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‘Det profetiske ord står så meget fastere’
Forord

“Thi da vi kundgjorde jer vor Herres Jesu Kristi kraft og hans komme, var det ikke
kløgtigt opdigtede fabler, vi fulgte.” 2 Pet. 1, 16

Apostlen  var  særlig  berettiget  til  at  tale  om  Guds  formål  med  hensyn  til
menneskeslægten;  for  under Kristi  virksomhed på jorden havde han set  og hørt
meget, der hørte til Guds rige. “Det var ikke kløgtigt opdigtede fabler, vi fulgte,"
mindede  han  de  troende  om,  “men  vi  havde  selv  været  øjenvidner  til  hans
guddomsherlighed. Thi han fik ære og herlighed af Gud Fader, da denne røst lød til
ham fra den majestætiske herlighed: ‘Denne er min Søn, den elskede; i ham har jeg
velbehag!’  Denne  røst  hørte  vi  lyde  fra  Himmelen,  da  vi  var  med ham på  det
hellige bjerg.”

Hvor overbevisende end dette vidnesbyrd om visheden i den troendes håb var,
fandtes der et endnu mere overbevisende i de profetiske vidnesbyrd, hvorved alles
tro måtte blive bekræftet og sikkert grundfæstet. “Og nu står det profetiske ord så
meget fastere for os,” sagde Peter, “det gør I vel i at agte på som på et lys, der
skinner  på  et  mørkt  sted,  indtil  dagen  gryr  og  morgenstjernen  oprinder  i  jeres
hjerter. Og dette skal I først og fremmest vide, at ingen profeti i skriften lader sig
tyde egenmægtigt. Thi aldrig er nogen profeti fremgået af et menneskes vilje, men
drevne af Helligånden udtalte mennesker, hvad de fik fra Gud.”

Mens apostlen priste det “profetiske ord” som en tryg vejleder i farefulde tider,
advarede han alvorligt menigheden mod de falske profetiers fakkel, som “falske
lærere”  ville  løfte,  når  de ville  liste  “fordærvelige  vranglærdomme ind,  idet  de
endog  fornægter  den  Herre,  som købte  dem.”  Disse  falske  lærere,  som  opstår
indenfor  menigheden  og  af  mange  af  deres  brødre  i  troen  regnes  for  at  være
sandfærdige, bliver af apostlen sammenlignet med “vandløse kilder og tåger, som
driver for stormen; dem venter mørke og mulm.” “Det sidste er blevet værre med
dem end det første,” erklærede han. “Thi det havde været bedre for dem ikke at
lære retfærdighedens vej at kende frem for efter at have erkendt den da at vende sig
bort fra det hellige bud, som blev dem overgivet.”

Dog ikke alle ville lade sig besnære ved fjendens list. Ved alle jordiske tings
ende ville der være nogle trofaste, som kunne tyde tidernes tegn. Mens mange, der
bekendte sig til troen, ville fornægte den ved deres gerninger, ville der blive en rest
tilbage, som holdt ud indtil enden. “Derfor, I elskede! da I venter dette, så stræb
efter at komme til at stå uplettede og dadelfri for ham i fred.”

Reflecting Christ, s. 221.
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Lektie 1: 27. december - 2. januar  
 ‘Drevne af Helligånden’

UDENADSVERS: ‘Thi aldrig er nogen profeti fremgået af et menneskes vilje, men
drevne af Helligånden udtalte mennesker, hvad de fik fra Gud.’ 2 Pet. 1, 21.
STUDIEHJÆLP: Den Store Mester, s. 149-151.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 2 Pet. 1, 16-21.
LEKTIENS MÅL: At vise, at Bibelens profetier blev givet ved guddommelig 
inspiration og ikke blot er menneskeskabte fremstillinger.

Indledning
‘De vantro og ugudelige forstår ikke vigtigheden af tidernes tegn, som er forudsagt
i  det  profetiske  ord.  De  kan  i  uvidenhed  nægte  at  modtage  den  inspirerede
optegnelse. Men når bekendende kristne taler hånligt om de måder, den store JEG
ER anvender til at kundgøre sine hensigter, viser de, at de er uvidende både om
Skrifterne og om Guds kraft. Skaberen ved nøjagtigt, hvilke elementer han har at
gøre med i menneskenaturen. Han ved, hvilke midler han skal bruge for at opnå det
ønskede  resultatet.  Menneskets  ord  svigter.  Den,  som  stoler  på  menneskers
påstande,  kan  med  rette  skælve,  for  han  vil  en  eller  anden  dag  være  som  et
skibbrudent  kar.  Guds ord  er  ufejlbarligt  og varer  evigt.’  Youth’s  Instructor,  1.
december 1903.
 

‘Profetiens Ånd’

1. Hvor fik Bibelens profeter deres budskab fra? 2 Pet. 1, 21.

BEMÆRK: ‘Jo mere fuldstændigt vi accepterer det lys, som Helligånden har lagt
frem gennem Guds indviede tjenere, desto dybere og sikrere – ja, som den evige
trone – vil de gamle profetiers sandheder vise sig at være. Vi kan være sikre på, at
Guds mænd talte sådan som Helligånden drev dem til det. Mennesker må selv være
under Helligåndens indflydelse for at forstå Åndens ytringer gennem profetierne.’
På fast grunn, bog 2, s. 116.

2. Hvordan forklarede engelen kilden til profetierne? Åb. 19, 10.

BEMÆRK: ‘Det var Kristus, der talte til sit folk gennem profeterne. Apostlen Peter
skriver  til  den  kristne  menighed,  at  profeterne  “profeterede  om den  nåde,  som
skulle blive jer til del. De har grundet over, når den tid ville komme, og hvordan
den ville være, som Kristi Ånd i dem viste frem til, når den forud vidnede om Kristi
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Lektie 1: 27. december – 2. januar
lidelser  og al  den herlighed,  som skulle følge derefter.”  1 Pet. 1,  10-11. Det er
Kristi stemme, der taler til os gennem Det Gamle Testamente. “Thi Jesu vidnesbyrd
er profetiens ånd.” Åb. 19, 10.’ Patriarker & Profeter, s. 184.

‘Ikke var sig selv’

3. Skrev profeterne blot til deres egen tid og samtidige? 1 Pet. 1, 10-12.

BEMÆRK: Det er en almen udbredt lære, at betydningen af profeternes budskaber
skal  findes  i  et  studium af  begivenhederne  fra  den  tid,  profeten  skrev.  Således
bliver deres profetier afvist som blot en bemærkning om begivenheder, der skete på
profetens tid. Mens det utvivlsomt er sandt i nogle tilfælde, for eksempel Haggajs
profetier, at profeter skrev til folk på deres egen tid, så så flertallet af profeterne
længere ude i fremtiden. Og selv de, der primært skrev til deres samtidige, havde
vigtige ting at sige til alle generationer.
‘Hver af de gamle profeter talte mindre for deres egen tid end for vor tid, så deres
profeti gælder os. ‟Dette skete med dem, så de kan være advarende eksempler, og
det blev skrevet til påmindelse for os, til hvem de sidste tider er kommet” (1 Kor.
10, 11). ‟Det var ikke sig selv, men jer, de tjente med dette, som nu er blevet jer
forkyndt gennem dem, der bragte jer evangeliet ved Helligånden, som blev sendt
fra Himmelen – noget, som engle attrår at få indblik i” (1 Pet. 1, 12).’  Selected
Messages,bog 3, s. 338.

4. Hvordan blev Daniel  vist,  at hans profetier ikke primært  var for hans
egen tid? Dan. 12, 9.

BEMÆRK: ‘Han fik ikke indsigt i hele Guds åbenbarede vilje. Der blev sagt til
ham med henblik på hans profetiske skrifter: “Sæt lukke for ordene og segl for
bogen.” Den skulle være forseglet “til endens tid.” Engelen sagde endnu engang til
Herrens trofaste tjener: “Gå bort, Daniel, thi for ordene er der sat lukke og segl til
endens tid... Men gå du enden i møde, læg dig til hvile og stå op til din lod ved
dagenes ende.” Dan. 12, 4. 9. 13. Idet vi nærmer os afslutningen af denne verdens
historie, bør vi vise de profetier, som Daniel nedskrev, særlig opmærksomhed, fordi
de angår selve den tid, vi lever i. Vi bør knytte dem sammen med den undervisning,
som findes i den sidste bog i Det Nye Testamente.’ Profeter & Konger, s. 264.

‘Herrens ord kom til mig’

5. Hvordan gjorde profeterne det klart, at de budskaber, de forkyndte, ikke
var deres egne? Es. 38, 4; Jer. 1, 1-2; Ez. 1, 3.
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Lektie 1: 27. december – 2. januar

BEMÆRK: ‘Helligåndens virke på hjertet er omgivet af mystik. Den kan lige så
lidt  forklares  som  vindenes  virksomhed.  Herren  har  aldrig  forklaret
menneskeheden, hvordan sjælen indpræges af Guds Ånd og påvirker den troendes
sind og hjerte, eller hvordan Ånden lægger ord i Herrens budbringeres mund, som
de skal give hans folk. Profeterne, som især blev oplyst af Guds Ånd, kunne ofte
ikke forstå betydningen af de ord, de skrev på papiret, eller forklare betydningen af
det, de udtalte, da Ånden fik dem til at tale, men Herrens ord udrettede netop den
gerning,  som  han  havde  til  hensigt,  og  gerningens  frugter  bevidnede  dens
guddommelige karakter.’ Sabbath School Worker, 1. august 1892.

6. Hvordan bliver Herrens ord kommunikeret til hans profeter? 4 Mos. 12,
6-8.

BEMÆRK:  ‘Gud  har  talt  til  den  faldne  slægt  gennem  udvalgte  menneskelige
redskaber, til hvem han har kommunikeret en kundskab om hans hensigt i syner og
drømme. Disse budbringere om hans vilje er blevet kendt som hellige mænd eller
profeter,  sat  til  side  af  Herren  selv  til  den  særlige  gerning  at  modtage  og
kommunikere sandheden fra himmelen til  menneskeheden.  ‟Når der ellers er en
profet iblandt eder,” erklærer Gud, ‟giver jeg mig til kende for ham i syner eller
taler med ham i drømme.” 4 Mos. 12, 6. De hellige skrifter blev samlet fra  de
mænds skrifter, som så tydeligt blev æret. Til folket, der levede i deres tid, bar disse
mænd budskaber  fra  Gud;  og de  lærte  også  åndelige  sandheder  og gav  råd  og
advarsler til menigheden i fremtiden. Det blev ‟profeterne” ‟åbenbaret, at det ikke
var sig selv, men jer, de tjente med dette, som nu er blevet jer forkyndt gennem
dem, der bragte jer evangeliet.” 1 Pet. 1, 10-12.’ Christian Experience Teachings, s.
237. 

‘Guds hellige’

7. Hvilken slags person valgte Gud som sin profet? Amos 7, 14-15; 1 Kong.
19, 16-19; ApG. 21, 8-9.

BEMÆRK: Bibelen fortæller os kun lidt om de fleste af profeterne; ofte vi ved kun
lidt mere end profetens navn. Esajas og Jeremias var præster; Daniel var af Judas
aristokrati. Men mænd som Amos og Elisa var tydeligvis landmænd. Det profetiske
embede var heller ikke begrænset til mænd; foruden Filips fire døtre, hører vi om
Debora og Hulda i Det Gamle Testamente, og Anna i Det Nye. 
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Lektie 1: 27. december – 2. januar
‘Herren  vil  kalde  på  mennesker  af  høj  og lav rang  til  at  udføre  hans befaling.
Profeten Daniel var en mand af kongelig fødsel og adelig arv. Ikke mange mægtige,
ikke mange adelige, er kaldede. Dog ved vi, at Herren har udvalgt mennesker fra
den højeste rang.  På dem har himmelens lys  skinnet,  og de har  prydet  Jehovas
sandhed ved deres  praksis.  Esajas og Daniel  var  af kongelig fødsel.  David blev
kaldet fra fårefolden til Israels trone, Amos var en hyrde; Zakarias, en fange fra
Babylon; Elisa, en plovmand. Så Herren kalder mennesker fra alle samfundslag til
at komme ind i hans tjeneste.’ The Remnant Church; Ist Organisation, Authority,
Unity, and Triumph, s. 311.

8. Hvilken  særlig  egenskab  søger  Gud  hos  dem,  han  kalder  til  at  være
profeter? 2 Pet. 1, 21. Sammenlign med Luk. 1, 70.

BEMÆRK: ‘[Kristus] sagde: ‟Vogt jer for de falske profeter, som kommer til jer i
fåreklæder, men i deres indre er glubske ulve. Af deres frugter skal I kende dem.”
‟Ikke enhver, der siger til mig: ‘Herre, Herre!’ skal komme ind i Himmeriget, men
den, der gør min himmelske Faders vilje.” Guds vilje er udtrykt i hans hellige lov.
Dette er den eneste rigtige standard for retfærdighed, og hvis et menneskes karakter
er i harmoni med Herrens standard, kan hans vidnesbyrd modtages og stoles på.’
Review & Herald, 24. juli 188.
‘Ingen af profeterne eller apostlene pralede stolt af deres hellighed. Jo nærmere de
kom  fuldkommengørelsen  af  karakteren,  jo  mindre  værdige  og  retfærdige
betragtede  de  sig  selv.  Men  de,  der  har  den  mindste  fornemmelse  for  Jesu
fuldkommenhed, de, hvis blik er mindst rettet mod ham, er de, som fremsætter den
stærkeste påstand om at være fuldkomne.’ Faith & Works, s. 54.

‘Gjorde sig lystige over hans profeter’

9. Hvordan blev profeternes budskab ofte modtaget? Ez. 33, 31; Jer. 36, 22-
23; 2 Krøn. 36, 15-16.

BEMÆRK: ‘Frelseren taler til sit folk: ‟Vær nidkær og omvend jer.” Det er ikke
prædikanter, som I har tilsidesat; det er ikke menneskers advarsler, I har forkastet;
det  er  ikke  mine  delegerede  profeter,  som I  har  nægtet  at  høre  på,  men  jeres
Genløser, jeres eneste håb. Hvis I bliver tilintetgjorte, er det jer selv alene, der er
ansvarlige. I vil ikke komme til mig, så I kan få liv. ‟Jerusalem! Jerusalem! Hvor
ofte har jeg ikke villet samle dine børn, som hønen samler kyllingerne under sine
vinger! Og I ville ikke.” Jeg ønskede at frelse jer, men I ville ikke handle efter mit
ord. Den arm, der er mægtig til at frelse, er også mægtig til at straffe. Jesus ser nu
fra  himmelen  med inderlig  medlidenhed  på  dig,  selv  dig  på  denne  din  dag,  o
tankeløse, ligegyldige sjæl. Men medmindre der i vore menigheder er en generel
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Lektie 1: 27. december – 2. januar
opvågning, medmindre der er et individuelt arbejde med at bekende og bortlægge
synd, medmindre alle alvorligt giver agt på de ting, der vedrører deres fred, kan
Kristi ord i et hvilket som helst øjeblik gælde dem: ‟Nu er det skjult for dine øjne.”
Jeg betroede dig med et højtideligt, helligt sandhedsbudskab, som skulle kundgøres
andre, men du har været utro mod dit hellige hverv. Sjæle er ikke blevet oplyst,
advaret og indtrængende bedt om at angre. Jeg vil kræve deres blod af din hånd. Vil
vore menigheder ydmyge sig selv for Herren på denne forsoningsdag? Vil de lægge
de synder, som besmitter deres karakters klæder og adskiller dem fra Gud, bort?
Denne dag er vor hjemsøgelsesdag. Se ikke hen til en fremtidig og mere belejlig
tid, når det kors, der skal løftes, vil blive mindre tungt,  når det kødelige hjertes
tilbøjeligheder, vil blive underkuet med mindre anstrengelse. ‟I dag” siger Guds
Ånd, ‟når I hører hans røst, så forhærd ikke eders hjerter.”’  Review & Herald, 2.
november 1886. 

10. Hvordan  blev  nogle  af  profeterne  behandlet  på  grund  af  deres
vidnesbyrd? Matt. 23, 37; Heb. 11, 36-38.

BEMÆRK: ‘“Desuden udgød Manasse uskyldigt blod i store måder, så han fyldte
Jerusalem dermed til randen.” 2 Kong. 21, 16. En af de første, det gik ud over, var
Esajas,  som i  over  et  halvt  århundrede  havde været  Herrens  sendebud til  Juda.
“Andre igen måtte udstå spot og pisk, ja lænker og fængsel; de blev stenet, martret,
gennemsavet, dræbt med sværd, gik om i fåre- og gedeskind, led nød og trængsel
og blev mishandlet, dem var verden ikke værd; de flakkede om i ørkener og bjerge
og i jordens huler og kløfter.” Heb. 11, 36-38. Nogle af de mennesker, der blev
forfulgt under Manasse, fik befaling om at overbringe kongen særlige budskaber,
som indeholdt irettesættelse og dom. Profeterne sagde, at Judas konge havde øvet
“vederstyggeligheder, ja øvet ting, som er værre end alt, hvad amoritterne, der var
før  ham,  øvede.”  Hans  ondskab  drev  riget  til  randen  af  en  krise.  Landets
indbyggere skulle snart føres til Babylon, hvor de skulle “blive til rov og bytte for
alle deres fjender.” 2 Kong. 21, 11. 14. Herren ville dog ikke fuldstændig forlade de
mennesker, der anerkendte ham som deres konge, mens de opholdt sig i et fremmed
land. Selv om de gennemgik store trængsler, ville han befri dem på sin egen måde,
når hans tid var inde. De, der stolede fuldt og helt på ham, ville finde et sikkert
tilflugtssted. Profeterne vedblev trofast at advare og formane. De talte til Manasse
og  hans  folk  uden  at  frygte,  men  deres  budskab  blev  mødt  med  foragt.  Det
frafaldne Juda ville ikke høre.’ Profeter & Konger, s. 187-188.

‘På apostlenes og profeternes grundvold’

11. Hvordan  fremhævede  Pualus  den  grundlæggende  betydning  af
profeternes budskaber? Ef. 2, 20.
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Lektie 1: 27. december – 2. januar

BEMÆRK: ‘Vi må forstå de lærepunkter, som er fundet frem til ved omhyggeligt
studium og bøn. Det er blevet vist mig, at der blandt vort folk er en stor mangel på
kundskab, når det gælder den tredje  engels budskabs oprindelse og fremgang. Der
er et stort behov for at studere Daniels Bog og Johannes’ Åbenbaring. Vi trænger at
sætte os grundigt ind i dem, så vi ved, hvad der er skrevet. Ifølge det lys, som er
givet mig, er det på en meget kraftig måde gjort klart, at mange vil forlade os og
holde sig til ånder, som fører vild, og til lærdomme, som stammer fra onde magter.
Herren ønsker, at hvert menneske, som bekender sig til at tro sandheden, skal have
en velbegrundet forståelse af, hvad der er sandhed. Der vil opstå falske profeter, og
de vil bedrage mange. Alt, som kan rystes, vil blive rystet. Sømmer det sig da ikke
for hver enkelt  af os,  at  vi  forstår  grundene for  vor tro? I stedet  for  de mange
prædikener,  burde der være et mere grundigt  studium af Guds ord. Vi bør læse
Bibelen, skriftord for skriftord, og finde frem til de stærke beviser, som støtter de
grundlæggende  læresætninger,  som  har  bragt  os,  hvor  vi  nu  er,  på  de  evige
sandheders platform.’ På fast grunn, bog 2, s. 393-394. 

