvor lykkelige de ville blive, som ved hans ydmygelse
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havde fået  tilgivelse  og evigt  liv.  Hans øre opfangede de frelstes  jubelråb.  Han
hørte de genløste synge Moses’ og Lammets sang.’ Mesterens Efterfølgere, s. 315.

‘Værdig er Lammet’

11. Hvilke sange lyder der allerede i himmelen? Åb. 4, 11; 7, 11-12.

BEMÆRK: ‘“Den, der ofrer taksigelse, ærer mig” siger Skaberen. Sal. 50, 23. Alle
himmelens beboere forener sig i at lovprise Gud. Lad os lære englenes sang nu, så
vi kan synge den, når vi slutter os til deres strålende hærskare. Lad os sige med
salmisten:  “Jeg vil  prise  Herren  hele  mit  liv,  lovsynge  min Gud,  så  længe  jeg
lever.” “Folkeslag skal takke dig, Gud, alle folkeslag takke dig!” Sal. 146, 2; 67, 6.’
Patriarker & Profeter, s. 143.
‘Med uudsigelig glæde anerkender herskere og magter og myndigheder, at livets
banebryder er den største af alle. Engleskaren kaster sig ned foran ham, medens
dette  glade  råb  toner  gennem  de  himmelske  boliger:  “Værdig  er  Lammet,  det
slagtede, til at få kraft og rigdom og visdom og styrke og pris og ære og lov.” Åb.
5, 12. Sejrsjubel blander sig med tonerne fra englenes harper, indtil det er, som om
Himmelen strømmer over af glæde og lovprisning. Kærligheden har vundet sejr.
Det fortabte er genfundet. Himmelen genlyder af røster, der højtideligt forkynder:
“Ham,  som sidder  på  tronen,  og  Lammet  være  lov  og  pris  og  ære  og  magt  i
evighedernes evigheder!” Åb. 5, 13.’ Den Store Mester, s. 571.

12. Hvem vil få adgang til Guds stad? Åb. 14, 12; 22, 14.

BEMÆRK: ‘De genløste hellige,  som har elsket Gud og holdt hans bud her, vil
gennem portene gå ind i standen og få adgang til livets træ. De får igen lov at spise
af  det,  ligesom  vore  første  forældre  gjorde  det  før  faldet.  Bladene  fra  dette
uforgængelige, mægtige træ vil være til lægedom for folkene. Alle deres smerter vil
være forsvundet. De vil aldrig mere opleve sygdom, sorg og død, for bladene fra
livets træ har helbredt dem. Fordi Jesus har lidt møje, skal han se det, hvorved han
skal mættes, når de frelste, som har været genstand for sorg, kamp og prøvelser og
sukket  under  forbandelsen,  skal  samles  om  dette  livets  træ  og  spise  af  dets
uforgængelige frugt, som vore første forældre forspildte retten til ved at overtræde
Guds befalinger. Aldrig mere vil der opstå nogen fare for, at de igen skulle miste
adgangen til livets træ, for den, der fristede vore første forældre til at synde, vil
være  tilintetgjort  i  den  anden  død.  Lydighed  mod  alle  Guds  befalinger  var
betingelsen  for at  kunne spise af  livets træ. Adam faldt  på grund af  ulydighed.
Lydighed ved Jesus Kristus giver  mennesket en fuldkommen karakter  og ret  til
dette  livets træ. Betingelserne  for  igen  at  kunne nyde af  træets  frugt  er  tydelig
fremsat i Jesu Kristi vidnesbyrd til Johannes: “Salige er de, som holder hans bud, så
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de kan få ret til livets træ og gennem portene gå ind i staden” (Åb. 22, 14, eng.
bibel).’ Herren Kommer, 13. november.  
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‘Hvor bør I da ikke vandre’

UDENADSVERS: ‘Altså skal hver af os aflægge regnskab for sig selv over for
Gud.’ Rom. 14, 12.

STUDIEHJÆLP: The Faith I Live By, s. 211.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Rom. 14, 7-12; 2 Pet. 3, 11-14.
LEKTIENS MÅL: At forstå hvad det vil sige at være beredt for Guds doms tid.

Indledning
‘Jeg beder jer indtrængende om at forberede jer for Kristi  komme i himmelens
skyer. Dag for dag må I rense kærligheden til verden ud af hjertet. Lær gennem
erfaring,  hvad det  vil  sige  at  have  samfund med Kristus.  Bered  jer  til  at  møde
dommen,  så  at  I  kan  være  blandt  dem,  som møder  Kristus  med fred,  når  han
kommer for at blive herliggjort i alle de troende. Den dag skal de frelste skinne
med Faderens og Sønnens herlighed. Englene vil gribe deres guldharper og ønske
Kongen velkommen sammen med dem, som er tegnet på hans sejr – dem, som er
blevet renset og gjort hvide i Lammets blod. Sejrssangen skal lyde klart og fylde
hele himmelen. Kristus har sejret. Han går ind i de himmelske boliger sammen med
de frelste. De er vidner om, at hans lidelse, hans offer, ikke har været forgæves.’
Det kristne hjem, s. 427. 