12. Hvilken stor sandhed forkyndte Jehosafat for sit folk? 2 Krøn. 20, 20.

BEMÆRK: ‘Profetiens lys brænder stadig for at vejlede sjæle og siger:  ‟Her er
vejen,  gå  på den.”  Det  skinner på den retfærdiges  sti  for  at  bifalde  og på den
uretfærdiges vej for at føre til anger og omvendelse. Gennem sin virken vil synd
blive irettesat og brøde afsløret. Det er fremadskridende i udførelsen af sin pligt
med  at  kaste  lys  tilbage  på  fortiden,  nutiden  og  fremtiden.  Hvis  de,  der  har
modtaget  lyset,  vil  værdsætte  og  respektere  Herrens  vidnesbyrd,  vil  de  se  det
religiøse liv i et  nyt  lys.  De vil blive overbeviste.  De vil se nøglen,  som åbner
mysterierne, som de aldrig har forstået. De vil gribe de dyrebare ting, som Gud har
givet  til  gavn  for  dem,  og  de  vil  blive  forvandlet  fra  mørkets  rige  til  Guds
vidunderlige lys. De, som foragter advarselen, vil blive efterladt i blindhed, så de
bliver selvbedragede. Men de, som giver agt på den, og som med iver giver sig i
kast med at adskille sig fra deres synder for at få den nåde, de behøver, vil åbne
deres hjerters dør, så den kære Frelser kan komme ind og tage bolig hos dem. Han
[Gud] har gjort foranstaltning, så alle kan være hellige og lykkelige, hvis de vælger
det. Tilstrækkeligt lys er blevet givet denne generation, så vi kan lære vore pligter
og  privilegier  at  kende  og  nyde  de  dyrebare  og  højtidelige  sandheder  i  deres
enkelhed og kraft. Vi skal kun stå til regnskab for det lys, der skinner på os. Guds
bud og Jesu vidnesbyrd sætter os på prøve. Hvis vi er trofaste og lydige, vil Gud
fryde sig i os og velsigne os som sit eget udvalgte, ejendomsfolk. Når fuldkommen
tro  og  fuldkommen  kærlighed  og  lydighed  findes  i  overflod  og  virker  i  Kristi
efterfølgeres hjerter, vil de have en mægtig indflydelse.’ My Life Today, s. 42.
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Lektie 2: 3. – 9. januar 
‘Et lys, der skinner på et mørkt sted’

UDENADSVERS: ‘Og nu har jeg sagt jer det, før det sker, for at I skal tro, når det
er sket.’ Joh. 14, 29.
STUDIEHJÆLP: The Faith I Live By, s. 345.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Åb. 22, 6-21.
LEKTIENS MÅL: At studere formålet med profetier.

Indledning
‘Hvert blad af de gammeltestamentlige skrifter, hvad enten de gælder historie eller
forskrifter eller profetier, udstråler Guds Søns herlighed. For så vidt som det var af
guddommelig oprindelse, var hele det jødiske system en sammentrængt profeti om
evangeliet. Om Kristus “vidner alle profeterne.” ApG. 10, 43. Fra den forjættelse,
der blev givet til Adam, og ned gennem patriarkernes slægt og lovens tidsperiode,
kastede Himmelen sit strålende lys over Frelserens fodspor. Seerne så stjernen over
Betlehem, den kommende fredsfyrste, medens fremtidens begivenheder drog dem
forbi i et hemmelighedsfuldt optog. Gennem ethvert offer forkyndtes Kristi død. I
hver sky af røgelse opsteg hans retfærdighed. Ved hver jubelfest genlød hans navn i
basunernes klang. I det allerhelligstes ærefrygtindgydende mysterium boede hans
herlighed.’ Den Store Mester, s. 136.

‘Det er dem, som vidner om mig’

1. Hvordan udlagde Jesus profetierne? Luk. 24, 27.

BEMÆRK:  ‘Profetierne  skal  studeres,  og  Kristi  liv  skal  sammenlignes  med
profeternes skrifter. Han identificerer sig med profetierne, idet han siger om og om
igen: De skrev om mig; de vidner om mig. Bibelen er den eneste bog, der giver en
afgjort beskrivelse af Jesus Kristus; og hvis hvert menneske ville studere den som
sin lærebog og adlyde den, ville ikke én sjæl gå tabt. Alle lysstrålerne, der skinner i
Skrifterne, peger hen til Jesus Kristus og vidner om ham og forbinder Det Gamle
og Det Nye Testamentes skrifter.’  Fundamentals of Christian Education, s. 382-
383. 

2. Hvordan forklarede Peter profetiernes hovedtema? 1 Pet. 1, 9-11.
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BEMÆRK:  ‘Enhver,  som  har  modtaget  advarselsbudskabet,  har  til  opgave  at
ophøje Kristus og fremstille ham, som bliver åbenbaret i forbilleder, fremstillet ved
symboler, åbenbaret i profetierne, i den undervisning, hans disciple fik, og i de 
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Lektie 2: 3. – 9. januar
underfulde mirakler, som blev gjort blandt menneskene. Gransk skrifterne, for det
er dem, som vidner om ham!’ På fast grunn, bog 1, s. 360.

‘Mikael og hans engle stred mod dragen’

3. Hvilken stor konflikt åbenbarer Bibelens profetier? Åb. 12, 7-9. 12.

BEMÆRK:  ‘Den  store  strid  vil  blive  udkæmpet  med  stadigt  hårdere  midler.
Standpunkt vil blive stillet over for standpunkt, mening mod mening, principper af
himmelsk oprindelse mod Satans principper.  De forskellige sandhedspunkter  vil
altid være i modstrid med vildfarelsen, som optræder i flere og flere variationer, og
som, hvis det var muligt, ville føre selv de udvalgte vild.’ Kristus Alene, s. 316.

4. Hvordan skildrer profetierne udfaldet af denne store strid? Heb. 2, 14-15.

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. Det er i barmhjertighed mod universet, at
Gud til sidst udrydder dem, der forkaster hans nåde. “Syndens løn er døden, men
Guds  nådegave  er  evigt  liv  i  Kristus  Jesus,  vor  Herre.”  Rom.  6,  23.  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 død,” der stilles i modsætning til
det  evige  liv.  Sådan  bliver  der  gjort  en  ende  på  synd  med  al  den  smerte  og
ødelæggelse,  der  blev  en  følge  af  den.  Salmisten  siger:  “Du  trued  ad  folkene,
rydded de gudløse ud, deres navn har du slettet for evigt. Fjenden er borte, lagt øde
for stedse.” Sal. 9, 5-6. I Åbenbaringens Bog ser Johannes frem til evigheden og
hører en verdensomspændende lovsang uden en eneste falsk tone. Alle skabninger i
himmelen og på jorden hørtes tilskrive Gud æren. Åb. 5, 13. Der vil ikke mere være
nogen fortabte sjæle, der kan bespotte Gud, når de vrider sig i evigt varende pinsel;
ingen  onde skabninger  i  helvede  vil  blande deres  skrig med de frelstes  sange.’
Heaven, s. 130.

‘Revse dig vil jeg’

5. Hvordan er det Guds hensigt, at profetierne skal tale til hans folk? Sal. 50,
21.
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Lektie 2: 3. – 9. januar

BEMÆRK: ‘Fra den tid, det første uskyldige blod blev udgydt, da den retfærdige
Abel faldt ved sin brors hånd, var ondskaben taget til på jorden. Fra generation til
generation havde præsterne og herskerne tilsidesat profeternes advarsler, som Gud
havde rejst og gjort skikket til at irettesætte folkets synder. Der havde været stort
behov for disse mennesker, som i hver tidsalder havde hævet deres stemmer imod
kongers, herskeres og undersåtters synder, idet de talte de ord, som Gud gav dem at
sige, og adlød den guddommelige vilje med fare for deres liv.’ Spirit of Prophecy,
bind 3, s. 66.

6. Fra hvem skal irettesættelsens ord komme fra? Joh. 16, 8.

BEMÆRK: ‘Når vi søger at tilrettevise og retlede andre, må vi være forsigtige med
at vælge ord. De vil blive en duft af liv til liv eller af død til død. Når der skal gives
irettesættelser eller vejledning, benytter mange skarpe, hårde ord, der ikke egner sig
til at læge den sårede sjæl. Den fejlende bliver irriteret over disse ubetænksomme
ord,  og  ofte  vil  han  ikke  lade  sig  tale  til  rette.  Alle,  der  ønsker  at  fremholde
sandhedens principper, behøver at modtage kærlighedens olie fra det høje. Under
alle omstændigheder må tilrettevisninger altid gives i kærlighed. Så vil vore ord
kunne frembringe en forandring i stedet for at gøre tingene værre. Kristus vil give
kraft og styrke ved Helligånden. Det er dens gerning.’ Lys over hverdagen, del 2, s.
142-143.

‘Forman med al langmodighed og belæring’

7. Hvordan beskrives Johannes Døbers profetiske virksomhed? Luk. 3, 18.

BEMÆRK: ‘Vi må have en kundskab om Skrifterne, så vi kan følge de profetiske
linjer og forstå specifikationerne, som profeterne, Kristus og apostlene har givet; så
vi ikke må være uvidende, men være i stand til at se, at dagen nærmer sig, så vi
med forøget  iver  og anstrengelse  formaner  hinanden til  trofasthed,  fromhed  og
hellighed.’ Review & Herald, 31. juli 1888.

8. Hvilken formaningsopgave blev givet profeten Haggaj? Hag. 1, 5. 7.

BEMÆRK: ‘Da jøderne kom tilbage fra fangenskabet i Babylon, begyndte de at
genopbygge Herrens tempel. De mødte imidlertid stærk modstand fra fjendernes
side og standsede arbejdet. Nu opstod der en alvorlig tørke, så de kom til at lide
nød, og de anså det for umuligt at bygge templet færdigt. “Endnu er det ikke tid at
bygge Herrens hus,” sagde de. Da modtog de følgende budskab gennem Herrens
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Lektie 2: 3. – 9. januar
profet: “Er det da tid for eder at bo i huse med træklædte vægge, når dette hus
ligger øde? Derfor,  så siger hærskarers Herre:  Læg mærke til, hvorledes det går
Eder!”’ Patriarker & Profeter, s. 271.

‘Trøst mit folk, så siger eders Gud’

9. Hvad er et vigtigt aspekt af profetens gerning? Es. 40, 1.

BEMÆRK:  ‘I  det  tidsrum,  hvor  Det  Gamle  og  Det  Nye  Testamente  blev  til,
meddelte Helligånden stadig lys  til  privatpersoner ud over de åbenbaringer,  som
skulle med i Den hellige Skrift… Skriften nævner også, at der har levet profeter, af
hvis udsagn intet er nedskrevet. Helligånden skulle fortsætte sin virksomhed, efter
at Den hellige Skrifts kanon var afsluttet, og vedblivende oplyse, advare og trøste
Guds børn.’ Kristus Alene, s. 114. 

10. Hvordan beskrev Paulus hensigten med Skrifterne? Rom. 15, 4.

BEMÆRK: ‘Også en del af Ezekiels profeti var en kilde til styrke og trøst for de
troende:  “Herrens  ord  kom  til  mig  således:  Menneskesøn!  Hvad  er  det  for  et
mundheld, I har om Israels land: ‘Det trækker i langdrag, og alle syner slår fejl!’
Sig derfor til dem: Så siger den Herre Herren… ‘Tiden er nær, og alle syner træffer
ind!’  … Jeg,  Herren,  taler,  hvad jeg vil,  og det  skal  ske.  Det  skal  ikke længer
trække i langdrag.” “Se, Israels hus siger: ‘Synet, han skuer, gælder sene dage, og
han profeterer om fjerne tider!’ Sig derfor til dem: Så siger den Herre Herren: Intet
af mine ord skal lade vente på sig mere; hvad jeg taler, skal ske.” Ez. 12, 21-25. 27-
28. De ventende glædede sig i troen på, at han, der lige fra begyndelsen har kendt
enden,  havde  set  ned  gennem  tiderne  og  forudset  deres  skuffelse,  hvorfor  han
havde givet  dem opmuntrende og håbefulde ord. Hvis det  ikke havde været  for
disse bibelord, der formanede dem til at vente tålmodigt og til at bevare deres tillid
til Guds ord, havde deres tro svigtet dem i prøvelsens time.’ Konfrontation, s. 326.

‘Den, som holder fast ved det, der er skrevet i den’

11. Hvilken velsignelse er udtalt over dem, der studerer den største profeti i
Det Nye Testamente? Åb. 1, 3.

BEMÆRK: ‘Når Daniels Bog og Åbenbaringens Bog forstås bedre, vil de troende
have en helt  anderledes  religiøs  erfaring.  De vil få sådanne glimt af himmelens
åbne porte, at hjerte og sind vil blive indpræget med den karakter,  som alle må
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danne for at erfare den velsignelse, som er de rene af hjertes belønning. Herren vil
velsigne alle,  som ydmygt  og sagtmodigt  søger at  forstå det,  der er åbenbaret  i
Åbenbaringen. Denne bog indeholder så meget, som er stort med udødelighed og
fuld  af  herlighed,  så  alle,  der  læser  og  flittigt  gransker  den,  vil  modtage
velsignelsen  til  dem,  ‟som hører  profetiens  ord  og  holder  fast  ved  det,  der  er
skrevet i den.” Én ting vil helt bestemt blive forstået af studiet af Åbenbaringen, at
forbindelsen mellem Gud og hans folk er tæt og afgjort.’  The Faith I Live By, s.
345.

12. Hvilken uforlignelig lektie skal vi drage fra studiet af Åbenbaringens Bog?
Åb. 1, 17-18.

BEMÆRK: ‘Da Gud var ved at vise den elskede Johannes menighedens historie i
kommende tidsaldre, gav han ham ligeledes en forsikring om Frelserens interesse
og omsorg for sit folk ved at vise ham “Én, som lignede en menneskesøn,” der
vandrede midt imellem lysestagerne,  som symboliserede de syv menigheder.  Da
Johannes så menighedens sidste store kamp med jordiske magter,  blev det  ham
også tilstedt at beskue de trofastes endelige sejr og befrielse. Han så menigheden
komme i en dødelig kamp med dyret og dets billede, og tilbedelsen af dette dyr
påbudt under dødsstraf. Men bag stridens røg og tummel så han på Zions bjerg en
skare, som stod sammen med Lammet, og som i stedet for at have dyrets mærke
havde Faderens ‟navn skrevet på deres pander.” Og videre så han ‟dem, som var
gået sejrende ud af kampen med dyret og dets billede og dets navns tal, stå ved
glarhavet med Guds harper i deres hænder,” og de sang Moses’s sang og Lammets
sang.’ Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 290.
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‘Vogt jer for de falske profeter’

UDENADSVERS: ‘Thi falske Messias’er og falske profeter skal fremstå og gøre
store tegn og undere for, om det er muligt, at føre endog de udvalgte vild. Se, jeg
har sagt jer det forud.’ Matt. 24, 24-25.
STUDIEHJÆLP: In Heavenly Places, s. 350.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Matt. 7, 15-20
LEKTIENS MÅL: At studere farerne, som falske profeter udgør.

Indledning
‘Ifølge det lys, som er givet mig, er det på en meget kraftig måde gjort klart, at
mange vil forlade os og holde sig til ånder, som fører vild, og til lærdomme, som
stammer fra onde magter. Herren ønsker, at hvert menneske, som bekender sig til at
tro sandheden, skal have en velbegrundet forståelse af, hvad der er sandhed. Der vil
opstå falske profeter, og de vil bedrage mange. Alt, som kan rystes, vil blive rystet.
Sømmer det sig da ikke for hver enkelt af os, at vi forstår grundene for vor tro? I
stedet for de mange prædikener, burde der være et mere grundigt studium af Guds
ord. Vi bør læse Bibelen, skriftord for skriftord, og finde frem til de stærke beviser,
som støtter de grundlæggende læresætninger, som har bragt os, hvor vi nu er, på de
evige  sandheders  platform.  Jeg er  blevet  dybt  bedrøvet  ved  at  se,  hvor  hurtigt
nogle, som har haft lys og sandhed, godtager Satans bedrag og bliver revet med af
en falsk hellighed. Når mennesker vender sig bort fra de milepæle, som Herren har
fastlagt,  for  at  vi  skal  forstå  vor  situation,  således  som  den  er  afmærket  i
profetierne, går de ud i noget, de ikke ved, hvor fører hen.’ På fast grunn, bog 2, s.
393-394.  

‘Se, jeg har sagt jer det forud’

1. Hvilke advarsler gav Kristus dem, der lever i de sidste dage? Matt. 24, 4-
5. 11. 24-25.

BEMÆRK: ‘Mange vil stå på vore talerstole med den falske profetis fakkel i deres
hænder, som er tændt fra Satans fakkel. Hvis tvivl og vantro næres, vil de trofaste
prædikanter blive fjernet fra folket, som mener, de ved så meget. ‟Vidste blot også
du,” sagde Kristus, ‟på denne dag, hvad der tjener til din fred! Men nu er det skjult
for dine øjne.”’ Special Testimonies, series A, No. 11, s. 8.

2. Hvordan fremhævede Peter sin Mesters advarsel? 2 Pet. 2, 1-3.
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BEMÆRK:  ‘Mens  apostlen  priste  det  “profetiske  ord”  som  en  tryg  vejleder  i
farefulde tider, advarede han alvorligt menigheden mod de falske profetiers fakkel,
som “falske lærere” ville løfte, når de ville liste “fordærvelige vranglærdomme ind,
idet  de  endog fornægter  den  Herre,  som købte  dem.”  Disse  falske  lærere,  som
opstår indenfor menigheden og af mange af deres brødre i troen regnes for at være
sandfærdige, bliver af apostlen sammenlignet med “vandløse kilder og tåger, som
driver for stormen; dem venter mørke og mulm.” “Det sidste er blevet værre med
dem end det første,” erklærede han. “Thi det havde været bedre for dem ikke at
lære retfærdighedens vej at kende frem for efter at have erkendt den da at vende sig
bort fra det hellige bud, som blev dem overgivet.”’ Mesterens Efterfølgere, s. 283.
‘Der vil forekomme bedrag af enhver art, og vi ønsker fast grund under fødderne.
Vi ønsker solide søjler i bygningen: Ikke en pind skal fjernes fra det, som Herren
har grundlagt. Fjenden vil indføre falske teorier, som f.eks. læren om, at der ikke er
nogen helligdom. Dette er et af de punkter, hvor der vil ske en afvigelse fra troen.’
Herren Kommer, 3. juli.
‘Hvor skal vi finde sikkerhed, medmindre det er i de sandheder, som Herren har
givet os… Tro ikke, at Satan ikke foretager sig noget.  Tro ikke, at hans hær er
passiv. Han og hans repræsentanter  er på banen i dag.  Vi skal tage Guds fulde
rustning på. Efter at have gjort alt skal vi stå og møde magterne og myndighederne
og  ondskabens  åndemagter  i  himmelrummet.  Og  hvis  vi  har  den  himmelske
rustning på, vil vi opdage, at fjendens angreb ikke vil have magt over os. Guds
engle vil være omkring os for at beskytte os.’ Ye Shall Receive Power, s. 239.

‘Fordærvelige vranglærdomme’

3. Hvad er nogle af farerne, som det at give agt på falsk profeti vil bringe?
Lam. 2, 14.

BEMÆRK:  ‘Mange  af  disse  lærere,  som  kommer  med  vranglære  og  således
underminerer  troen hos nogle,  betragtes  som Guds folk,  som vandrer  i  lyset  og
søger  at  befri  menigheden  for  forkert  praksis.  Men  de  er  syndens  tjenere.’
Manuscript Releases, bind 1, s. 64. 
‘Hvordan skal vi vide, at de ikke har sandheden, medmindre vi bringer alt hen til
Skrifterne? Kristus har advaret os at vogte os for falske profeter, som vil komme til
os i hans navn og sige, at de er Kristus. Hvis I nu indtager den stilling, at det ikke er
vigtigt for jer selv at forstå Skrifterne, vil I stå i fare for at blive ført vild af disse
lærdomme. Kristus har sagt, at der på dommens dag vil være en gruppe, som vil
sige: ‟Herre, Herre! Har vi ikke profeteret ved dit navn, og har vi ikke uddrevet
onde ånder ved dit navn, og har vi ikke gjort mange undergerninger ved dit navn?”
Men Kristus vil  sige:  ‟Vig bort  fra  mig,  I,  som øver uret.”  Matt.  7,  22-23. Nu
ønsker vi at forstå, hvad synd er, at det er overtrædelsen af Guds lov. Dette er den
eneste definition, der gives i Skrifterne. Vi ser derfor, at de, som hævder at være
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ledt af Gud, og som straks går væk fra ham og hans lov, gransker ikke Skrifterne.
Men Herren vil lede sit folk; for han siger, at hans får vil følge ham, hvis de hører
hans røst, men en fremmed vil de ikke følge. Derfor er det nødvendigt for os at
forstå Skrifterne til bunds. Og det vil ikke være nødvendigt for os at spørge, om
andre har sandheden, for det vil ses i deres karakter.’ Faith & Works, s. 55-56.

4. Hvilke teknikker kan nogle af disse falske profeter anvende? Matt. 24, 24.

BEMÆRK:  ‘Vi  står  lige  foran  “prøvelsens  stund,  som  skal  komme  over  hele
jorderige for at prøve dem, der bor på jorden.” Åb. 3, 10. Alle, hvis tro ikke er fast
grundfæstet  i Guds ord, vil lade sig narre og overvinde. Satan “arbejder med al
uretfærdighedens forførelse” på at vinde herredømmet over menneskenes børn, og
hans  bedrag  vil  bestandig  blive  større.  Men  han  kan  kun  vinde  sin  sag,  hvis
mennesker frivilligt giver efter for hans fristelser. De, der alvorligt søger kundskab
om sandheden og stræber efter at rense deres sjæle gennem lydighed og på denne
måde gøre, hvad de kan for at berede sig til kampen, vil i sandhedens Gud finde et
sikkert forsvar. “Fordi du har holdt fast ved mit bud om udholdenhed, vil jeg også
holde dig fast,” lød Frelserens løfte. Åb. 3, 10. Hellere ville han sende enhver engel
ud fra himmelen for at beskytte sit folk, end han ville overlade en eneste sjæl, som
stoler på ham, til at blive besejret af Satan.’ Herren Kommer, 18. juli.

‘Af deres frugter’

5. På hvilken måde kan man opdage den falske profet? Matt. 7, 16.

BEMÆRK: ‘Alle,  som slutter  sig til  menigheden,  men ikke til  Herren,  vil  med
tiden danne deres sande karakter. ‟Af deres frugter skal I kende dem.” Matt. 7, 16.
Den  dyrebare  frugt  at  gudfrygtighed,  afholdenhed,  tålmodighed,  venlighed,
kærlighed  og næstekærlighed  viser  sig ikke i  deres  liv.  De bærer  kun torne og
tidsler.  Gud vanæres for verden af sådanne bekendere.  Satan ved, at de er hans
bedste  arbejdende  agenter,  mens  de  er  uforandrede  i  hjerte  og  liv,  og  deres
gerninger står i så skarp kontrast til deres bekendelse, at de er en anstødssten for de
vantro og en stor prøvelse for de troende.’ The Faith I Live By, s. 92.
‘Hvor som helst mennesker tilsidesætter Bibelens vidnesbyrd og vender sig bort fra
de klare hjerteransagende sandheder, som kræver selvfornægtelse og forsagelse af
verden, kan vi være sikre på, at Guds velsignelse mangler. En forkert opfattelse af
den guddommelige lovs karakter, varighed og forpligtelse har ført til misforståelse i
forbindelse med omvendelse og helliggørelse og resulteret i en sænkning af kirkens
norm for fromhed. Her findes hemmeligheden ved, at Helligånden og Guds kraft
mangler i vor tids vækkelser. Først når Guds lov bliver sat tilbage på sin rette plads,
kan den oprindelige tro og gudfrygtighed genoplives blandt Herrens bekendende
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folk. “Så siger Herren: Stå ved vejene og se efter, spørg efter de gamle siter, hvor
vejen er til alt godt, og gå på den; så finder I hvile for eders sjæle.” Jer. 6, 16.’ The
Faith I Live By, s. 326.

6. Hvad siger Herren om dem, som hævder at være profeter, men som ikke
er sendt af ham? Jer. 14, 14.

BEMÆRK: ‘Lige  til  det  sidste vil  der  fremstå mænd, som skaber forvirring og
anstifter oprør blandt de mennesker, som bekender sig til at repræsentere den sande
Gud. Mænd, som profeterer løgn, vil tilskynde menneskene til at betragte synden
som noget ubetydeligt. Når de frygtelige følger af deres ondskab viser sig, forsøger
de om muligt  at  kaste ansvaret  for  deres  vanskeligheder på det  menneske,  som
trofast har advaret dem, akkurat som jøderne gav Jeremias skylden for, at det gik
dem så dårligt. Men det er lige så sikkert, at Guds budskaber vil blive stadfæstet i
dag, som at hans ord ved profeterne gik i opfyldelse dengang.’ Profeter & Konger,
s. 214.

‘Noget, Herren ikke har talet’

7. Hvilken prøve gav Moses angående dem, som hævder at kunne forudsige
fremtiden? 5 Mos. 18, 20-22. Læs Jer. 28.

BEMÆRK: ‘De, som følger en kurs af oprør imod Herren, kan altid finde falske
profeter,  som  vil  give  dem  ret  i  deres  handlinger  og  smigre  dem  til  deres
ødelæggelse. Løgneord skaffer ofte mange venner som i A’ab og Zidikijas tilfælde
[Se Jer. 29, 21-22]. I deres foregivne iver for Gud fandt disse falske profeter mange
flere troende og efterfølgere end den sande profet, der fremførte det enkle budskab
fra Herren.’ Testimonies, bind 4, s. 174.

8. Hvilken yderligere og vigtigere prøve gav Moses? 5 Mos. 13, 1-4.

BEMÆRK: ‘Her er da en livsvigtig prøve: Lærer den, som hævder at være profet,
os at være ulydige mod Guds lov? Bagatelliserer han Guds krav? Tilsidesætter han
Guds bud og erstatter det med noget, der kun er baseret på tradition? Hvis det er
tilfældet,  er  vi  rådet  til  ikke  at  følge  ham,  selvom  han  måske  udfører  mange
fremragende og imponerende undergerninger. Det guddommelige råd er: Tro ikke
og  følg  ham  ikke.’  Walter  Edwin,  The  Bible,  the  Spirit  of  Prophecy  and  the
Church, s. 132.
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‘Antikrists ånd’

9. Hvilken falsk lære kendetegner falske profeter? 1 Joh. 4, 2-3. Sammenlign
med 2 Joh. 7.

BEMÆRK:  Måske er  en  af  de  mest  omsiggribende  vildfarelser,  der  har  plaget
kristendommen,  fornægtelsen  af  Kristi  natur,  enten  som virkelig  Gud eller  som
virkeligt menneske. På apostlenes tid fornægtede gnostikerne, at Kristus virkelig
var menneske, og variationer af denne fornægtelse fortsætter i dag. Den romersk
katolske lære om Marias ubesmittede undfangelse er en fornægtelse af ægtheden af
Kristi  menneskelighed,  ligesom den protestantiske variation af  denne lære,  som
lærer  den  ubesmittede  undfangelse  af  Kristus.  Denne  fornægtelse  af  Kristi
menneskelighed  fremføres  nogle  gange  med forskellige  termer,  for  eksempel  at
Kristus kom med Adams natur før hans fald, en natur, som ikke kunne være blevet
givet videre gennem Adam, og som derfor fornægter, at Kristus var af Adams sæd
efter kødet. Andre grupper,  som anerkender ægtheden af Kristi menneskelighed,
fornægter hans guddommelighed. Sådanne grupper inkluderer blandt andre Jehovas
Vidner,  Christadelphians,  Unitarer  og  andre  arianske  grupper.  Om  Kristi
menneskelighed  eller  guddommelighed  fornægtes,  er  det  i  virkeligheden
virkningsfuldheden af Kristi gerning for menneskets frelse, der fornægtes.

10. Hvordan lærer Bibelen ægtheden af Kristi menneskelighed? Rom. 8, 3; 1,
3; Heb. 2, 11. 14. 16-17; Joh. 1, 14.

BEMÆRK: ‘Det ville have været en næsten ufattelig ydmygelse for Guds Søn at
påtage  sig menneskeskikkelse,  selv da  Adam stod uskyldig  i  Edens  have.  Men
Jesus påtog sig menneskeskikkelse, da slægten gennem fire tusinde år var blevet
svækket af synden. Ligesom ethvert af Adams børn gik han ind under den store
arvelighedslovs følgevirkninger. Hvori disse bestod, ser vi gennem hans jordiske
forfædres historie. Han kom med en sådan arv for at dele vore sorger og fristelser
og for at give os eksemplet på et liv uden synd.’ Den Store Mester, s. 27-28.

‘Har vi ikke profeteret ved dit navn?’

11. Hvad er den ultimative prøve på nogen, som hævder at tale for Gud? Es.
8, 20.

BEMÆRK: ‘I denne farefulde tid må vi  ikke acceptere alt  det,  som mennesker
siger, er sandt. Når de, som udgiver sig for at være lærere fra Gud, kommer til os
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Lektie 3: 10. – 16. januar
og erklærer, at de har et budskab fra Gud, er det berettiget at undersøge sagen nøje.
Hvordan kan vi vide, at dette er sandhed? Jesus har fortalt os, at “mange falske
profeter skal stå frem og føre mange vild.” (Matt. 24, 11). Men vi behøver ikke
blive bedraget, for Guds ord giver os en måde at prøve dem på, så vi kan vide, hvad
der er sandhed. Profeten siger: “Til loven og til vidnesbyrdet: hvis de ikke taler i
overensstemmelse med dette ord, er det, fordi der ikke er noget lys i dem” (Es. 8,
20 efter engelsk oversættelse). Fra denne udtalelse er det klart, at det sømmer sig
for  os  at  være  flittige  bibelgranskere,  sådan  at  vi  kan  vide,  hvad  der  er  i
overensstemmelse med loven og vidnesbyrdet. Vi kan ikke være trygge på nogen
anden måde.’ På fast grunn, bog 2, s. 101.

12. Med hvilke ord udtrykker Kristus sin forkastelse af falske profeter? Matt.
7, 22-23.

BEMÆRK: ‘Dette er det største bedrag, menneskesindet kan blive udsat for; disse
mennesker tror, at de er på den rette vej, når de er på en gal vej. De mener, at de
udretter  en  stor  gerning  i  deres  religiøse  liv;  men  Jesus  vil  engang  rive  deres
selvretfærdige kappe af og vise dem en levende fremstilling af deres sande billede
med alle deres afvigelser og deres fordærvede religiøse karakter. De findes at være
for lette, når det for stedse er for sent at afhjælpe deres mangler. Gud har sørget for
midler til at vise de vildfarende til rette; men dersom de, der farer vild, vælger at
følge deres eget skøn og foragter de midler, han har beskikket for at tilrettevise dem
og  forene  dem  i  sandheden,  vil  de  komme  i  den  stilling,  der  beskrives  i  de
ovenanførte ord af vor Herre.’ Vejledning for Menigheden, bind 1, s. 140.
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‘Dette skal I først og fremmest vide’

UDENADSVERS:  ‘Og  dette  skal  I  først  og  fremmest  vide,  at  ingen  profeti  i
skriften lader sig tyde egenmægtigt.’ 2 Pet. 1, 20.
STUDIEHJÆLP: Mesterens Efterfølgere, s. 306-307.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Kor. 2, 1-14.
LEKTIENS MÅL: At studere hvordan bibelsk profeti tolkes.

Indledning
‘“Nu står det profetiske ord så meget fastere for os; det gør I vel i at agte på som på
et lys, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen gryr og morgenstjernen oprinder i
jeres hjerter. Og dette skal I først og fremmest vide, at ingen profeti i skriften lader
sig tyde egenmægtigt. Thi aldrig er nogen profeti fremgået af et menneskes vilje,
men drevne af Helligånden udtalte mennesker, hvad de fik fra Gud.” 2 Pet. 1, 19-
21… Vor tekst  fortæller  os,  at  vi  har  noget  fast,  og dette  er Skrifterne,  som er
åbenbaret for os, og dette er Guds røst, der taler til os. Der kan komme én og sige,
at han har sandheden, og sådanne lærere vil mangedobles, men vi må ikke tro på
deres ord. Vi må gå direkte til ordet. Følelser må ikke være vor vejleder. Ordets
tydelige erklæring er det, der kræves. “Ethvert skrift, som er indblæst af Gud, er
også  gavnligt  til  at  belære,  til  at  irettesætte,  til  at  genoprejse,  til  at  optugte  i
retfærdighed, så at Guds-mennesket kan blive fuldt beredt, vel skikket til al god
gerning.” 2 Tim. 3, 16-17.’ Manuscript Releases, bind 3, s. 88-89.  

‘Ingen profeti i skriften lader sig tyde egenmægtigt’

1. Hvilken advarsel giver Peter dem, som ønsker at forstå bibelsk profeti? 2
Pet. 1, 20.

BEMÆRK: ‘Du kan ikke gøre nogen større fejltagelse end at  følge menneskets
røst.  De,  som  ikke  vil  høre  sandheden,  når  den  går  på  tværs  af  deres
yndlingsteorier, vil ofte stille sig selv, hvor de ikke kan høre, når det burde være
dem,  der  hører.  Det  samme  gentager  sig  i  dag,  som  det  var  på  Kristi  tid.’
Manuscript Releases, bind 3, s. 89.
Betragt faren ved at bruge nyhedsmedierne som et middel til at tolke profetierne.
Hvor  ofte  har  folk  ikke  sagt:  Hvor  er  Hitler  [Sovjet  kommunisme,  Osama bin
Laden, Saddam Hussein, osv.] i bibelsk profeti? Bibelen er ikke dagens avis skrevet
på forhånd. At tolke på denne måde er at misforstå den grundlæggende hensigt med
bibelsk profeti.
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Lektie 4: 17. – 23. januar
2. Hvordan gav Jesus sig til at svare på sine tvivlende disciples spørgsmål?

Luk. 24, 25-27.

BEMÆRK: ‘Vi er så taknemmelige for det urokkelige profetiske ord, som sikrer at
ingen behøver at føres vild. Vi ved, der er fabler og vranglære i verden i disse tider.
Vi ønsker at kende sandheden. For at opnå kundskab må vi selv foretage grundige
undersøgelser  Det  lader  sig  ikke  gøre  ved  en  overfladisk  gennemlæsning  af
Skriften, men vi må sammenligne skrift med skrift. Vi må selv granske Skriften, for
ikke at føres på vildspor. Skønt mange tager fejl, fordi der er så mange forskellige
lærdomme i vor verden, er der kun én sandhed. Du vil måske møde mange, som
påstår at de har sandheden, men det er din forret selv at ransage skrifterne. “Til
loven og til vidnesbyrdet: hvis de ikke taler i overensstemmelse med dette ord, er
det, fordi der ikke er noget lys i dem” (Es. 8, 20 efter engelsk oversættelse). Vi må
selv kende skriften, så vi kan forstå det virkelige grundlag for det håb, vi ejer.’
Kristus Alene, s. 109.

‘Linje på linje’

3. Hvilket solidt princip giver Bibelen dem, som studerer dens sider? Es. 28,
10.

BEMÆRK: ‘Thi forskrift må være på forskrift, forskrift på forskrift, linje på linje,
lidt her og lidt der.’ Es. 28, 10 efter engelsk oversættelse. 
‘Han søgte at se bort fra alle forudfattede meninger og lade alle kommentarer ude
af betragtning. Han sammenlignede det ene skriftsted med det andet, støttet af de
henvisninger  til  lignende  skriftsteder,  der  findes  som randbemærkninger  i  selve
Bibelen, og af en bibelordbog. Han studerede nu på en regulær og metodisk måde,
begyndte med skabelseshistorien, læste vers for vers, og gik ikke hurtigere frem,
end at han havde de enkelte passagers betydning helt klar. Hvis han fandt noget
dunkelt, sammenlignede han det med alle andre tekster, der så ud til at handle om
den pågældende sag. Hvert ord fik lov at have sin egen betydning for det, teksten
handlede om, og hvis hans opfattelse af det var i samklang med alle tilsvarende
skriftsteder,  var  der  ikke  nogen  vanskelighed  mere.  Hver  gang  han  kom til  et
stykke,  der  var  svært  at  forstå,  fandt  han  således  forklaringen  et  andet  sted  i
skriften.  Han  studerede  med  en  inderlig  bøn  om Guds  vejledning,  og  det,  der
tidligere havde forekommet ham dunkelt og uforståeligt, blev gjort klart for ham.
Han erfarede sandheden i salmistens ord: “Tydes dine ord, så bringer de lys, de
giver enfoldige indsigt.” Sal. 119, 130.’ Konfrontation, s. 268.

4. Hvad var det ved jøderne i Berøa, der bragte bifald over dem? ApG. 17,
11.
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BEMÆRK: Læg mærke til, at deres bibelstudium ikke blot var regelmæssigt, men
målrettet og systematisk. De læste ikke blot Bibelen; der var blevet fremstillet ting
for dem, som rejste spørgsmål i deres sind. Deres studium var ofte og bestemt, idet
de søgte og fandt svar på de spørgsmål, som Paulus’ forkyndelse havde rejst.
‘Hvis  i  de  sidste  dage  af  denne  verdens  historie  de,  for  hvem  der  forkyndes
principielle sandheder, ville følge Berøas indbyggeres eksempel og daglig granske
skrifterne og sammenligne Guds ord med det budskab, der bringes dem, ville der i
dag være en mængde mennesker, der adlød Guds love, hvor der nu er forholdsvis
få. Men når nogen fremkommer med uønskede bibelske sandheder, er der mange,
der nægter at undersøge dem nærmere. Skønt de ikke er i stand til at modbevise
skriftens tydelige lærdomme, udviser de den største modvilje mod at granske de
beviser,  man giver  dem.  Nogle  er  af  den  mening,  at  selv  om disse  lærdomme
virkelig er sande, så har det kun ringe betydning, om de modtager det nye lys eller
ej; og de klamrer sig til tiltalende opdigtede historier, som fjenden benytter til at
lede sjæle på vildspor. På denne måde forblindes deres sind af vildfarelser,  som
skiller dem fra Himmelen.’ Mesterens Efterfølgere, s. 126.

‘De ser og dog ingenting ser, og hører og dog ingenting hører’

5. Hvorfor bruger Herren nogle gange lignelser og symbolsk sprog? Matt.
13, 11-13. Sammenlign med 1 Kor. 2, 13-14.

BEMÆRK: ‘Nogle, som hørte Kristi lignelser, kom privat til ham og bad om en
forklaring. Det var denne længsel, Kristus ønskede at vække, så han kunne give
dem mere tydelig belæring. De, som studerer hans ord med hjerter, der er åbne for
at modtage Helligåndens indtryk, vil ikke klage over, at de ikke tydeligt kan se
meningen  af  hans  ord.  Alle,  som kommer  til  Kristus  og  beder  om  en  klarere
kundskab om sandheden, vil få den. Han vil åbne himmerigets mysterier for dem;
og  disse  mysterier  vil  blive  forstået  af  det  hjerte,  som  længes  efter  at  kende
sandheden. Et himmelsk lys vil skinne ind i sjæletemplet og vil blive åbenbaret for
andre som et klart skinnende lys på en mørk sti.’ Review & Herald, 26. september
1899.
‘Gud har selv brugt billeder og symboler for at fremstille lærdomme, som han ville
have, at profeterne skulle formidle til  folket. På den måde ville de bedre kunne
blive forstået, end hvis de var blevet givet på en anden måde. Han appellerede til
forståelse gennem synssansen. Den profetiske historie blev fremstillet for Daniel og
Johannes i symboler, og de skulle skrives tydeligt op i billeder, sådan at den, som
læste, kunne forstå det.’ På fast grunn, bog 2, s. 319.
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6. Hvem vil Gud give forståelse af disse ting til? Matt. 13, 16-17. Sammenlign

med Matt. 11, 25; 1 Joh. 2, 27.

BEMÆRK: ‘Det er ikke nok at have en forstandsmæssig viden om sandheden. En
sådan viden kan ikke give det lys og den forståelse, der er nødvendig for frelse.
Ordet må finde vej ind til hjertet. Det må finde frem ved Helligåndens kraft. Viljen
må bringes i samklang med de krav, der stilles til den. Ikke blot forstanden, men
hjertet og samvittigheden må samvirke for at tage imod sandheden. Når Guds ord
får  adgang,  giver  det  de  enfoldige  indsigt,  dem,  der  ikke  er  oplært  i  verdens
visdom. Helligånden gør skriftens frelsende sandheder forståelige for alle dem, der
ønsker at kende og gøre Guds vilje. Mennesker uden boglig dannelse er i stand til
at  fatte  de  højeste  og  mest  gribende  emner,  der  kan  fange  menneskers
opmærksomhed – emner,  som gennem alle  evigheder  vil  blive  genstand  for  de
frelstes gransken og lovsang. Det er den visdom, Guds ord giver os, som ikke kan
findes noget andet sted, men som vi behøver mere end noget andet. Vi trænger til i
denne  vor  tid  at  vide,  hvad  vi  skal  gøre  for  at  undfly  Satans  snarer  og  vinde
herlighedens krone.’ At jeg må kende Ham, 5. juli.