‘Guds dom med rette’

1. Hvilke  to  grupper  taler  Paulus  om  i  forbindelse  med  dommen?  Hvad
adskiller den ene gruppe fra den anden? Rom. 2, 5-9.   

BEMÆRK: ‘Der findes kun to klasser mennesker i verden i dag, og der vil kun
være to klasser i dommen – de, der overtræder Guds lov, og de, der adlyder den.
Kristus stiller prøven, som skal vise, om vi er tro eller utro. Han siger: “Hvis I
elsker mig, så hold mine befalinger! … Den, som har mine befalinger og holder
dem, han er den, som elsker mig; og den, som elsker mig, skal elskes af min Fader;
og jeg skal elske ham og åbenbare mig for ham… Den, som ikke elsker mig, holder
ikke fast ved mine ord; og det ord, I hører, er ikke mit, men Faderens,  som har
sendt mig.” Joh. 14, 15-24. “Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed,
ligesom jeg har holdt min Faders bud og bliver i hans kærlighed.” Joh. 15, 10.’ Lys
over hverdagen, del 2, s. 82.

2. Med hvilken standard vil Gud dømme hvert menneske? Rom. 2, 12-16.
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BEMÆRK: ‘Ingen behøver at blive bedraget. Guds lov er lige så hellig som hans
trone, og hvert menneske, som kommer ind i denne verden, skal dømmes efter den. 
Den er den eneste målestok, hvorefter karakteren skal bedømmes. “Hvis de ikke
taler i overensstemmelse med dette ord, er det fordi, der ikke er noget lys i dem.”
Skal  Guds ord da afgøre  sagen,  eller skal  vi  godtage  menneskers  krav?  Kristus
siger: “Af deres frugter skal I kende dem.”’ Selected Messages, bog 2, s. 50.

‘Enhver efter hans gerninger’

3. Hvordan bliver vi vist, at dommen er en individuel sag? Rom. 2, 6.

BEMÆRK: ‘Forberedelsen kræver en individuel indsats. Vi frelses ikke gruppevis.
Det  ene  menneskes  renhed  og  hengivenhed  erstatter  ikke  mangel  på  disse
egenskaber hos det andet. Skønt alle folk skal dømmes af Gud, undersøger han hver
enkelt sag nøje og indgående, som var han det eneste menneske på jorden. Alle og
enhver skal prøves og findes uden fejl eller lyde af nogen art.’  Konfrontation, s.
404. 

4. Hvilke gerninger vil Gud godtage i dommen? Rom. 2, 7. Sammenlign med
Luk. 12, 47.

BEMÆRK: ‘Idet Gud virker på hjertet ved Helligånden, må mennesket samarbejde
med ham. Tankerne må bindes, begrænses, holdes tilbage fra at give sig i kast med
at betragte ting, som kun vil svække og besmitte sjælen. Tankerne må være rene,
hjertets betragtninger må være rene, dersom mundens ord skal være ord, himmelen
kan godtage, og som kan hjælpe din omgangskreds. Kristus sagde til farisæerne: “I
øgleunger! hvordan kan I tale godt, når I er onde? Thi hvad hjertet er fuldt af, løber
munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd; og et
ondt  menneske  tager  onde  ting  frem  af  sit  onde  forråd.  Men  jeg  siger  jer,  at
menneskene skal gøre regnskab på dommens dag for hvert unyttigt ord, de taler.
Thi ud fra dine ord skal du frikendes, og ud fra dine ord skal du fordømmes.” Matt.
12, 34-37.’ Ye Shall Receive Power, s. 52.

‘Sæt netop derfor al iver’

5. Hvilket råd giver Peter dem, som er klar over Guds kommende domme? 2
Pet. 3, 11-14.

BEMÆRK:  ‘Mange,  der  foregiver  at  længes  efter  Kristi  snarlige  genkomst,
tillemper sig efter denne verden og søger mere oprigtigt at vinde menneskers bifald
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end Guds velbehag. Mange af disse foregivne kristne klæder sig, taler og handler
ligesom verden, og det eneste, som de kan kendes på, er deres forsikringer. Skønt
de hævder at længes efter Kristus, drejer deres tale sig ikke om himmelske, men om
verdslige  ting.  Hvor burde ikke disse mennesker  “vandre  i  hellig  livsførelse og
gudsfrygt,” som hævder, at de “venter og fremskynder Guds dags komme.” 2 Pet.
3,  11-12.’ Guds sønner og døtre, 11. december.