‘Gåder fra fordums tid’

7. Hvilket lys kaster Bibelen over de følgende profetiske symboler:
 Vilde dyr. Se Dan. 7, 17. 23.
 Horn. Se Dan. 8, 20.
 Vande. Se Åb. 17, 15.
 Vinde. Se Jer. 25, 31-33.

BEMÆRK: ‘Med særlig  interesse  studerede  han Daniels  Bog og Åbenbaringen
efter samme fortolkningsprincipper som de andre skrifter, og han fandt til sin store
glæde, at de profetiske symboler kunne forstås. Han så, at de profetier, der var gået
i opfyldelse, var blevet opfyldt ganske bogstaveligt; at de forskellige tal, billeder,
lignelser og skikkelser mm. enten forklaredes i deres direkte sammenhæng, eller at
de forskellige udtryk var defineret andre steder, og at de efter sådanne forklaringer
skulle  forstås  helt  bogstaveligt.  “Jeg  var  således  forvisset  om,”  sagde  han,  “at
Bibelen er et system af åbenbarede sandheder, fremsat så klart og ligetil, at den
simple vandringsmand ikke kan misforstå dem.” Bliss, Memoirs of William Miller,
s.  70.  Led  efter  led  i  sandhedens  kæde  blev  føjet  til  og  belønnede  hans
anstrengelser, efterhånden som han skelnede de store linjer i profetierne. Himlens
engle ledede hans tanker og åbnede skriften for hans forståelse.’ Konfrontation, s.
269-270.
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8. Hvordan bliver vi vist, at Gud bruger en dag til at repræsentere et år i

Bibelens tidsprofetier? Ez. 4, 4-6. Sammenlign med 4 Mos. 14, 34.

BEMÆRK: ‘Engelen Gabriel  fortalte Daniel,  hvornår vor Frelser  skulle komme
første gang, og gav ham en skildring af nogle af de vigtigste begivenheder i hans
livsgerning. Engelen sagde: “Halvfjerdsindstyve uger er fastsat over dit folk og din
hellige by, indtil overtrædelsen er fuldendt, syndens mål fuldt, misgerningen sonet,
evig retfærdighed hidført, syn og profet beseglet og en højhellig helligdom salvet.”
Dan. 9, 24. I profetien svarer en dag til et år. (Se 4 Mos. 14, 34; Ez. 4, 6.) De
halvfjerds uger eller fire hundrede og halvfems dage er altså lig med fire hundrede
og halvfems år. Tidspunktet for denne periodes begyndelse er også angivet: “Og du
skal vide og forstå: Fra den tid ordet  om Jerusalems genrejsning og opbyggelse
udgik, indtil en salvet, en fyrste, kommer, er der syv uger; og i to og tresindstyve
uger skal det genrejses og opbygges med torve og gader under tidernes trængsel.
Men efter de to og tresindstyve uger skal en salvet bortryddes uden dom…” Dan. 9,
25-26. Syv uger og to og tresindstyve uger giver ni og tres uger eller fire hundrede
tre og firs dage eller år. Ordet om, at Jerusalem skulle genrejses og opbygges, fik
sin endelige  bekræftelse med Artaxerxes  Longimanus’  dekret  og trådte i kraft  i
efteråret 457 f. Kr. (Se Ezra 6, 14; 7, 1. 9.) Fire hundrede tre og firs år fra dette
tidspunkt fører ned til 27 e.Kr. Ifølge profetien skulle denne periode føre ned til en
salvet, en fyrste. Jesus blev salvet med Helligånden ved sin dåb i året 27 e.Kr. og
begyndte kort efter sin gerning. Derefter lød ordene: “Tiden er inde.” Mark. 1, 15.’
Profeter & Konger, s. 340.

‘Den dag og time’

9. Hvilken  advarsel  har  vi  fået  angående  tidspunktet  for  Kristi  komme?
Matt. 24, 36.

BEMÆRK: ‘Man har fastsat det ene tidspunkt efter det andet, når Kristus skulle
komme; men følgen har været, at det gang på gang har slået fejl.  Det nøjagtige
tidspunkt for vor Herres komme ligger ifølge skriftens erklæring uden for dødelige
menneskers viden. Selv englene, som tjener dem, der skal arve frelse, kender ikke
dag eller time. “Men den dag og time kender ingen, ikke engang himmelens engle,
ja ikke engang Sønnen, men kun Faderen alene.” Matt. 24, 36. Fordi de gentagne
gange fastsatte tidspunkter er passeret, befinder verden sig i en mere afgjort tilstand
af vantro end nogen sinde før angående Kristi nært forestående komme. Den ser
med foragt  på  deres  nederlag,  der  ville  fastsætte  et  bestemt tidspunkt;  og fordi
menneskene således er  blevet  bedraget,  vender de sig bort  fra  den sandhed, der
støttes  af  Guds  ord,  at  alle  tings  ende  er  for  hånden.  De,  der  så  formasteligt
forkynder en bestemt tid, tilfredsstiller derved sjælenes modstander, for de styrker
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vantro i stedet for kristendom. De fremholder skriftsteder, og ved hjælp af falsk
udlæggelse  påviser  de  en  række  argumenter,  der  tilsyneladende  beviser  deres
standpunkt. Men deres fejltagelser åbenbarer,  at de er falske profeter, at de ikke
tolker den inspirerede tale på den rette måde. Guds ord er sandhed og virkelighed;
men menneskene har forvansket dets mening. Sådanne vildfarelser har bragt Guds
sandhed for disse sidste dage i vanry.’ Vejledning for Menigheden, bind 1, s. 416. 

10. Hvilke  triste  ord  åbenbarede,  at  disciplene  var  blevet  ført  vild  af
fejlfortolkning af profetierne? Luk. 24, 21. Sammenlign med ApG. 1, 6-7.

BEMÆRK: ‘Disciplenes sind var til en stor grad påvirket af farisæernes traditioner
og  dogmer,  som  satte  Guds  bud  på  et  niveau  med  deres  egne  påfund  og
læresætninger.  De skriftkloge og farisæerne modtog ikke og underviste ikke om
Skrifterne  i  deres  oprindelige  renhed,  men tolkede  Bibelens  sprog  på  sådan  en
måde,  så  det  udtrykte  synspunkter  og  påbud,  som Gud aldrig  havde  givet.  De
udlagde Det Gamle Testamente på en mystisk måde og gjorde det utydeligt, som
den evige Gud havde gjort klart og tydeligt. Disse lærde mænd satte deres egne
ideer frem for folket og gjorde patriarker og profeter ansvarlige for ting, de aldrig
havde sagt. Disse falske lærere begravede sandhedens dyrebare juveler under deres
egne fortolkningers og dogmers affald og tildækkede de tydeligste specifikationer i
profetierne om Kristus.’ Signs of the Times, 11. september 1893.
‘Ligesom  de  første  disciple  forstod  Miller  og  hans  trosfæller  ikke  fuldt  ud
betydningen  af  det  budskab,  de  bragte.  Vildfarelser,  som  længe  havde  været
opretholdt inden for kirken, hindrede dem i at nå til en helt rigtig fortolkning af et
vigtigt punkt i profetien. Skønt de forkyndte det budskab, som Gud havde pålagt
dem at bringe verden, blev de skuffet, fordi de misforstod betydningen.’  Herren
Kommer, 8. januar. 

‘Gør intet uden at have åbenbaret sin hemmelighed’

11. Hvilken forsikring er  vi  givet  om,  at  det  er  meningen,  at  profetierne i
Guds ord skal forstås? Amos. 3, 7. Sammenlign med 5 Mos. 29, 29.

BEMÆRK:  ‘“Nej!  Den  Herre  Herren  gør  intet  uden  at  have  åbenbaret  sin
hemmelighed for sine tjenere, profeterne.” Amos 3, 7. I sit forsyn har Herren fundet
det rigtigt at undervise og advare sit folk på forskellige måder. Ved direkte påbud,
ved de hellige skrifter og ved profetiens ånd har han kundgjort sin vilje for dem. I
fordums tider talte Gud til  menneskene ved profeters  og apostles mund. I disse
dage taler han til dem ved sin Ånds vidnesbyrd. Der har aldrig været en tid, da Gud
underviste sit folk mere alvorligt, end han nu underviser dem om sin vilje og om,
på hvilken måde han vil, at de skal forholde sig. De råd og formaninger, som er
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givet ved de profeter, der har forklaret Guds evige hensigt med menneskeheden, er
af særlig værdi for Guds menighed på jorden i dag. Nu er den hans vingårds vogter.
Hans kærlighed til den fortabte menneskeslægt og den plan, han har lagt til dens
frelse, kommer tydeligt til udtryk i profeternes budskaber.’ My Life Today, s. 40.

12. Hvilken velsignelse er der for dem, som er villige til at være udholdende i
deres studium af profetierne? Åb. 1, 3.

BEMÆRK: ‘Nu er vi ikke i stand til  at beskrive det, der vil ske i vor verden i
fremtiden, men vi ved, at dette er en tid, hvor vi må våge og bede – for Herrens
store dag er nær.’ Det skal ske i de sidste dage, s. 19.
‘Dagen  nærmer  sig,  da hver  sjæls  skæbne for  evigt  vil  være  stadfæstet.  Denne
Herrens dag nærmer sig hastigt. De falske vægtere råber: “Alt er vel;” men Guds
dag nærmer sig hastigt. Dens skridt er så dæmpet, så det ikke vækker verden fra
den dødlignende søvn, som den er faldet i. Mens vægterne råber: “Fred og ingen
fare!” “da er undergangen pludselig over dem,” “og de skal ingenlunde undslippe;”
“thi  som  en  snare  skal  den  komme  over  alle  dem,  der  bor  på  hele  jordens
overflade.” [1 Tess. 5, 3; Luk. 21, 35.] Den overrasker den nydelsessyge og det
syndige  menneske  som en  tyv  om natten.  Når  alt  tilsyneladende  er  sikkert,  og
mennesker  lægger  sig  for  at  få  en  tilfredsstillende  hvile,  sniger  den  listende
midnatstyv sig over sit  bytte.  Når det er for sent at forhindre det onde, opdager
man, at en dør eller et vindue ikke var låst. “Vær også I rede; thi Menneskesønnen
kommer i den time, I ikke tænker jer.” Folk falder nu til ro, idet de forestiller sig, at
de er trygge under de populære kirker; men lad alle give agt, så der ikke er et sted,
der står åbent, så fjenden kan få adgang. Der skal gøres store anstrengelser for at
fremholde  dette  emne  for  folket.  Den  højtidelige  kendsgerning  skal  ikke  blot
fremholdes for folk i verden, men også for vore egne menigheder, at Herrens dag
vil  komme  pludseligt  og  uforventet.  Profetiens  frygtelige  advarsel  rettes  mod
enhver sjæl. Lad ingen føle, at han er tryg for faren ved at blive overrasket. Lad
ikke nogens fortolkning af profetierne berøve dig overbevisningen om kundskaben
om  begivenheder,  der  viser,  at  denne  store  begivenhed  er  nært  forestående.’
Fundamentals of Christian Education, s. 335. 
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‘Hvad der skal times dit folk i de sidste dage’

UDENADSVERS: ‘Nu er jeg kommet for at lade dig vide, hvad der skal times dit
folk i de sidste dage.’ Dan. 10, 14.
STUDIEHJÆLP: På fast grunn, bog 2, s. 381-383.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Åb. 14, 6-12.
LEKTIENS MÅL: At studere hvad Bibelens profetier åbenbarer om Guds folk i de 
sidste dage.

Indledning
‘Studer det tiende kapitel i Daniel og læg især mærke til det fjortende vers. “Nu er
jeg kommet for at lade dig vide, hvad der skal times dit folk i de sidste dage; thi
atter  er  der  en  åbenbaring  om  de  dage”  (Dan.  10,  14).  Når  vore  brødre  og
prædikanter føler den byrde, der burde hvile på dem, vil de ikke være tilfredse med
nogle få overfladiske sandheder.  De vil sænke skaftet dybt og vil have den ånd,
som Daniel besad. Der vil ikke være nogen letsindig ånd, ingen billig, overfladisk
helliggørelse,  der snakkes om fra uhelliggjorte læber og kommer fra hjerter, der
mangler renhed, helligelse og helhjertet overgivelse til Gud. Der vil være inderlig
bøn om, at sandheden må uudsletteligt stemples på hjertet, så hele mennesket med
alle dets veje kan bringes i harmoni med sandheden. “Thi med hjertet tror man til
retfærdighed, og med munden bekender man til frelse” (Dan. 10, 10).’ Manuscript
Releases, bind 9, s. 365.  

‘Nogle skal falde fra troen’

1. Hvilken  profetisk  advarsel  gav  Paulus  angående  Kristi  menighed  i  de
sidste dage? 1 Tim. 4, 1.

BEMÆRK:  ‘Lad  de  sandheder,  som er  grundlaget  for  vor  tro,  fremholdes  for
folket. Nogle vil falde fra troen, idet de lytter til forførende ånder og dæmoners
lærdomme. De taler videnskab, og fjenden kommer ind og giver dem rigeligt med
videnskab;  men  det  er  ikke  frelsens  videnskab.  Det  er  ikke  ydmyghedens,
helligelsens eller Åndens helliggørelses videnskab. Nu skal vi forstå grundpillerne
af vor tro, de sandheder, som har gjort os som et folk til det, vi er, og fører os frem
skridt for skridt.’ Review & Herald, 25. maj 1905.

2. På hvilke bestemte måder profeterede Paulus, at nogle vil blive ledt til at
forlade troen? 1 Tim. 4, 1b.

28



29



Lektie 5: 24. – 30. januar
BEMÆRK: ‘Der er behov for en stor reformation blandt Guds folk. Mange saftløse
og ufrugtbare grene skal fjernes fra hovedvintræet. Alt vil blive rystet,  som kan
rystes, så det, der ikke kan rystes, kan forblive. Fjenden har virket på sindene hos
nogle  og  har  ledt  dem til  at  øve  vold  på  vor  fortidige  erfaring  ved  at  blande
vildfarende og forkerte teorier med sandheden. Han har ledt prædikanter og lærere
til at væve nogle af deres egne tiltalende påfund ind i deres lære. Enhver afgivelse
fra  den  sandhed,  som vi  har  fremført  i  fortiden,  er  at  forlade  sandheden,  som
Helligånden har vidnet om, og som Gud har sat sit segl på. Sandhed må stå for sig
selv og kun knyttes med sandhed. Vantro forstyrrer balancen i sandhedens system
og har tilbøjelighed til at ødelægge det hele. Det sind, der nærer synspunkter, der er
tilbøjelige til at ødelægge fundamentet af den tro, der har gjort  os til  det, vi er,
bliver forvirret og kan ikke skelne mellem sandhed og vildfarelse. De sandheder,
der er blevet underbygget af Guds umiskendelige virken skal stå fast. Lad ingen
tillade  sig  at  flytte  en  pind  eller  grundsten  fra  bygningen.  De,  der  forsøger  at
underminere vor tros piller er blandt dem, om hvem Bibelen siger: “i de sidste skal
nogle falde fra troen, idet de lytter til forførende ånder og dæmoners lærdomme.”
Et skridt væk fra den sti, Gud har bestemt, at vi skal vandre på, stiller os der, hvor
vi er underlagt Satans fristelser. Dette er fremstillet i Adams og Evas tilfælde. Væk
fra Guds vej kan vi ledes til at tro en løgn. Men Guds engle vil samtale med dem,
som adlyder hans love. Lad sind og hjerte være forenet i at følge lyset, som Gud
har givet. Hold sjæl og krop ren og hellig. Når vi gør de ting, som Gud har befalet i
sit ord, vil Guds engle virke som vore lærere. Vor lykke er afhængig af, at vi lever
et retfærdigt liv.’ Bible Training School, 1. marts 1915.

‘Hans doms time er kommet’

3. Hvilken vigtig begivenhed skal der ifølge Bibelens profetier kundgøres af
dem, som forkynder det evige evangelium? Åb. 14, 6-7.

BEMÆRK: ‘Budskabet : ‘Nu er hans doms time kommet,’ peger på Kristi sidste
tjeneste for menneskets frelse. Det bebuder en sandhed, som skal forkyndes, indtil
Frelserens forbøn ophører, og han kommer tilbage til jorden for at hente sit folk til
sig.’ Konfrontation, s. 360.
‘I det symbolske ritual, som var en skygge af Kristi offer og præstegerning, var
renselsen af helligdommen den sidste handling, ypperstepræsten udførte under den
tjeneste,  som  foregik  året  rundt.  Det  var  forsoningens  afsluttende  værk  –  en
fjernelse eller udslettelse af Israels synd. Det var et forbillede på den himmelske
ypperstepræsts afsluttende tjeneste med borttagning eller udslettelse af hans folks
synder,  som  er  optegnet  i  de  himmelske  akter.  Denne  tjeneste  omfatter  en
undersøgelse og en domsafsigelse; og den går lige forud for Kristi komme i skyerne
med kraft  og megen herlighed; for hver eneste sag er  afgjort,  når han kommer.
Jesus siger:  “Jeg har  min løn med mig for at  gengælde  enhver,  efter  som hans
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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.

4. Hvordan adskiller dette sig fra det budskab, der blev forkyndt af kristne
tidligere? ApG. 24, 25.

BEMÆRK: Mens Paulus forkyndte om “den kommende dom” for Felix, skal de,
der forkynder det sidste budskab, advare verden om, at tiden nu er kommet, hvor
Gud skal dømme verden.
‘I tidligere tider er der aldrig fremkommet et sådant budskab. Paulus forkyndte det
ikke, som vi har set. Han henviste sine brødre til, at Herrens genkomst skulle ske
langt  ud i  fremtiden.  Reformatorerne  sagde ikke noget  om dette.  Martin Luther
satte dommedag omkring tre hundrede år frem fra sin tid. Men efter 1798 har seglet
for Daniels Bog været brudt, man har haft større kendskab til profetierne, og mange
har forkyndt det højtidelige budskab om, at dommedag var nær.’ Konfrontation, s.
297.
‘De, som smigrer sig selv med, at de kan være kristne og dog ikke tage del i Kristi
gerning og offer, er under et bedrag, som vil vise sig at være livsfarligt for sjælen,
hvis det ikke brydes. Herren har givet mange advarsler for at få dem til at indse
deres fare. Profeten Malakias’ ord angående det at give har en særlig henvisning til
vor egen tid: “Til sit tempel kommer i et nu den Herre, I søger, og pagtens engel,
som I længes efter; se, han kommer, siger Hærskarers Herre. Men hvo kan udholde
den dag, han kommer, og hvo kan stå, når han kommer til syne? Han er jo som
metalsmelterens ild og tvætternes lud.” Kristi komme, som der her henvises til, er
ikke hans andet komme til denne jord, men hans komme til den undersøgende dom
i det allerhelligste i helligdommen i himmelen. [Se Dan. 7, 13-14.] Så budskabet er
især til os, som lever i dommens time.’ Review & Herald, 9. maj 1893.

‘Drag ud fra hende, mit folk’

5. Hvilket  budskab  er  der  profeteret,  at  de,  der  forkynder  det  evige
evangelium, skal kundgøre først? Åb. 14, 7.

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. Vi skal
tilbede Gud, fordi han er Skaberen, og ham skylder alt levende deres liv. Overalt i
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Bibelen, hvor hans krav om ærbødighed og tilbedelse, frem for de hedenske guder,
omtales, gives der bevis på hans skaberkraft.’ Konfrontation, s. 360.

6. Hvilke yderligere advarsler er profeteret, som skal ledsage forkyndelsen
af det evige evangelium? Åb. 14, 8-12. Sammenlign med Åb. 18, 1-5 og
betragt 1 Joh. 2, 4.

BEMÆRK: ‘På dette  stridsspørgsmål  vil  hele  kristenheden  blive delt  i  to  store
grupper nemlig dem, som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus, og dem som
tilbeder dyret og dets billede og modtager dets mærke. Selv om kirke og stat vil
forene deres magt for at tvinge alle, “både små og store, rige og fattige,  frie og
trælle,” til at modtage dyrets mærke, vil Guds folk dog ikke tage imod det. Åb. 13,
16. Profeten på Patmos “så dem, som var gået sejrende ud af kampen med dyret og
dets billede og dets navns tal, stå ved glarhavet med Guds harper i deres hænder.
Og  de  sang  Moses’  …  og  Lammets  sang.”  Åb.  15,  2-3.’  Vejledning  for
Menigheden, bind 3, s. 253.
‘Men om dem, der tramper på Guds lov og undertrykker hans trofaste folk, udtales
den frygtelige forudsigelse: “han skal drikke af Guds harmes vin, som er skænket
ublandet  i  hans  vredes  bæger.”  Hvilken  side  står  vi  på?  Har  vi  stillet  os  selv
fuldstændig under Helligåndens vejledning og beskyttelse og giver vi budskabet for
denne  tid?  Virker  hver  anstrengelse,  vi  udøver,  til  fremme for  forkyndelsen  af
budskabet? Så langt som hans muligheder rækker,  er enhver,  som har modtaget
sandhedens  lys,  under  det  samme  højtidelige  og  frygtindgydende  ansvar,  som
Israels profet var, som dette ord kom til: “Men dig, menneskesøn, har jeg sat til
vægter for Israels hus; hører du et ord af min mund, skal du advare dem fra mig.
Når jeg siger til den gudløse: ‘Du skal visselig dø!’ og du ikke taler for at advare
ham mod hans vej, så skal den gudløse vel dø for sin misgerning, men hans blod vil
jeg kræve af din hånd. Advarer du derimod den gudløse mod hans vej, for at han
skal  omvende  sig  fra  den,  og  han  ikke  omvender  sig,  så  skal  han  dø  for  sin
misgerning, men du har reddet din sjæl.” Skal vi vente til opfyldelsen af endetidens
profetier, inden vi siger noget om dem? Hvilken værdi ville vore ord da have? Skal
vi vente til  straffedommene er faldet  over overtræderen, inden vi fortæller ham,
hvordan han skal undgå dem? Hvor er vor tro på Guds ord? Er vi nødt til at se de
forudsagte ting ske, inden vi tror det, han har sagt? Lys er kommet til os i klare
stråler og har vist os, at Herrens store dag er nær, “endda ved døren.” Lad os læse
og forstå, inden det er for sent.’ Review & Herald, 28. juli 1904.

‘De hellige’

7. Hvordan identificerer profetierne Guds trofaste rest i den sidste konflikt
med ondskabens magter? Åb. 12, 17. Betragt Åb. 19, 10.
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BEMÆRK: ‘Kun de, der har rene hænder og rene hjerter, vil bestå i den prøvende
tid. Nu er tiden, da Guds lov bør være i vort sind, på vore pander og skrives i vore
hjerter… De ledige stunder, vi måtte have, bør vi tilbringe med at granske Bibelen,
der skal dømme os på den yderste dag… Lad Guds bud og Jesu Kristi vidnesbyrd
stadig være i jeres sind og lad dem fortrænge verdslige tanker og bekymringer. Lad
dem være  jeres  betragtning,  når  I  lægger  jer,  og  når  I  står  op.  Bed  og  arbejd
udelukkende med henblik på Menneskesønnens komme. Beseglingstiden er meget
kort og vil snart være til ende. Nu, medens de fire engle holder de fire vinde, er
tiden for os til at befæste vort kald og vor udvælgelse.’ Budskaber til Menigheden,
s. 73-74.

8. Hvordan  beskriver  profetien  dem,  som  nægter  at  tage  imod  dyrets
mærke? Åb. 14, 12.

BEMÆRK: ‘Efter advarslen mod at tilbede dyret og dets billede siger profetien:
“Her gælder det om udholdenhed for de hellige, der holder fast ved Guds bud og
troen  på  Jesus.”  Da  de,  der  holder  fast  ved  Guds  bud,  således  sættes  op  som
modsætning til dem, der tilbeder dyret og dets billede og tager dets mærke, vil det
sige, at forskellen mellem dem, der tilbeder Gud, og dem, der tilbeder dyret, ligger i
overholdelse af Guds bud på den ene side og krænkelse af budene på den anden
side.’ Konfrontation, s. 367-368.
‘Tro  er  en  forudsætning  for,  at  man kan  holde  Guds  lov,  for  “uden tro  er  det
umuligt at have hans velbehag,” og “alt det, som ikke udspringer af tro, er synd.”
Heb. 11, 6; Rom. 14, 23.’ Kristus Alene, s. 345.
‘Når vore jordiske gerninger er afsluttede, og Kristus kommer for at  hente sine
trofaste  børn,  skal  vi  skinne  som solen  i  vor  Faders  rige.  Men  inden  den  tid
kommer,  skal  alt,  hvad  der  er  ufuldkomment  i  os,  blive  set  og  fjernet.  Al
misundelse, jalousi, ond mistanke og enhver selvisk plan vil være blevet bandlyst
fra livet.’ Selected Messages, bog 3, s. 427.

‘Endeligt og afsluttende vil Herren gøre’

9. Hvordan profeterede Jesus om fuldførelsen af  det evangeliske arbejde?
Matt. 24, 14.

BEMÆRK: ‘Før Menneskesønnen kommer, skal  det evige evangelium prædikes
for  “alle  folkeslag  og  stammer  og  tungemål  og  folk.”  Åb.  14,  6.  14.  Gud har
“fastsat  en  dag,  da  han  vil  dømme  jorderig  med  retfærdighed.”  ApG.  17,  31.
Kristus siger  os, hvornår denne dag indledes.  Han siger ikke, at  hele verden vil
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blive omvendt, men at “dette evangelium om Riget skal prædikes over hele jorden
til  et  vidnesbyrd  for  alle  folkeslagene;  og så  skal  enden  komme.”  Ved  at  give
evangeliet til verden står det i vor magt at fremskynde vor Herres genkomst. Vi
skal ikke blot afvente, men fremskynde Guds dags komme. 2 Pet. 3, 12. Dersom
Kristi menighed havde udrettet det, som Herren har forordnet, så ville hele verden
allerede nu have været advaret, og vor Herre Jesus ville være kommet til vor jord
med kraft og megen herlighed. Det er vantroen, verdsligheden, vanhelligheden og
stridighederne blandt dem, der bekender sig til at være Guds folk, som har holdt os
i denne syndige, sorgfulde verden så mange år. Som følge af ulydighed må vi blive
her i denne verden mange flere år, end Israels børn. Men for Kristi skyld skulle
hans folk ikke føje synd til synd ved at give Gud skylden for deres egen forkerte
handlemåde.”’ Herren Kommer, 11. januar. 

10. Hvilken forsikring er vi givet om, at dette værk vil blive fuldført ved kraft
fra det høje? Rom. 9, 28.

BEMÆRK: ‘Selvom mørkets fyrste vil arbejde på at dække jorden med mørke og
folket  med  stort  mørke,  vil  Herren  åbenbare  sin  omvendende  kraft.  Der  skal
udføres en gerning på jorden i lighed med den, der fandt sted ved udgydelsen af
Helligånden  i  de  første  disciples  tid,  da de  forkyndte  Jesus og ham korsfæstet.
Mange vil blive omvendt på en dag, for budskabet vil gå frem med kraft. Det kan
da siges: “Vort evangelium kom ikke til jer i ord alene, men i kraft og i Helligånd.”
Helligåndens  gerning  er  umådelig  stor.  Det  er  fra  denne  kilde,  at  kraft  og
virkningsfuldhed kommer til Guds arbejder; og Helligånden er Trøsteren ligesom
Kristi personlige tilstedeværelse er  for sjælen. Enhver,  som ser hen til  Kristus i
enfoldig, barnlig tro, får del i den guddommelige natur ved Helligåndens virken.
Når de ledes af Guds Ånd, kan kristne vide, at de er gjort fuldstændige i ham, som
er alle tings hoved. Ligesom Kristus blev herliggjort på pinsefestens dag, vil han
igen blive herliggjort i afslutningen af evangeliets værk, når han skal berede et folk
til  at  bestå  den  sidste  prøve  i  den  store  strids  afsluttende  konflikt.’  Christ
Triumphant, s. 365.

‘De er dadelfri’

11. Hvordan  beskrives  deres  karakter,  som  kommer  igennem  den  store
trængsel? Åb. 14, 5. Sammenlign med Zef. 3, 13.

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

12. Hvad siger  Johannes om dem,  der  ser  Jesus ansigt  til  ansigt  ved hans
genkomst? 1 Joh. 3, 2-3. Sammenlign med Sal. 17, 15.

BEMÆRK: ‘Herren har et folk på jorden, som følger Lammet, hvor det går. Han
har tusinder, som ikke har bøjet knæ for Ba’al.  De vil stå sammen med ham på
Zions bjerg. Men de må også stå i denne verden, iført den fulde rustning, rede til at
tage del i arbejdet for at frelse dem, som er ved at gå fortabt. Vi behøver ikke at
vente, til vi er blevet forvandlet, med at følge Kristus. Guds folk kan gøre dette
hernede. Vi vil kun følge Guds Lam i himmelens sale, hvis vi følger ham her. Vi
skal ikke følge Kristus på må og få eller ustadigt, kun når det er til vor fordel. Vi
må vælge at følge ham. Vi må følge hans eksempel i det daglige liv, som en hjord
trofast følger sin hyrde. Vi skal følge ham ved at lide for hans sag, idet vi siger ved
hvert skridt: “Selvom han slår mig ihjel, vil jeg dog stole på ham” [Job 13, 15 efter
engelsk oversættelse]. Hans sædvane må være vor sædvane. Og idet vi søger at
være ligesom ham og bringer vor vilje i overensstemmelse med hans vilje, vil vi
åbenbare ham.’ In Heavenly Places, s. 298. 
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‘Hvad der handlede om ham’

UDENADSVERS: ‘Og idet han gik ud fra Moses og alle profeterne, udlagde han
for dem, hvad der i alle skrifterne handlede om ham.’ Luk. 24, 27.
STUDIEHJÆLP: Lys over hverdagen, del 1, s. 116-119.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Pet. 1, 3-13. 
LEKTIENS MÅL: At studere at al profeti kommer fra Kristus og i sidste instans
handler om Kristus.

Indledning
‘Tiden for Kristi komme, hans salvning med Helligånden, hans død og evangeliets
udbredelse  til  hedningerne  var  tydeligt  udpeget.  Det  var  det  jødiske  folks
forrettighed at forstå disse profetier og at erkende deres opfyldelse gennem Jesu
udsendelse.  Kristus  indprentede  sine  disciple,  hvor  betydningsfuldt  det  var  at
granske profetierne. Han henviste til den profeti, som Daniel havde modtaget med
hensyn til deres egen tid. “Den, som læser det, han give agt.” Matt. 24, 15. Efter sin
opstandelse udlagde han for disciplene, hvad der hos “alle profeterne” handlede om
ham” Luk. 24, 27. “Kristi Ånd i dem” vidnede forud om Kristi lidelser og al den
herlighed, som skulle følge derefter.” 1 Pet. 1, 11.’ Den Store Mester, s. 150. 

‘Dem, som vidner om mig’

1. Hvad var temaet i Bibelens allerførste profeti? 1 Mos. 3, 15. Sammenlign 
med 1 Mos. 22, 18.

BEMÆRK: ‘Der havde været  tydelige og særegne profetier  med hensyn til  den
forjættedes komme. Adam havde fået en forsikring om den kommende Frelser. Den
dom, der  var  afsagt  over  Satan:  “Jeg  sætter  fjendskab mellem dig og kvinden,
mellem din sæd og hendes sæd; den skal knuse dit hoved, men du skal hugge den i
hælen,” var for vore første forældre et løfte om den frelse,  der skulle gives ved
Kristus. 1 Mos. 3, 15.’ Mesterens Efterfølgere, s. 121.

2. Hvordan forklarede Jesus, at han er det centrale tema i Skrifterne? Joh.
5, 39-40.

BEMÆRK: ‘Det Gamle Testamente er  lige så fuldt et  evangelium i billeder  og
forbilleder,  som Det  Nye  Testamente  er  det  i  sin  åbenbarende  kraft.  Det  Nye
Testamente viser os ikke en ny religion; Det Gamle Testamente viser os ikke en
religion, der skal overgås af Det Nye. Det Nye Testamente er kun en fortsættelse og
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en opfyldelse af Det Gamle. Abel troede på Kristus og blev lige så sandt frelst ved
hans kraft, som Peter og Paulus blev det. Enok var lige så sandt en repræsentant for
Kristus som Johannes, den discipel, Herren elskede. Den Gud, som vandrede med
Enok,  var  vor  Herre  og  Frelser,  Jesus  Kristus.  Han  var  dengang  verdens  lys,
ligesom han er det nu.’ At jeg må kende Ham, 21. juli. 

‘Kristi Ånd i dem’

3. Hvordan forklarede Peter,  at Kristus både er kilden til  og det centrale
tema i Bibelens profetier? 1 Pet. 1, 10-11.

BEMÆRK:  ‘Siden  vore  første  forældre  syndede,  har  der  ikke  været  direkte
forbindelse mellem Gud og menneskene. Faderen har lagt verden i Kristi hænder,
for  at  han  ved  sin  midlergerning  skal  frelse  menneskene  og  hævde  Guds  lovs
autoritet  og  hellighed.  Al  forbindelse  mellem  Himmelen  og  den  faldne
menneskehed  er  sket  gennem  Kristus.  Det  var  Guds  Søn,  der  gav  vore  første
forældre løftet om forløsning. Det var ham, der åbenbarede sig for patriarkerne.
Adam,  Noa,  Abraham,  Isak,  Jakob og  Moses  forstod  evangeliet.  De  så  hen  til
frelsen  gennem  menneskets  stedfortræder  og  garant.  Disse  hellige  mænd  fra
oldtiden  havde  forbindelse  med  Frelseren,  der  skulle  komme  til  vor  jord  i
menneskelig  skikkelse,  og  nogle  af  dem talte  ansigt  til  ansigt  med  Kristus  og
himmelske engle. Kristus var ikke alene hebræernes leder i ørkenen – den engel, i
hvem Guds  navn var  (2  Mos.  23,  20-21),  og som gik  foran  folket,  indhyllet  i
skystøtten.  Men  det  var  ham,  der  gav  Israel  loven.  Ud  fra  Sinajs
ærefrygtindgydende herlighed forkyndte Kristus i hele folkets påhør de ti bud i sin
Faders lov. Det var ham, der gav Moses loven, der var indskrevet på stentavlerne.
Det var Kristus, der talte til sit folk gennem profeterne. Apostlen Peter skriver til
den kristne menighed, at profeterne “profeterede om den nåde, som skulle blive jer
til del. De har grundet over, når den tid ville komme, og hvordan den ville være,
som Kristi Ånd i dem viste frem til, når den forud vidnede om Kristi lidelser og al
den herlighed, som skulle følge derefter.” 1 Pet. 1, 10-11. Det er Kristi stemme, der
taler til os gennem Det Gamle Testamente. “Thi Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd.”
Åb. 19, 10.’ Patriarker & Profeter, s. 184. 

4. Hvordan bliver vi vist både kilden og det centrale tema i Åbenbaringens
Bog? Åb. 1, 1.

BEMÆRK: ‘Kristus vidste nøjagtigt, hvor han skulle finde Johannes; og der på den
ensomme ø gav han ham et syn om denne jords histories afsluttende scener. Dette
er  blevet  optegnet  for  os.  Optegnelsen  er  ‘Jesu  Kristi  åbenbaring.”  Den,  der
åbenbarer, er den åbenbarede. Den levende Gud vises, idet han dag for dag fører
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tilsyn med de begivenheder, der vedrører hans menighed. Johannes blev vist det
slagtede Gud Lam, Løven af Judas stamme, Sejrherren, stående midt imellem syv
guldlysestager,  som  er  de  syv  menigheder.’  Review  &  Herald,  16.  maj  1899.
(Fremhævelse tilføjet).

‘Se min tjener’

5. Hvad åbenbarede Herren om sit første komme?
Der er  næsten 200 profetier  i  Det  Gamle Testamente,  der  er  relaterede  til  Jesu
komme. De inkluderer følgende

 Hans fødested: Mika 5, 2 (Matt. 2, 1).
 Hans jomfrufødsel: Es. 7, 14 (Matt. 1, 18-23).
 Hans sejrrige indtog i Jerusalem: Zak. 9, 9 (Matt. 21, 1-5).
 Menneskers behandling af ham: Es. 53, 3 (Joh. 1, 10-11).
 Prisen, der blev betalt for at forråde ham: Zak. 11, 12 (Matt. 26, 14-15).
 Det, disse penge blev brugt til: Zak. 11, 13 (Matt. 27, 3-8).
 Måden, Jesus opførte sig på under hans forhør: Es. 53, 7 (Mark. 14, 60-61;

15, 1-5).
 Eddike, der blev tilbudt ham at drikke: Sal. 69, 21 (Matt. 27, 34).

BEMÆRK: ‘På den tid, da Kristus først kom til  jorden, kunne præsterne og de
skriftkloge i  den hellige by,  hvem Guds ord var  betroet,  have tydet  tegnene og
forkyndt  den  Forjættedes  komme.  Mikas  profeti  angiver  hans  fødested.  Daniel
opgiver tiden for hans komme. Mika 5, 2; Dan. 9, 25. Gud meddelte de jødiske
ledere disse profetier;  de havde ingen undskyldning for ikke at  vide og fortælle
folket, at Messias’ komme var nært forestående. Deres uvidenhed skyldtes syndig
forsømmelighed.’ Konfrontation, s. 262-263. 

6. Hvilken specifik profeti åbenbarede det tidspunkt, Kristus ville salves og
påbegynde sin tjeneste? Dan. 9, 25. Læs versene 24-27 og sammenlign med
Mark. 1, 14-15.

BEMÆRK: ‘Tiden for Kristi komme, hans salvning med Helligånden, hans død og
evangeliets  udbredelse til  hedningerne  var  tydeligt  udpeget.  Det  var  det  jødiske
folks forrettighed at forstå disse profetier og at erkende deres opfyldelse gennem
Jesu udsendelse. Kristus indprentede sine disciple, hvor betydningsfuldt det var at
granske profetierne. Han henviste til den profeti, som Daniel havde modtaget med
hensyn til deres egen tid. “Den, som læser det, han give agt.” Matt. 24, 15. Efter sin
opstandelse udlagde han for disciplene, hvad der hos “alle profeterne” handlede om
ham” Luk. 24, 27. “Kristi Ånd i dem” vidnede forud om Kristi lidelser og al den
herlighed, som skulle følge derefter.” 1 Pet. 1, 11.’ Den Store Mester, s. 150.
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‘Kristi lidelser’

7. Hvordan gav Esajas en grafisk skildring af Kristi lidelser og død? Es. 53,
3-9. Sammenlign ApG. 8, 30-35.

BEMÆRK: ‘Han [Kristus] sagde til dem [disciplene], at de skulle betragte denne
opfyldelse af profetier som en forvisning om den kraft, der ville følge dem i deres
fremtidige gerning. “Da åbnede han deres sind, så de forstod skrifterne,” læser vi.
“Og han sagde til dem: ‘Således står der skrevet, at Kristus skal lide og opstå fra de
døde  på  den  tredje  dag,  og  at  der  i  hans  navn  skal  prædikes  omvendelse  til
syndernes  forladelse  for  alle  folkeslagene  og  begyndes  fra  Jerusalem.”  Og han
tilføjede: “I skal være vidner om dette.” Luk. 24, 45-48.’ Mesterens Efterfølgere, s.
19.

8. Hvilke specifikke detaljer om Kristi lidelser profeterede David? Sal. 22, 7-
8. 16. 18. Sammenlign med Matt. 27, 41-43; Luk. 23, 33; Matt. 27, 35.

BEMÆRK: ‘Ved Kristi lidelse på korset gik profetien i opfyldelse. Hundreder af år
før korsfæstelsen havde Frelseren forudsagt, hvilken behandling han ville komme
til at modtage. Han sagde: “Thi hunde står omkring mig, onde i flok omringer mig,
de  har  gennemboret  mine hænder  og fødder,  jeg kan  tælle  alle  mine ben;  med
skadefryd ser de på mig. Mine klæder deler de mellem sig, om kjortelen kaster de
lod.” Sal. 22, 17-19. Profetien om hans klæder blev opfyldt uden medvirken eller
indblanding fra den korsfæstedes venner eller fjender. De soldater, der havde naglet
ham til  korset,  havde  ret  til  at  få  hans  klæder.  Kristus  hørte  mændene  strides,
medens  de  delte  klæderne  mellem  sig.  Kjortelen  var  vævet  helt  uden
sammensyninger, og de sagde: “Lad os ikke skære den i stykker, men kaste lod om,
hvem den skal tilhøre.” I en anden profeti forkyndte Frelseren: “Spot har ulægeligt
knust mit hjerte; jeg bied forgæves på medynk, på trøstere uden at finde; de gav
mig malurt at spise og slukkede min tørst med eddike.” Sal. 69, 21-22. Det var
tilladt  at  give  dem,  der  led  døden  på  korset,  en  bedøvende  drik  for  at  døve
smerterne. Denne drik blev tilbudt Jesus, men da han havde smagt den, ville han
ikke drikke den.’ Den Store Mester, s. 511-512. 