6. Hvordan forklarer Peter i detaljer, hvad denne beredelse betyder? 2 Pet.
1, 5-7. 10.

BEMÆRK: ‘Apostelen har fremstillet for os vigtigheden af at gøre fremskridt i det
kristne liv. Der er ingen undskyldning for vor mangel på åndelig forstand. De på
hinanden følgende skridt på fremgangens sti er fremsat i tekstens formaning, og vi
må tage disse skridt, hvis vi opfylder Guds krav og bliver gjort egnet til himmelens
sale.  Fremgangens  gerning  er  ikke  helt  overladt  til  vore  svage  menneskelige
bestræbelser;  men idet  vi  prøver at  vandre i  Forløserens  spor,  vil  guddommelig
styrke blive skænket, så lovens retfærdighed kan opfyldes i os. Hjælpen er blevet
lagt på ham, der er mægtig til at frelse, og idet vi bestræber os på at tilføje disse
dyder, vil han lægge sin nåde til efter vort behov fra sit eget guddommelige forråd.’
Peter’s Counsel to Parents, s. 16.    

‘Glæde i himmelen’

7. Hvilken advarsel gives dem, som fortsætter i deres synder efter at være
kommet til Kristus? Heb. 10, 26-27.  

BEMÆRK: ‘Her  er  en yderst  højtidelig  erklæring,  som ofte bør fremsættes for
sjæle, for at vise dem faren ved at falde i synd efter at have modtaget en kundskab
om Guds sandhed. Vi vil advare mænd og kvinder væk fra dette område. Alle vil
gøre vel i at huske, når de fristes til at forlade rettens lige sti, at de, som falder fra
efter  at have modtaget  en kundskab om sandheden, “synder med vilje,” “bryder
Guds lov” (for “synd er lovbrud”), for sådanne gives der ikke mere noget offer for
synd. “Så kast da ikke jeres frimodighed bort, den har nemlig stor løn ifølge, thi I
behøver udholdenhed for at gøre Guds vilje og få, hvad der er forjættet. Thi ‘der er
endnu kun en liden stund, snart, snart, så kommer han, der skal komme, og han
tøver ikke.’”’ Review & Herald, 31. juli 1888.

8. Hvilken dyrebar forvisning er der for den angrende synder? 1 Joh. 2, 1-2.
Læs Luk. 15, 3-7.
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BEMÆRK: ‘I lignelsen går hyrden ud for at søge efter ét mistet får – det mindste
tal, som kan tælles. Således ser vi, at hvis der kun havde været én fortabt sjæl, ville
Kristus have givet sit liv for den ene. Et får, som har forvildet sig bort fra folden, er
det mest hjælpeløse af alle dyr.  Hyrden må lede efter det, for det kan ikke selv
finde tilbage. Sådan er det også med det menneske, der er vandret bort fra Gud. Det
er lige så hjælpeløst som det mistede får,  og hvis ikke Gud i sin kærlighed var
kommet for at  frelse det,  ville det  aldrig have fundet vej  til  Gud. Hyrden,  som
opdager,  at  der mangler  et af hans får,  ser ikke ligegyldigt  på flokken, der er i
sikkerhed  i  folden,  og  siger:  “Jeg  har  nioghalvfems,  og  det  vil  være  alt  for
besværligt for mig at gå og lede efter det, der har forvildet sig. Det kan selv komme
tilbage, så vil jeg åbne døren til folden og lade det komme ind.” Nej, aldrig så snart
er fåret blevet borte, før hyrden bliver grebet af sorg og uro. Han tæller flokken den
ene gang efter den anden. Når han er sikker på, at han har mistet et får, sover han
ikke. Han forlader de nioghalvfems i folden og går ud for at søge det får, der er
faret vild. Jo mørkere og jo mere stormfuld natten er, og jo farligere vejen er, desto
større er hyrdens ængstelse, og desto ivrigere søger han. Han gør alt, hvad han kan,
for at finde det ene mistede får. Det er en stor lettelse for ham, når han hører den
første svage brægen i det  fjerne.  Han følger  lyden og klatrer  op ad de stejleste
skrænter, han går ud til afgrundens rand og sætter sit eget liv på spil. Sådan søger
han, medens fårets brægen, der bliver svagere, siger ham, at det er døden nær. Til
sidst bliver han belønnet for sine anstrengelser: det mistede er fundet. Så skænder
han ikke på det, fordi det har voldt ham så meget besvær. Han driver det ikke frem
med kæppen.  Han prøver end ikke at  lede det  hjem. I  sin  glæde tager  han det
skælvende dyr på sine skuldre; hvis det er forslået og såret, bærer han det i sine
arme og trykker det tæt ind til sig for at varme det, så det kan leve. Han bærer det
tilbage til folden i taknemmelighed over, at han ikke har søgt forgæves.’ Lys over
hverdagen, del 1, s. 182-183.