‘Med kraft og megen herlighed’

9. Hvad har Kristus åbenbaret i profetierne om hans andet komme? .
 Du vil være i stand til at se det. Åb. 1, 7; ApG. 1, 11; Matt. 24, 30.

Det vil være som lynet. Der vil være herlighed og lys. Hvert øje skal se
ham. Han vil ledsages af myriader af engle og komme i himmelens skyer.
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 Du vil være i stand til at høre det. 1 Tess. 4, 16; Matt. 24, 31.

Der vil være trompeter og et råb til at vække de døde. Samtidig vil der
være dundren af et mægtigt jordskælv og af hagl.

 Du vil være i stand til at mærke det. Åb. 16, 18-20.
Jesu fødder vil ikke nå  jorden, men hans folk vil blive taget op til ham og
taget hjem til hans Faders hus.

 Hvis du kender og husker disse ting, vil du ikke blive bedraget.
Læs Matt. 24, 23-27 om Jesu udtrykkelige advarsler mod Satans bedrag.

BEMÆRK: ‘Vor Frelser kommer igen. Inden han skiltes fra sine disciple på jorden,
gav han dem løftet om sin genkomst: “Jeres hjerte forfærdes ikke,” sagde han. “I
min Faders hus er der mange boliger… Jeg går bort for at gøre en plads rede for jer.
Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager
jer til mig, for at hvor jeg er, der skal også I være.” Joh. 14, 1-3. Han lod dem ikke
være i tvivl om måden, han ville komme på. “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.” Matt. 25, 31-32.’ The Story of Jesus, s.
173.

10. Hvilke  profetiske  advarsler  er  vi  givet  angående  vor  Herres  andet
komme? 2 Pet. 3, 10-14. Sammenlign med 1 Tess. 5, 1-4.

BEMÆRK: ‘Verden i dag er ikke mere rede til at fæste lid til budskabet om dette,
end  jøderne  var  til  at  lytte  til  Frelserens  advarsel  angående  Jerusalem.  Uanset
hvornår det sker, så kommer Guds dag uventet for de ugudelige. Når livet fortsætter
sin sædvanlige gang; når mennesker er optaget af fornøjelser og forretninger for at
tjene penge; når de religiøse ledere overdriver verdens fremgang og oplysning, og
folk luller sig ind i en falsk sikkerhed – så kommer undergangen pludselig over de
ligegyldige  og  ugudelige,  ligesom  tyven,  der  sniger  sig  ind  om  natten  i  den
ubevogtede bolig, “og de skal ingenlunde undslippe.”’ Konfrontation, s. 28.   

‘Jesu Kristi vidnesbyrd’

11. Hvordan  forklarede  engelen  Johannes,  hvad  der  menes  med  ‘Jesu
vidnesbyrd’? Åb. 19, 10.

BEMÆRK:  ‘Gud  har  med  glæde  benyttet  menneskelige  redskaber  til  at
viderebringe sin sandhed til verden. Han har selv ved sin Helligånd uddannet dem
for denne gerning. Han vejledede deres tanker i udvælgelsen af, hvad de skulle sige
og skrive.  Skatten blev gemt  i  lerkar,  men er  dog fra  Himmelen.  Vidnesbyrdet
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overbringes med et menneskeligt sprogs ufuldkomne udtryksmåde, men er dog et
vidnesbyrd om Gud. Og det lydige, troende Guds barn ser i det en guddommelig
krafts herlighed, fyldt med nåde og sandhed. Gud har i sit ord meddelt menneskene
den  kundskab,  som  er  nødvendig  for  deres  frelse,  og  Den  hellige  Skrift  bør
betragtes som en autoritativ, ufejlbarlig åbenbaring af Guds vilje. Fordi sandheden
bliver formidlet gennem forskellige personer,  bliver den fremstillet på forskellig
vis. En forfatter kan have fået et stærkt indtryk af en bestemt side af emnet. Han vil
forstå det ud fra den erfaring og de forudsætninger, han har. En anden ser måske
den samme sag ud fra helt andre synsvinkler og behandler emnet derefter. Under
Helligåndens  vejledning  fremholder  hver  af  dem  det,  som  har  gjort  stærkest
indtryk. Begge fremholder sandheden, men på forskellig måde, og alligevel er der
fuldstændig  harmoni  i  alt.  Det  udgør  et  fuldkomment  hele,  som  passer  til  de
forskellige menneskers behov i alle livets forhold og erfaringer. Men skønt Gud har
åbenbaret sin vilje for menneskene i sit ord, er Helligåndens stadige nærværelse og
vejledning ikke overflødig – tværtimod. Vor Frelser lovede, at Ånden ville oplade
Ordet for hans tjenere, kaste lys over det og vise, hvorledes det skulle anvendes i
praksis.  Da  det  er  Guds  Ånd,  der  har  indblæst  Bibelen,  kan  der  umuligt  være
uoverensstemmelse mellem Åndens og Ordets undervisning.’ My Life Today, s. 41. 

12. Hvordan bliver vi vist, at Guds sidste menighed kan identificeres ved den
kendsgerning, at den har ‘Jesu Kristi vidnesbyrd’? Åb. 12, 17.

BEMÆRK:  ‘I  Åbenbaringens  Bog  fremstilles  de  jordiske  regeringer,  som  er
specielt  engagerede  i  at  nedtrampe  Guds  lov  og  forfølge  hans  folk,  under
symbolerne af en stor rød drage, et panter-lignende dyr og et dyr med lam-lignende
horn  [Åb.  12  &  13].  Deres  krig  føres  indtil  tidens  afslutning.  Guds  folk,
symboliseret ved en hellig kvinde og hendes børn, er i stort mindretal. I de sidste
dage er det kun en rest, der eksisterer. Johannes taler om dem, som de, “der holder
fast ved Guds bud og troen på Jesus.” [Åb. 12, 17.]’ Spirit of Prophecy, bind 4, s.
276. 
‘Guds  lov  og  Profetiens  Ånd  går  hånd  i  hånd  med  at  vejlede  og  rådgive
menigheden, og når som helst menigheden har anerkendt dette ved at adlyde hans
lov, er profetiens ånd blevet sendt for at lede den på sandhedens vej. Åb. 12, 17:
“Og dragen  vrededes  på kvinden og gik  bort  for  at  føre  krig mod de andre  af
hendes  slægt,  dem,  der  holder  Guds  bud  og  bevarer  Jesu  vidnesbyrd.”  Denne
profeti viser tydeligt, at den sidste menighed vil anerkende Gud i hans lov og vil
have  den  profetiske  gave.  Lydighed  mod Guds  lov og  profetiens  ånd  har  altid
kendetegnet  Guds  sande  folk,  og  testen  gives  normalt  på  nuværende
manifestationer.’ Loma Linda Messages, s. 33. 
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‘Fire konger skal fremstå’

UDENADSVERS:  ‘Men  riget  og  herredømmet  og  storheden,  som tilhørte  alle
rigerne under himmelen, skal gives den Højestes helliges folk; dets rige er et evigt
rige, og alle magter skal tjene og lyde det.’ Dan. 7, 27.
STUDIEHJÆLP: Testimonies to Ministers, s. 112-115
LEKTIENS SKRIFTSTED: Dan. 2, 31-45; 7, 2-27; 8, 3-26.
LEKTIENS MÅL: At studere hvordan profetierne skildrer Guds folks fire store 
fjender.

Indledning
‘Forfølgende magter vil blive ført frem for dommen; for alle himmelens og jordens
resurser skal kaldes frem ved Guds befaling til at gøre hans gerning. Gud ser og
kender dem, som er  stolte og har  nok i  sig selv,  og han vil  føre dem frem for
dommen.’ Paulson Collection, s. 123.

‘Fra først af omfattede hans rige Babel’

1. Hvordan  skildrer  Bibelen  begyndelsen  af  hedensk  oprør  mod  Gud?  1
Mos. 11, 1-4. 9. Sammenlign med 1 Mos. 10, 8-10.

BEMÆRK:  ‘Hele  foretagendet  havde  til  hensigt  at  ophøje  mestrenes  stolthed
yderligere  og  vende  fremtidige  slægters  sind  bort  fra  Gud  og  lede  til
afgudsdyrkelse. Da tårnet var delvis færdigt, blev en del af det brugt til bolig for
bygmestrene;  andre dele blev prægtigt  møbleret  og udsmykket  og viet  til  deres
afguder. Folket jublede over deres fremgang, priste deres guder af sølv og guld og
satte sig op mod himmelens og jordens hersker.’ Patriarker & Profeter, s. 59.
‘Betegnelsen “Babylon” er afledt af ordet “Babel” og betyder forvirring. I skriften
bruges det som betegnelse for forskellige former af falsk eller frafalden religion.’
Konfrontation, s. 317.

2. Hvordan  forpurrede  Gud  deres  plan  om  en  verdensomspændende
regering og religion? 1 Mos. 11, 6-9.

BEMÆRK: ‘I sin barmhjertighed over for verden gjorde han [Gud] tårnbyggernes
hensigt  til  intet  og  kuldkastede  mindesmærket  over  deres  dristighed.  Af  nåde
forvirrede han deres sprog og standsede på den måde formålet med deres oprør.
Gud bærer længe over med menneskenes trodsighed og giver dem rigelig anledning
til omvendelse, men han mærker sig alle deres planer om at trodse sin retfærdige og
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hellige lovs myndighed. Fra tid til anden udrækkes den usynlige hånd, der holder
sceptret,  for  at  standse uretfærdigheden.  Der gives  umiskendelige beviser  på,  at
universets Skaber, der alene besidder uendelig visdom, kærlighed og sandhed, er
den øverste  hersker  over himmel og jord,  og at  ingen  ustraffet  kan trodse hans
magt.  Babelstårnets bygmestres planer endte i skam og nederlag. Mindesmærket
over deres stolthed blev til  et mindesmærke over deres  tåbelighed.  Og alligevel
følger menneskene altid samme kurs – de stoler på sig selv og forkaster Guds lov.
Det er det princip, Satan prøvede at gennemføre i Himmelen, og som ledede Kain,
da han bragte sit  offer.  Der er  også mennesker,  der  bygger  tårne i dag.  Vantro
mennesker  bygger  deres  teorier  på videnskabens formodninger  og slutninger og
forkaster Guds åbenbarede ord. Og “fordi den onde gerning ikke i hast rammes af
dommen,  får  menneskenes  hjerte  mod  til  at  gøre  det  onde.”  Præd.  8,  11.’
Patriarker & Profeter, s. 60.

‘Du er hovedet, som var af guld’

3. Hvordan  kom  Babylon  til  at  undertrykke  Guds  folk?  Dan.  1,  1-2.
Sammenlign 2 Krøn. 36, 17-20. Betragt Dan. 3.

BEMÆRK: ‘Fordi Israel var blevet udvalgt til at bevare kundskaben om Gud på
jorden, havde de lige siden deres første begyndelse som en nation i særlig grad
været genstand for Satans fjendskab, og han havde besluttet at afstedkomme deres
ødelæggelse. Så længe de var lydige mod Gud, kunne han ikke gøre dem nogen
skade;  derfor  havde  han  brugt  al  sin  magt  og  list  for  at  forlede  dem til  synd.
Besnærede af hans fristelser havde de overtrådt Guds lov og således skilt sig fra
kilden  til  deres  styrke  og  var  blevet  overladt  som et  bytte  for  deres  hedenske
fjender.  De blev ført  til  Babylon  i  fangenskab og opholdt  sig  der  i  mange år.’
Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 143.

4. Hvordan skildrede Gud Babylon i profetierne? Dan. 2, 37-38. Sammenlign
med Dan. 7, 4 .

BEMÆRK: ‘Under kong Nebukadnezzar var Babylon det rigeste og mægtigste rige
på jorden. Dens rigdomme og pragt er kun blevet svagt skildret af Inspiration. Men
den opfyldte ikke Guds hensigt; og da dens tid var kommet, blev dette rige brudt,
knust, hjælpeløst.’ Youth’s Instructor, 29. september 1903.

‘Et andet rige, ringere end dit’
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5. Hvordan skildrede Gud i profetierne den magt, der afløste Babylon? Dan.

2, 39a. Sammenlign med Dan. 7, 5; 8, 3-4. 20.

BEMÆRK: ‘Daniel blev ført hen til floden Ulaj, og ved siden af floden stod der en
vædder med to horn, det ene højere end det andet, og det højeste kom op til sidst. I
sit tidligere syn var det andet rige blevet repræsenteret ved en bjørn, som rejste sig
på  én  side  og  havde  tre  ribben  i  sin  mund.  Begge  symboler  henviser  til  den
dobbelte natur af medernes og persernes rige,  men vædderens ulige horn gav en
mere  specifik  beskrivelse;  for  mens  det  mediske  rige  var  det  ældste  af  de  to,
overgik perserne mederne i styrke, og sin stilling i historien må tilskrives rækken af
persiske konger, som begyndte med Kyros den store. Den klarhed, hvormed dette
symbol tolkes, er en illustration på den kendsgerning, at Skrifterne er deres egne
bedste ledsagetekster. Engelen sagde: “Den tvehornede vædder, du så, er kongerne
af Medien og Persien.”’ Haskell: The Story of Daniel the Prophet, s. 105.

6. Hvordan  bliver  vi  vist  Medo-Persien  forfølgende  Guds  folk?  Dan.  6.
Sammenlign med Est. 3, 13.

BEMÆRK: ‘Satan havde en stor andel i denne sammensværgelse. Profeten var højt
anset i riget, og de onde engle var bange for, at de skulle miste deres magt over
landets konger på grund af Daniels indflydelse. Det var disse sataniske væsener,
der havde vakt satrappernes misundelse og skinsyge.  Det var dem, der stod bag
planen  om,  at  Daniel  skulle  dræbes.  Satrapperne  stillede  sig  til  tjeneste  for
ondskabens magter og førte planen ud i livet.’ Patriarker & Profeter, s. 261.
‘Der blev fastsat en dag, da jøderne skulle slås ihjel og deres ejendom konfiskeres.
Kongen  var  ikke  til  fulde  klar  over,  hvilke  vidtrækkende  følger  det  ville  få  at
gennemføre denne plan i hele sin udstrækning. Det var Satan, der stod bagved, og
han forsøgte at udrydde de mennesker, som besad kundskaben om den sande Gud...
Medernes  og  persernes  befaling  kunne  ikke  tilbagekaldes.  Alt  håb  var
tilsyneladende ude. Alle israelitterne var dømt til at udryddes.’ Profeter & Konger,
s. 293.

7. Hvordan åbenbarede profetierne det medo-persiske riges fald? Dan. 8, 5-
7.

BEMÆRK: ‘Det medio-persiske rige blev hjemsøgt af Himmelens vrede, fordi det 
trådte Guds lov under fod. Det store flertal af folket frygtede ikke Herren. Ondskab,
gudsbespottelse og korruption gik i svang. De efterfølgende riger var endnu mere 
fordærvede og sank stadig dybere i moralsk henseende.’ Profeter & Konger, s. 243.
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‘Medo-Persien, Grækenland og Rom gik også til grunde, og alt det, der ikke har 
Gud som sin grundvold, vil forgå på samme måde. Kun det, der stemmer overens 
med hans vilje og udtrykker hans karakter, kan bestå. Hans principper er det eneste 
bestandige i denne verden.’ Profeter & Konger, s. 265.

‘Kongen af Grækenland’

8. Hvordan  skildres  det  rige,  der  besejrede  det  medo-persiske  rige,  i
profetierne? Dan. 2, 39b. Sammenlign med Dan. 7, 6; 8, 5-8. 21.

BEMÆRK: ‘Vædderen og gedebukken mødtes på en flod. Den første succesfulde
krig,  som grækerne  udkæmpede  mod mederne,  var  på  bredden  af  Granicus,  et
vandløb  i  Lilleasien.  Dette  var  i  år  334  f.  Kr.  Grækenlands  sejr  var  allerede
optegnet i himmelens bøger. Slaget ved Granicus blev snart efterfulgt af nederlaget
af  den  medo-persiske  styrke  ved  Issuspasset,  og  det  tredje  og  overvældende
nederlag var på Arbelas sletter. Ingen kunne redde medo-persernes synkende sag
fra den sejrrige Alexanders hænder. Alexander står uden rival for hurtigheden af
sine sejre. Han var kun en ung mand på tyve, da han ved sin fars død, Filip af
Macedon, blev arving til et lille rige. Han forenede de græske stater, stillede sig
selv  som  overhoved  for  statsanliggender  og  førte  dens  hære  i  en  serie  af
vidunderlige sejre.  I løbet  af nogle få korte år blev han anerkendt  som verdens
herre.’ Haskell: The Story of Daniel the Prophet, s. 107. 

9. Hvordan  bliver  opløsningen  af  Alexanders  rige  skildret  i  profetierne?
Dan. 8, 8. 22. Sammenlign med Dan. 7, 6.

BEMÆRK: ‘Han, som steg op til den højeste stilling, verden kunne tilbyde, faldt
lige så pludseligt. Han havde besejret riger, men han var ikke herre over sine egne
lidenskaber.  Hans kærlighed  til  ros  fik ham til  at  få  sig  selv udråbt  til  Jupiter-
Ammons søn i Ægypten, og hans kærlighed til drik forårsagede hans død i en alder
af toogtredive år, efter en verdensomspændende regeringstid på kun to år. Sådan
var  hans skæbne,  som hverken  frygtede  Gud eller  mennesker.  “Den Højeste er
Herre over menneskenes rige.”’ Haskell: The Story of Daniel the Prophet, s. 107.
‘Alexander efterlod ingen arving, der var i stand til at regere riget, og på mindre
end tyve års strid lykkedes det hans generaler at dele riget imellem sig. Ptolemæus
havde Ægypten i syd; Seleukus tog Syrien og den østlige del; Lysimakus havde
Lilleasien og det nordlige territorium; mens Cassander havde Grækenland eller den
vestlige del.  Disse fire havde ikke Alexanders  magt.  Disse fire  deles historie er
optegnet i det ellevte kapitel i Daniel.’ Haskell: The Story of Daniel the Prophet, s.
109.
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‘Voldsmændene’

10. Hvordan er det rige, der afløste Grækenland, skildret i profetierne? Dan.
2, 40. Sammenlign med Dan. 7, 7; 8, 9-12.

BEMÆRK: ‘Der er  mærkeligt  nok forskellige meninger  om, hvilket  rige  der  er
symboliseret ved den fjerde del af den store billedstøtte, benene af jern. På dette
punkt skal vi blot spørge: Hvilket rige afløste Grækenland som verdensrige? For
benene  af  jern  betegner  det  fjerde  rige  i  denne  serie.  Historiens  vidnesbyrd  er
detaljeret og udtrykkeligt på dette punkt. Ét rige gjorde dette og kun ét, og det var
Rom. Det besejrede Grækenland; det underlagde sig alt; det knuste alt ligesom jern.
Idet han følger Daniels symbolske fremstilling beskriver Gibbon dette rige således:
“Republikkens arme, nogle gange overvundet i kamp, altid sejrrige i krig, gik frem
med hurtige skridt til Eufrates, Danube, Rhinen og havet; og statuerne af guld eller
sølv  eller  kobber,  der  kunne  repræsentere  nationerne  eller  deres  konger,  blev
efterhånden knust af Roms jernmonarki.”’ Smith: Daniel & The Revelation, s. 61. 
‘Det ottende kapitel i Daniel er en profeti af vidunderlig interesse, for den giver den
profetiske  historie  af  verden  fra  det  persiske  riges  stigning  til  magt  til  den
himmelske  Guds  endelige  ødelæggelse  af  alle  jordiske  riger.  Rækkefølgen  af
jordiske  riger  blev  fremstillet  for  profeten  under  symbolerne  af  en  vædder,  en
gedebuk og et lille horn, der blev overmåde mægtigt. Og da disse var blevet vist
ham, blev han fortalt af engelen Gabriel, at vædderen repræsenterede det medo-
persiske rige, og at gedebukken var det græske rige, og hornet, der blev overmåde
mægtigt,  blev – selvom det ikke nævnes ved navn – identificeret  ved adskillige
afgørende kendsgerninger, blandt andre: At det skulle være den store ødelægger af
Guds folk, og at det skulle slå fyrsternes Fyrste ihjel. Disse kendsgerninger viser, at
det er romermagten, der henvises til.’ Andrews: The Sanctuary of the Bible, s. 1. 

11. Hvordan er Roms forfølgende virksomhed beskrevet i profetierne? Dan.
7, 21. 25; 8, 24.

BEMÆRK: ‘Satans vigtigste  stedfortræder  i  krigen  mod Kristus  og hans folk i
kristendommens første århundreder var romerriget, hvor hedenskab var den gængse
religion.’ Konfrontation, s. 363.
‘Guds  folks  historie  i  de  mørke  tider,  der  fulgte  Roms  overherredømme,  er
nedskrevet i Himlen, men der står ikke meget i de menneskelige optegnelser. Man
finder  kun  få  beviser  på  deres  tilstedeværelse,  bortset  fra  deres  forfølgeres
beskyldninger. Det var Roms politik at slette hvert spor af afvigende meninger fra
sine  læresætninger  eller  forordninger.  Man søgte  at  udrydde  alt  kættersk,  hvad
enten det drejede sig om mennesker eller skrifter. Udtryk for tvivl eller spørgsmål
om de pavelige dogmers magtfuldkommenhed var nok til at koste livet, uanset om
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det drejede sig om rige eller fattige, høje eller lave. Rom søgte også at ødelægge
enhver optegnelse om sine grusomheder mod afvigere. Pavelige konciler bestemte,
at alle bøger og skrifter,  der indeholdt sådanne optegnelser,  skulle brændes. Før
bogtrykkerkunstens  opfindelse  fandtes  der  kun få  bøger,  og  de  var  ikke  særlig
holdbare,  så  der  var  kun  lidt,  der  hindrede  papisterne  i  at  gennemføre  deres
forehavende.’ Konfrontation, s. 47.

‘Et rige, som aldrig skal forgå’

12. Hvordan skildrer Bibelens profetier det endelige nederlag og den endelige
ødelæggelse af de magter, der forfulgte Guds folk? Dan. 2, 34-35. 44-45.
Sammenlign med Dan. 7, 11-12. 26 og betragt Dan. 8, 13-14.

BEMÆRK: ‘Alle jordiske riger skal ødelægges fuldstændigt for at gøre plads til
Guds evige rige. Bibelen henviser mange gange til dette slag. Idet han taler gennem
profeten David, siger Gud til Kristus: “Bed mig, og jeg giver dig hedningefolk til
arv og den vide jord i eje; med jernspir skal du knuse dem og sønderslå dem som en
pottemagers kar!” Sal. 2, 8-9. ’ E. J. Waggoner,  Signs of the Times, 17. december
1885.

13. Hvad vil erstatte jordens forfølgende magter? Dan. 2, 44; 7, 14. 27.

BEMÆRK: ‘Læs Dainels Bog. Genkald punkt for punkt historien af rigerne, der
fremstilles der. Se statsmænd, rådsforsamlinger, mægtige hære, og se hvordan Gud
virkede  for  at  ydmyge  menneskers  stolthed  og  lægge  menneskelig  herlighed  i
støvet. Gud alene fremstilles som mægtig.  I profetens syn ser man ham rive en
mægtig hersker ned og sætte en anden op. Han åbenbares som universets monark,
som er ved at rejse sit evige rige, den gamle af dage, den levende Gud, kilden til al
visdom, den, der hersker over nutiden, den, der åbenbarer fremtiden. Læs og forstå
hvor fattigt, hvor skrøbeligt, hvor kortlivet, hvor fejlende, hvor skyldigt mennesket
er ved at ophøje sin sjæl til tomhed.’ SDA Bible Commentary, bind 4, s. 1166.
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‘Lovløshedens menneske, fortabelsens søn’

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

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, kap. 3.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Dan. 7, 24-26; 8, 25; 11, 36-39; Åb. 13, 1-10; 17, 

1-6.
LEKTIENS MÅL: At studere hvad Bibelen åbenbarer angående Guds folks 

største modstander.

Indledning
‘Lidt efter lidt, først i smug i det stille, senere mere åbent, efterhånden som den
voksede  i  styrke  og  fik  magt  over  menneskers  sind,  udførte  “lovløshedens
hemmelighed”  sin  vildledende  og  blasfemiske  virksomhed.  Næsten  umærkeligt
fandt  hedenskabets  skikke  vej  ind  i  den  kristne  kirke.  Kompromisets  og
konformitetens ånd blev for en tid holdt nede af de heftige forfølgelser, kirken var
udsat  for  under  hedenskabet.  Men  efterhånden  som forfølgelserne  holdt  op  og
kristendommen bredte sig til kongers hoffer og slotte, aflagde den Kristi og hans
apostles ydmyghed og beskedenhed og gav plads til hedenske præsters og regenters
pomp og pragt. I stedet for Guds krav satte den menneskelige teorier og traditioner.
Konstantins  såkaldte  omvendelse  i  begyndelsen  af  fjerde  århundrede  vakte  stor
glæde; og folk flokkedes om kirken under en slags retfærdigheds kappe. Nu skred
forkrænkeligheden  rask  fremad.  Hedenskabet,  som man  troede  var  overvundet,
blev den sejrende part. Det var hedenskabets ånd, der styrede kirken. De hedenske
læresætninger, ceremonier og overtro blev en del af Kristi erklærede tilhængeres
tro og tilbedelse. Dette kompromis mellem hedenskab og kristendom resulterede i
udviklingen af “det lovløshedens menneske,” om hvem profetierne spåede, at det
ville sætte sig op mod Gud og ophøje sig over ham. Dette den falske religions
gigantiske  system er  et  mesterstykke  fra  Satans side  – et  monument  over hans
anstrengelser for at anbringe sig selv på tronen for at regere verden efter sin vilje.’
Konfrontation, s. 57-58.

‘En mund, der talte store ord’

1. Hvilket rige så Daniel komme til magt, idet romerriget blev splittet op?
Dan. 7, 8.

BEMÆRK: ‘Dette lille horn er det næste fokus i profetien. Dette lille horn, der
fremstod ud af det fjerde dyr, var værre end dyret selv. Det meste af profetien 
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handler om det. Da Gud ønsker, at vi med sikkerhed skal forstå, hvem denne magt
er,  giver han os mange identificerende tegn, så vi nøjagtigt  kan identificere det.
Nogle få af disse er listet her:

 Det skulle være et “horn”, dvs. et “rige” (7, 8).
 Det skulle være et lille horn, et lille et, når det skød op (7, 8).
 Det skulle fremstå blandt de ti horn – i det territorium, der havde været det

vestlige romerrige (7, 8).
 Det skulle stige op til overherredømme efter de ti horn (efter 476 e.Kr., 7,

8. 24).
 Selvom det var lille, da det skød op, skulle dets udseende blive mægtigere

end de andre ti horns, idet det fik overherredømme (7, 20).
 I dette horn var der øjne som et menneskes øjne (7, 8).’  Grossboll,  God

Predicts Your Future, s. 24.

2. Hvilke aktiviteter deltog denne magt i? Dan. 7, 25. Sammenlign med vers 
8b og versene 20-21.

BEMÆRK: ‘Et særligt kendetegn ved det lille horn er, at det skulle tale store eller
“pralende” ord mod den Højeste Gud (versene 8. 11. 20. 25). I tillæg til at påtage
sig nogle af de titler, som kejserne tidligere bar, påtog Roms biskop sig religiøse
titler og særlige rettigheder, som kun kan beskrives som “pralende ord.” Hvad var
nogle  af  disse titler  og funktioner,  som Roms biskop påtog sig?  Han tog titlen
“Guds Søns stedfortræder,” som betyder, at han indtog Guds Søns plads som hans
repræsentant  her  på  jorden.  Sammenlign  også  titlen  “Hellig  Fader”  med  Jesu
kommentarer om brugen af den titel i en religiøs sammenhæng (se Matt. 23, 9).
Læg også mærke til påstanden om at kunne tilgive synder gennem skriftemålets
ritualer, mens jøderne på Jesu tid betragtede hans krav om at tilgive synder som
gudsbespottelse (se Matt. 9, 2-6).’ Shea,  Daniel 1-7, (Bible Amplifier Series),  s.
169.

‘Udgiver sig selv for at være Gud’

3. Med hvilke ord beskrev Paulus disse ‘store ord mod den Højeste’? 2 Tess.
2, 3-4. Sammenlign med Dan. 11, 36-37.

BEMÆRK: ‘I sit andet brev til tessalonikerne udpeger Paulus den magt, som har
forsøgt at nedbryde Guds lov. Han advarer de troende angående det store frafald og
den  gudsbespottelige  antikristelige  magt,  der  ville  udvikle  sig  og  udføre  dens
gerning, inden Kristus skulle komme anden gang. Han siger: “Først må jo frafaldet
komme, og lovløshedens menneske, fortabelsens søn, åbenbares, han, som sætter
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sig imod og ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så han tager
sæde  i  Guds  tempel  og  udgiver  sig  selv  for  at  være  Gud…  Lovløshedens
hemmelighed er allerede i virksomhed, kun må den, som holder igen, først fjernes.
Og da skal den lovløse åbenbares (ham skal Herren Jesus dræbe med et åndepust af
sin mund og tilintetgøre ved sit synlige komme).” Idet han beskriver den samme
magt, siger profeten Daniel: “Han skal tale store ord mod den Højeste.”’ Signs of
the Times, 12. juni 1893.

4. Hvordan blev Johannes vist beskaffenheden af disse ‘store ord’? Åb. 13,
5-6.

BEMÆRK: ‘I det 13. kapitel (vers 1-10) tales der om et andet dyr, der “lignede en
panter,” og dragen gav det  “sin kraft  og sin trone og stor magt.” Som de fleste
protestanter har troet, er dette et billede på pavedømmet, der overtog den styrke og
trone og magt, det gamle romerske kejserdømme havde. Om dette panterlignende
dyr hedder det: “Der blev givet det mund til at tale store ord og til at spotte hans
navn og hans bolig og dem, som bor i Himlen. Og der blev givet det at føre krig
mod de hellige og sejre over dem; og der blev givet det magt over alle stammer og
folk  og  tungemål  og  folkeslag.”  Denne  profeti,  der  svarer  ganske  nøje  til
beskrivelsen  af  det  lille  horn i  Daniels  Bog,  kapitel  7,  peger  ubestrideligt  mod
pavedømmet.’ Konfrontation, s. 363.

‘Der skal komme en stor trængsel’

5. Hvordan  blev  Daniel  senere  vist,  at  denne  magt  ville  forfølge  Guds
trofaste vidner? Dan. 11, 33.

BEMÆRK: ‘Den katolske kirkes doktrin, formuleret af den store teolog Thomas
Aquinas, er, at alle døbte kristne, hvad enten de er katolikker eller ej, er underlagt
moderkirken, og den har den fulde ret  til  at straffe dem, selv til  døden. Mange
huguenotter i Frankrig i det syttende århundrede blev behandlet på dette grundlag.
Idet  han  genkaldte  de  31.000,  der  blev  brændt  ved anstiftelsen  af  den  spanske
inkvisition, de 50.000, som døde i Holland, da Karl  den femte, som da var den
hellige romerske kejser, forsøgte at udslette det protestantiske kætteri, den pavelige
anstiftelse  af  massakren  på  en  million  valdensere  og  den  pavelige  fejring  af
massakren  på  80.000  huguenotter  på  skt.  Bartholomæus’  aften,  erklærede
historikeren Lecky,  at romerkirken havde udgydt mere uskyldigt blod end nogen
anden institution, der nogen sinde havde eksisteret blandt menneskeheden.’ Marter:
A Plain Man’s Guide to Daniel and the Revelation, s. 28.
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6. Hvordan blev Johannes vist denne lange periode af forfølgelse ved denne

magt? Åb. 13, 7. Sammenlign med Åb. 17, 6.

BEMÆRK:  ‘Den  ene  skikkelse,  der  altid  forekommer  den  samme  i  alle  disse
scener,  og  hvis  historie  er  det  førende  tema  gennem  hele  profetien,  er  Guds
menighed. De andre skikkelser er dens forfølgere, og de introduceres, blot fordi de
er det. Og som et indledende spørgsmål stiller vi her spørgsmålet: Hvem eller hvad
er det, der forfølger den sande menighed? Det er en falsk eller frafalden menighed.
Hvad er det, der hele tiden kæmper mod sand religion? Det er en falsk religion.
Hvem har nogen sinde hørt om den civile magt i nogen nation, som alene forfølger
Guds folk? Regeringer kan kæmpe mod andre regeringer for at hævne en virkelig
eller indbildt uret eller erhverve sig territorium og udvide deres magt, som nationer
ofte har bekriget jøderne; men regeringer forfølger ikke (bemærk ordet – forfølger
ikke) mennesker på grund af deres religion, medmindre de er under et modsættende
og  fjendsk  religionssystems  kontrol.  Men  magterne,  der  introduceres  i  denne
profeti, dragen, panteren og det tvehornede dyr, er alle forfølgende magter. De er
drevet af raseri og fjendskab mod Guds folk og menighed. Og denne kendsgerning
er i sig tilstrækkeligt afgørende bevis på, at de gejstlige eller religiøse elementer i
hver af disse nationer er den styrende magt.’ U. Smith, Daniel & the Revelation, s.
560.

7. Med hvilke ord skildrede Jesus denne tid med forfølgelse? Matt. 24, 21-22.

BEMÆRK:  ‘Andre  magter  har  forårsaget  tusinder  og  hundrede  tusinder  af
menneskers død, men det bemærkelsesværdige ved dette lille horn er, at det skal
“mishandle  den  Højestes  hellige.”  “Dette  horn  førte  krig  mod  de  hellige  og
overvandt dem.” … I flere hundrede år blev alle, som ikke var villig til at acceptere
pavers  eller  rådsforsamlingers  udlægning af  Guds ord eller  kirkens  traditioner  i
stedet  for Guds ord bandlyst  som kættere,  og de mistede deres  liv og ejendele.
“Pligten at dræbe kættere er blandt dens generelle rådsforsamlingers ufejlbarlige og
uigenkaldelige  dekreter  ligesom messen  og skærsilden;  og da  Luther  vovede at
sige, at det var imod Helligåndens vilje at brænde mennesker, der var dømt skyldig
i vildfarelse, satte Roms domstol i sin bulle ‘Exsurge,’ denne erklæring blandt de
enogfyrre erklæringer, som den fordømte Luther for, og beordrede, at han under
hårde straffe skulle pågribes og sendes til paven. ”’ W. W. Prescott, Present Truth,
31. maj 1900.

‘Sætte sig for at ændre tider og lov’

8. Hvilket angreb på Guds lov har denne magt foretaget? Da. 7, 25. Betragt
Dan. 11, 36-37.
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BEMÆRK: ‘At den lov, som blev givet med Guds egen røst, rummer fejl, og at en
eller anden enkelthed i  den er  blevet  omstødt,  er  det,  som Satan nu hævder og
fremfører. Dette er det sidste store bedrag, som han påfører verden. Han behøver
ikke at angribe hele loven. Hvis han kan få mennesker til at se bort fra et enkelt
bud, har han opnået, hvad han ville. “Thi den, der holder hele loven, men blot på ét
punkt snubler, er blevet skyldig i alle.” Jak. 2, 10. Ved at indvillige i at overtræde ét
af budene kommer mennesker under Satans herredømme. Ved at erstatte Guds lov
med menneskers love vil Satan søge at underlægge sig verden. Denne handling er
profetisk  forudsagt.  Der  forkyndes  om  den  store,  frafaldne  magt,  som  er
repræsentant  for  Satan:  “Han  skal  ...  tale  mad  den  Højeste  og  mishandle  den
Højestes hellige; han skal sætte sig for at ændre tider og lov, og de skal gives i hans
hånd.” Dan. 7, 25.’ Den Store Mester, s. 524.

9. Hvilke ændringer påstår denne magt at have ret til at foretage i Guds lov?

BEMÆRK: ‘Kun ved at ændre Guds lov kunne pavedømmet ophøje sig over Gud;
og  enhver,  der  bevidst  holder  den  ændrede  lov,  ærer  den  magt,  der  foretog
ændringen. En sådan lydighed mod den pavelige lov er det samme som troskab
mod paven i stedet for mod Gud. Pavedømmet forsøgte at ændre Guds lov. Det
andet bud, der forbyder tilbedelse af billeder, er taget ud af loven, og det fjerde bud
er lavet om i den grad, at den første dag er blevet gjort til hviledag i stedet for den
syvende.  Som grund  til  at  udelade  det  andet  bud  hævder  papisterne,  at  det  er
overflødigt, da det er indbefattet i det første, og at de udtrykker loven nøjagtigt,
som Gud har bestemt, den skulle forstås. Det kan ikke være den ændring, profeten
forudsiger. Det skal være en forsætlig ændring.  “Han skal sætte sig for at ændre
tider og lov.” Ændringen af det fjerde bud opfylder denne profeti ganske nøje. Den
eneste  autoritet,  de  påberåber  sig  for  denne  forandring,  er  kirkens.  Her  sætter
pavemagten sig åbent over Gud.’ Konfrontation, s. 368.

‘De skal gives i hans hånd’

10. Hvordan kan vi gribe fat på Åndens kraft til at forvandle livet? Ef. 6, 18.

BEMÆRK: ‘“De skal gives i hans hånd én tid og to tider og en halv tid.” Dette kan
kun betyde, at det i denne periode vil se ud, som om det er lykkedes ham at opnå
sin hensigt med at ændre Guds lov. En tid er et år (det gamle år på 360 dage); tider
(flertal), dobbelt så meget, 720; en halv tid, halvt så meget, 180; og det bliver i alt
1260 profetiske eller symbolske dage, hvor hver dag repræsenterer et år. Ez. 4, 6; 4
Mos. 14, 34. Han modtog sin magt fra Justinian, 538 f.Kr., og beholdt den indtil
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1798, en periode på 1260 år, da den franske republik indtog Rom og førte paven til
Frankrig,  hvor han døde i  eksil.  Pavedømmet  fik  da et  frygteligt  slag,  som det
endnu ikke helt er kommet sig over.’ George I. Butler, The Change of the Sabbath,
s. 170.

11. Hvad skulle afslutte denne magts tid? Åb. 13, 3a. 10.

BEMÆRK: ‘De toogfyrre måneder svarer til “én tid og to tider og en halv tid,” tre
og et halvt år = 1260 dage, i Daniels Bog, kapitel 7 – den tid, pavedømmet skulle
undertrykke  Guds  folk.  Denne  periode  begyndte,  som  omtalt  i  de  foregående
kapitler, med pavedømmets overherredømme i år 538 e.Kr. og sluttede i 1798. På
det  tidspunkt  blev  paven  taget  til  fange  af  den  franske  hær,  pavedømmet  blev
dødeligt  såret,  og  forudsigelsen  gik  i  opfyldelse:  “Den,  som  bringer  andre  i
fangenskab, kommer selv i fangenskab.”’ Konfrontation, s. 363.

‘Dets dødshug blev lægt’

12. Hvordan  blev  Johannes  vist  pavedømmets  rekonvalescens  fra  dets
dødshug? Å. 13, 3b.

BEMÆRK: ‘Roms indflydelse i de lande, der engang har anerkendt dens magt, er
stadig langt fra  at være tilintetgjort.  Og profetien forudsiger  en genoprettelse af
dens magt. “Jeg så, at et af dets hoveder var som såret til døden, men dets dødshug
blev lægt. Og hele jorderige fulgte undrende efter dyret.” Åb. 13, 3. Tilføjelsen af
dødshugget peger på pavedømmets fald i 1798. Efter dette, siger profeten, “blev
dets dødshug lægt, og hele jorderig fulgte undrende efter dyret.” Paulus siger, at
“lovløshedens menneske” skal forblive indtil Kristi genkomst. Både i den gamle og
den nye verden skal pavedømmet hyldes ved den måde, søndagens helligholdelse,
som udelukkende hviler på den romerske kirkes autoritet, holdes i ære. Guds ord
har  advaret  om den  truende fare;  lad den  være  upåagtet,  og  den  protestantiske
verden vil  først  blive klar  over Roms virkelige hensigter,  når  det  er for  sent  at
slippe ud af snaren. Vi må nu søge en dyb og levende erfaring om Gud. Vi har ikke
et øjeblik at spilde.’ The Faith I Live By, s. 329.