‘Vær også I rede’

9. Hvilket råd giver Jesus dem, som ser frem til hans tilsynekomst? Luk. 12,
40.

BEMÆRK:  ‘Hvis  ikke  medlemmerne  af  Guds  menighed  i  dag  har  en  levende
forbindelse med kilden til al åndelig vækst, så vil de ikke være rede, når høsttiden
kommer. Hvis ikke de sørger for, at deres lamper er fyldte og brændende, så vil de
ikke komme til at få del i den forøgede velsignelse, når der er særlig brug for den.
Kun de, som bestandig modtager friske forsyninger af nåde, vil få den kraft, som er
nødvendig for deres daglige behov og deres evne til at udnytte denne kraft. I stedet
for at se frem til en mulig fremtid, hvor de ved en særlig tildeling af åndelig kraft
vil komme til at modtage en mirakuløs udrustning til sjælenes frelse, overgiver de
sig hver dag til Gud, for at han skal gøre dem til kar, der er brugelige for ham.
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Dagligt  bedres  deres  muligheder  for  den  tjeneste,  som  ligger  inden  for  deres
rækkevidde. Dagligt er de vidner for Mesteren, hvor de end er, hvad enten det er i
hjemmets  beskedne  arbejdsplads  eller  i  offentlighedens  tjeneste.’  Mesterens
Efterfølgere, s. 34.
 
10. Hvordan beskriver Peter, hvad det betyder at være rede? 2 Pet. 3, 14.

BEMÆRK: ‘Det er  bedre at  være rede fem minutter  før tiden end at  være fem
minutter for sent.’ Youth’s Instructor, 28. januar 1897.
‘Vi skal våge, arbejde, bede og aldrig lade selvet få herredømmet. Vi skal være
rede ved årvågenhed og bøn til at handle i lydighed mod Mesterens befaling. Hvor
som helst vi ser arbejde, der venter på at blive udført, skal vi udføre det, idet vi hele
tiden ser hen til Jesus. For Kristi skyld skal du våge og bede og … stræbe efter at
tilbageholde alle uvenlige ord. Bestem dig for, at du ikke vil sige ord, der vil kaste
en  skygge  over  andres  liv.  Stands  ikke  op  for  at  spørge,  om  de  omkring  dig
værdsætter dine anstrengelser på at fornægte selvet. Åbn vinduerne mod himmelen.
Tænk på Kristus og prøv at behage ham.’ The Upward Look, s. 24.    

‘Retfærdighedens sejrskrans’

11. Hvilke triste ord vil lyde fra deres læber, der ikke gjorde den nødvendige
forberedelse? Jer. 8, 20.

BEMÆRK: ‘Måtte vi dog betænke, at vi lever i dommens tid og at vor sag er til
behandling! Nu er det tid at våge og bede og aflægge al nydelsessyge, stolthed og
selviskhed. De kostbare øjeblikke, som for manges vedkommende nu er værre end
spildt, burde anvendes til betragtning og bøn. Mange, som bekender sig til at holde
Guds bud, følger tilbøjeligheden i stedet for pligten. I deres nuværende tilstand er
de uværdige til evigt liv. Til disse efterladende og ligeglade personer vil jeg gerne
sige: Jeres tomme tanker, uvenlige ord og egenkærlige handlinger står optegnet i
bogen i himmelen. Englene, som var til stede ved Belsazzars fest for afguderne,
står ved jeres side,  når I  vanærer  jeres Gensløser.  De vender sig bedrøvet bort,
sårede over, at I korsfæster Guds Søn igen gør ham til spot. På sin kroningsdag vil
Kristus ikke anerkende dem, der har plet eller rynke eller andet sådant.’ Herren
Kommer, 31. januar.

12. Hvad venter de, hvis tanker er rettet mod Jesu komme? 2 Tim. 4, 7-8.
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BEMÆRK: ‘Der fortælles i beretningen om dommen, at når de retfærdige får deres
løn og de uretfærdige bliver dømt, undrer de retfærdige sig over, hvad de har gjort,
siden de bliver belønnet. Men de tilegnede sig en levende tro på Kristus. De var
fyldt med hans Ånd, og uden nogen bevidst anstrengelse udførte de på Kristi vegne
i de helliges skikkelse den tjeneste, der indbringer en sikker belønning. For dem var
det den højeste ære at få lov til at arbejde, som Jesus virkede. Det, de gjorde, blev
udført på grund af kærlighed til Kristus og deres medmennesker, og han, som har
identificeret sig med den lidende menneskehed, betragter disse handlinger, som er
gjort af medlidenhed og i kærlighed, som om de var gjort mod ham selv. Vi skylder
Herren  alle  vore  talenter  og  evner.  Enhver  sejr  bliver  vundet  ved  hans  nåde.’
Kristus Alene, s. 346.
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