13. Hvilke aktiviteter vil pavedømmet være engageret i efter helingen af sit
sår? Åb. 13, 8. Sammenlign med versene 15-17.

BEMÆRK:  ‘Roms  indflydelse  i  de  lande,  som  engang  anerkendte  dets
herredømme, er langt fra at være tilintetgjort. I den sidste kamp vil sabbatten blive
det specielle stridsspørgsmål i hele kristenheden. Verdslige ledere og gejstlige vil
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slutte  sig  sammen  for  at  gennemtvinge  helligholdelse  af  søndagen,  og  hvis
lempelige midler ikke kan gøre det, vil der blive udstedt meget strenge love. Det vil
blive kraftigt understreget, at de få, som modsætter sig en kirkelig forordning og
landets  lov,  ikke bør tolereres.  Romerkirken i  den gamle  verden  og den faldne
protestantisme i den nye vil benytte den samme fremgangsmåde over for dem, der
ærer alle de guddommelige forskrifter. Den såkaldte kristne verden vil blive som et
skuespil  med store og afgørende roller.  Mænd med magt  vil  udstede love, som
tvinger  samvittigheden  efter  pavedømmets  mønster.  Babylon  vil  få  alle
folkeslagene til at drikke af sin utugts harmes vin. Hver nation vil blive revet med.
Den tredje engels advarsel forkyndes med høj røst af en engel, der flyver midt oppe
under himmelen; og det skal påkalde hele verdens opmærksomhed. I denne strid vil
hele kristenheden blive opdelt i to store lejre – de, der holder fast ved Guds bud og
troen på Jesus, og de, der tilbeder dyret og dets billede og tager dets mærke. Skønt
kirke og stat med forenede kræfter vil forsøge at få “alle, både små og store, rige og
fattige, frie og trælle” (Åb. 13, 16) til at tage “dyrets mærke,” vil Guds folk ikke
tage det. Profeten fra Patmos så “dem, som var gået sejrende ud af kampn med
dyret og det billede og det navns tal stå ved glarhavet med Guds harper i deres
hænder” syngende Moses’ og Lammets sang. Åb. 15, 2-3.’  Herren Kommer, 29.
juni.

54



Lektie 9: 21. – 27. februar
‘Et tusinde to hundrede og tresindstyve dage’

UDENADSVERS: ‘Jeg havde skuet, hvorledes dette horn førte krig mod de hellige
og overvandt dem, indtil den gamle af dage kom og retten blev givet den Højestes
hellige og tiden kom, da de hellige tog riget i eje.’ Dan. 7, 21-22.
STUDIEHJÆLP: Konfrontation, s. 368-371.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Dan. 7, 8-27.
LEKTIENS MÅL: At studere Bibelens mest nævnte tidsprofeti.

Indledning
‘Begyndelsen af det sjette århundrede var vidne til udviklingen af det store frafald
til en sådan grad, at lovløshedens menneske tydeligt  kunne ses siddende i Guds
tempel. Det vestlige romerrige var blevet delt i ti riger, og vejen var nu beredt for
det lille horns virksomhed. I den første del af dette århundrede blev Roms biskop
gjort  til  overhoved for hele menigheden af kejseren i øst, Justinius. Dragen gav
dyret sin kraft og sin trone og stor magt. Fra denne overtagelse af overherredømmet
af  den  romerske  pave  begynder  “en  tid  og  to  tider  og  en  halv  tid”  eller  tolv
hundrede og tres år af Daniels og Johannes’ profetier.’ Andrews,  History of the
Sabbath, s. 369.

‘For hvilket de tre faldt af’

1. Hvad  skulle  markere  dette  lille  horns  stigning  til  magt?  Dan.  7,  8.
Sammenlign med vers 20.

BEMÆRK:  ‘Romerkirken  steg  til  magt  blandt  de ti  stammer,  som overtog den
latinske  vestlige  del  [af  romerriget].  Tre  af  disse,  vandalerne,  herulerne  og
østgoterne, blev tidligt omvendt af missionærbiskopen, Ulfilas. Men hans arianske
doktrin om Kristi natur kunne ikke accepteres af Rom. Da herulerne forsøgte at
kontrollere valget af Roms biskop, appellerede han til kejser Zeno i Konstantinopel.
Zeno foreslog østgoterne, at de skulle tage sig af herulerne. De fordrev dem i 493,
men da østgoternes leder, Theodoric, også insisterede på at have noget at sige om,
hvem  der  skulle  være  Roms  biskop,  blev  der  sendt  en  anden  appel  til  kejser
Justinius i Konstantinopel. De blev tvunget til at forlade Rom i 538 og senere blev
de fuldstændig tilintetgjort.  I  mellemtiden havde den samme general  Belisarius,
som var blevet sendt for at tage sig af østgoterne, også tilintetgjort vandalerne i
534. Således forsvandt de tre horn.’ Marter, A Plain Man’s Guide to Daniel and the
Revelation, s. 27.
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2. Hvad blev Daniel fortalt om det lille horn og dets stigning til magt? Dan.

7, 24.

BEMÆRK:  ‘Justinius  (527-565)  …  var  ivrig  efter  at  indføre  den  form  for
kristendom i Vesten,  som han selv antog.  I 533 besluttede han at udråbe Roms
biskop til “overhoved for alle de hellige kirker.” Med et pennestrøg gjorde kejseren
ham til den mægtigste politiske og religiøse leder i den vestlige verden.’ Hardinge,
Jesus Is My Judge, s. 148.
‘Idet  de  forskellige  europæiske  stammer  kæmpede  om  overherredømmet,  var
krigene, som blev udkæmpet, både politiske og teologiske i natur og kombinerede
ofte territoriale stridigheder med omstridte punkter af religiøs doktrin. I en grad,
som aldrig før var blevet anvendt i kristendom, brugte man statsmagten til at luge
kættere ud. Den herskende romerske kejser, Justinius, var glad for at støtte Roms
biskop i  disse  kampe,  både  til  hans  egen  politiske  fordel  og  til  fordel  for  den
romersk-centrede kirke.’ Shea, Daniel 1-7, Bible Amplifier series, s. 167.

‘Tale mod den Højeste’

3. Hvilket særligt træk ved dette ‘lille horn’ bemærkede Daniel? Dan. 7, 8b.
Sammenlign med versene 11. 50b. 25a .

BEMÆRK: ‘“Han skal tale store ord mod den Højeste.” Her er påstande, som ikke
ses noget andet sted. Enten kalder han sig selv eller bliver kaldt af sine tilhængere
for “Herren Gud paven,” “Kristi stedfortræder på jorden,” “selve Gud på jorden,”
“med magt til at åbne og lukke himmelen, når han havde lyst,” og “evnen til at
tilgive synder,” “endda at give aflad.”’ Butler, The Change of the Sabbath, s. 169.
‘Det lille horn udtaler sine store ord mod den Højeste. Har vi ikke hørt dem og
endda inden for nogle få år? Se på dekreterne fra vatikankoncilet fra 1870. Hvad
kan være mere blasfemisk end at  tilskrive et  dødeligt  menneske ufejlbarlighed?
Dog så verden det år synet af et økumenisk koncil, der var samlet med det formål
bevidst at erklære, at den, der besad den pavelige trone, lovløshedens menneske,
besidder denne guddommelige egenskab og kan ikke fejle. Kan noget være mere
formasteligt og blasfemisk? Er dette ikke røsten af de store ord, som det lille horn
talte?’ Smith, Daniel & the Revelation, s. 137.

4. Hvordan  profeterede  Johannes  ligeledes  om denne  egenskab hos  Guds
folks fjende? Åb. 13, 5-6.

BEMÆRK: ‘Munden,  som blev  givet  dyret,  der  talte  store  ord  og bespottelser,
betegner åbenbart det samme som det lille horns mund i Dan. 7, som skulle tale
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store  ord  mod  den  Højeste  og  sætte  sig  for  at  ændre  tider  og  lov.  Det  er
pavedømmet, som gør krav på ufejlbarlighed og på at være Guds stedfortræder på
jorden. At denne profeti er blevet opfyldt på den mest vidunderlige måde, og at de
1260 år af pavelige overherredømme udløb ved slutningen af det sidste [dvs. det
18.] århundrede, kan ikke fornægtes. Pavemagten blev da væltet, og dragens trone
blev fravristet ham.’ Andrew, The Three Angels of Revelation 14:6-12, s. 76.

‘Og mishandle den Højestes hellige’

5. Hvilken yderligere aktivitet deltog det lille horn i? Dan. 7, 21. Sammenlign
med Dan. 7, 25; 11, 33. 

BEMÆRK:  ‘Han  skal  “mishandle  den  Højestes  hellige.”  Se  de  millioner  af
martyrer, hvis blod er blevet udgydt i korstog, i massakrer, i frygtelige fangehuller,
sønderrevet på pinebænkene og brændt på bålet. Denne magt har forårsaget døden
af flere mennesker for samvittighedens skyld end alle andre politiske magter  til
sammen, som nogen sinde har eksisteret på denne jord. Denne magt opfylder med
sikkerhed  engelens  udtalelser  til  profeten.  De  bedst  informerede  protestantiske
historikere  har  estimeret  dens  ofre  til  omkring  halvtreds  millioner…,  dræbt  på
grund af religiøs holdning!’ Butler, The Change of the Sabbath, s. 169.

6. Hvordan  beskrev  Johannes  denne  magts  forfølgelser?  Åb.  13,  7.
Sammenlign med Åb. 17, 6.

BEMÆRK:  ‘I  det  trettende  århundrede  indførtes  pavedømmets  frygteligste
foranstaltninger af dem alle – inkvisitionen. Mørkets fyrste arbejdede med lederne
af det pavelige hierarki. I deres hemmelige kirkemøder styrede Satan og hans engle
onde mænds sind, mens der midt iblandt dem stod en usynlig Guds engel,  som
optegnede deres skændige dekreter og skrev historien om handlinger, der var for
grusomme til  at  komme til  syne  for  det  menneskelige  øje.  “Babylon,  den store
skøge,”  var  “beruset  af  de  helliges  blod.”  Millioner  af  martyrers  radbrækkede
legemer råbte til Gud om hævn over denne frafaldne magt.’ Konfrontation, s. 46.  

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

7. Hvilken  overvældende  påstand  om  magt  hævdede  det  ‘lille  horn’  at
besidde? Dan. 7, 25b.
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BEMÆRK: En mere nøjagtig oversættelse ville være:‘sætte sig for at ændre tider
og loven.’ Eftersom verset taler om blasfemi mod den Højeste og forfølgelse af den
Højestes hellige, følger det, at det ‘lille horn’ gør krav på have ret til at ændre den
Højestes tider og lov. Menneskers tider og love bliver ofte ændret af menneskelige
regeringer uden nogen fornærmelse mod Gud eller hans folk.
‘Om det lille horn, pavedømmet, siger Daniel: “Han skal sætte sig for at ændre
tider og lov.” Dan. 7, 25… Kun ved at ændre Guds lov kunne pavedømmet ophøje
sig over Gud; og enhver, der bevidst holder den ændrede lov, ærer den magt, der
foretog ændringen.  En sådan lydighed mod den pavelige lov er det samme som
troskab mod paven i stedet for mod Gud. Pavedømmet forsøgte at ændre Guds lov.
Det andet bud, der forbyder tilbedelse af billeder, er taget ud af loven, og det fjerde
bud er lavet om i den grad, at den første dag er blevet gjort til hviledag i stedet for
den syvende. Som grund til at udelade det andet bud hævder papisterne, at det er
overflødigt, da det er indbefattet i det første, og at de udtrykker loven nøjagtigt,
som Gud har bestemt, den skulle forstås. Det kan ikke være den ændring, profeten
forudsiger. Det skal være en forsætlig ændring.  “Han skal sætte sig for at ændre
tider og lov.” Ændringen af det fjerde bud opfylder denne profeti ganske nøje. Den
eneste  autoritet,  de  påberåber  sig  for  denne  forandring,  er  kirkens.  Her  sætter
pavemagten sig åbent over Gud.’ Konfrontation, s. 368.

8. Hvordan skildrer Paulus denne magts overmodige påstande? 2 Tess. 2, 3-
4.

BEMÆRK: ‘De romersk-katolske erkender, at deres kirke ændrede sabbatten, og
erklærer, at protestanterne anerkender dens magt ved også at holde søndagen hellig.
I “Den kristne religions katolske katekismus” besvares et spørgsmål om, hvilken
dag der skal helligholdes i lydighed mod det fjerde bud. Der siges bl.a. følgende:
“Under den gamle lov var lørdag den dag,  der var helliget;  men kirken har sat
søndag i stedet for lørdag ifølge Jesu Kristi vejledning og under Guds Ånds førelse;
så nu holder vi den første dag hellig, ikke den syvende dag. Søndag betyder og er
nu  Herrens  dag.”  Som  tegn  på  den  katolske  kirkes  autoritet  citerer  papistiske
skribenter  “selve  den  handling at  flytte  hviledagen  til  søndag,  som protestanter
tillader, … fordi de ved at holde søndagen hellig anerkender kirkens magt til at
forordne  helligdage  og  til  at  betegne  det  som synd  at  overtræde  dem.”  Henry
Tuberville, An Abridgement of the Christian Doctrine, s. 58. Hvad er ændringen af
hviledagen  andet  end  tegnet  eller  mærket  på  romerkirkens  autoritet  –  “dyrets
mærke”?’ Konfrontation, s. 369.
‘Søndag er vort autoritetsmærke… Den [katolske] kirke er over Bibelen, og denne
flytning af sabbatsoverholdelsen er bevis på den kendsgerning.’ Catholic Record, 1.
september 1923.
‘Måske skete den modigste og mest revolutionerende ændring, som den [katolske]
kirke nogen sinde foretog sig, i det første århundrede*. Helligdagen, sabbatten, blev
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ændret fra lørdag til søndag… ikke ud fra noget direktiv i Skrifterne, men fra den
[katolske] kirkes fornemmelse for sin egen magt… Folk, som tror, at Skrifterne
skal være den eneste autoritet, burde logisk nok blive syvende-dags adventister og
holde lørdagen hellig.’ Saint Catherine Catholic Sentinel, 21. maj 1995. *NB: der
er ikke noget historisk bevis på, at kristne i det første århundrede holdt søndag som
sabbat eller som en hellig dag.

‘Der blev givet det magt til at virke i toogfyrretyve måneder’

9. Hvor længe tillod Gud det ‘lille horn’ at udøve sin magt? Dan. 7,  25b.
Sammenlign med Dan. 12, 7; Åb. 11, 2-3; 12, 6. 13-14; 13, 5. 

BEMÆRK: ‘I profetierne står en dag for et år [se Ez. 4, 6 og sammenlign med 4
Mos. 14, 34], og tiden regnes med tredive dage i en måned [se 1 Mos. 7, 11 og
sammenlign  med vers  24 og 1 Mos. 8,  3-4].  Toogfyrre  måneder  svarer  til  tolv
hundrede og tres dage i profetisk tid eller tolv hundrede og tres år i bogstavelig tid.
“Én tid, tider og en halv tid” er den samme periode som de “toogfyrre måneder”
eller tolv hundrede og tres år. Den magt, som trådte Guds folk under fode i tolv
hundrede og tres år var pavedømmet. Denne magt blev grundlagt i Rom i 538 e. Kr.
på det vestlige kejserriges ruiner og fortsatte indtil 1798 e. Kr. Dette var perioden,
der blev kendt som den mørke middelalder for Europa.’ Haskell, The Story of the
Seer of Patmos, s. 195.

10. Hvordan  blev  Johannes  vist  slutningen  af  de  1260  år  med  paveligt
overherredømme? Åb. 13, 3a. Sammenlign med vers 10. 

BEMÆRK:  Efter  1260  år  med  pavemagten  erklærede  Napoleon  i  1798,  at
pavedømmet skulle afsluttes. Han sendte en hær til Rom under general Berthier for
at pågribe paven. De ankom, mens paven og hans kardinaler holdt en stor messe for
at fejre jubilæet for pavens kroning. Berthier befalede, at messen skulle fortsætte,
men at dens hensigt nu var at fejre afslutningen på pavedømmet! Så blev paven
taget til fange og blev over de efterfølgende måneder gennet fra sted til sted, indtil
han  udåndede  i  et  straffekoloni  i  Frankrig.  Det  var  Napoleons  plan,  at  ingen
efterfølger skulle vælges. Men Guds ords profetier forudsagde, at dødshugget ville
blive lægt.

11. Hvordan skildrede Bibelen pavemagtens genoprettelse? Åb. 13, 3b.

BEMÆRK:  ‘“Jeg  så,  at  et  af  dets  hoveder  var  som såret  til  døden,  men  dets
dødshug  blev  lægt.  Og  hele  jorderige  fulgte  undrende  efter  dyret.”  Åb.  13,  3.
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Tilføjelsen af  dødshugget  peger  på pavedømmets  fald i  1798.  Efter  dette,  siger
profeten, “blev dets dødshug lægt, og hele jorderig fulgte undrende efter dyret.”
Paulus siger,  at “lovløshedens menneske” skal forblive indtil Kristi genkomst. 2
Tess.  2,  3-8.  Til  verdens  ende  skal  han  fortsætte  sit  bedrageriske  virke.  Og
Åbenbaringen siger med henvisning til pavedømmet: “Og alle, der bor på jorden,
skal tilbede det, alle de, der ikke fra verdens grundlæggelse har deres navn skrevet i
livets bog.” Åb. 13, 8.  Både i den gamle og den nye  verden skal  pavedømmet
hyldes  ved den måde, søndagens helligholdelse,  som udelukkende hviler på den
romerske kirkes autoritet, holdes i ære.’ Konfrontation, s. 475.

‘Til at give sig et mærke’

12. Hvordan vil pavedømmets autoritet blive håndhævet i de sidste dage? Åb.
13, 16.

BEMÆRK: ‘Det er den prøve, Guds folk må udsættes for, før de bliver beseglet.
Alle,  som beviser  deres  troskab  mod  Gud  ved  at  holde  hans  lov  og  nægte  at
acceptere en falsk sabbat, vil stille sig under Herren Gud Jehovas banner og få den
levende Guds segl. De, der opgiver den sandhed, som er af himmelsk oprindelse,
og accepterer søndagen som sabbat, vil få dyrets mærke.’ Herren Kommer, 5. juni.

13. Hvordan vil denne befaling blive håndhævet? Åb. 13, 17. 15.

BEMÆRK: ‘Dekretet skal udstedes, at alle, som ikke vil tage imod dyrets mærke,
hverken må købe eller sælge, og at de til sidst skal dræbes. Men Guds hellige tager
ikke imod dette mærke. Profeten på Patmos så dem, som havde sejret over dyret og
dets billede og over dets mærke og over dets navns tal, stående ved glarhavet med
Guds harper, og de sang Moses’ og Lammets sang. Den undersøgende prøve vil
komme til enhver sjæl: Skal jeg adlyde Gud mere end mennesker? Den afgørende
time er nu kommet. Satan anstrenger sig til det yderste i en sidste desperat kamp
mod Kristus og hans efterfølgere. Falske lærere bruger ethvert tænkeligt middel til
at stimulere den forhærdede synder i sit oprør, til at bekræfte den spørgende, den
tvivlende, den vantro, og ved fejlfremstillinger og falskhed at bedrage endog de
udvalgte, hvis det er muligt. Hvem er beredt til at stå fast under det banner, hvorpå
der står: “Guds bud og Jesu tro”?’ Signs of the Times, 8. november 1899.
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‘Lad ingen vildlede jer på nogen måde’

UDENADSVERS: ‘Da svarede Jesus og sagde til  dem: “Agt  vel på, at ikke
nogen skal føre jer vild.”’ Matt. 24, 4.

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, kap. 32.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Matt. 24, 4-5. 11. 23-26; 2 Tess. 2, 3-12; Åb. 13,

13-14.  
LEKTIENS MÅL: At studere hvad Bibelens profetier åbenbarer om nogle af

vildfarelserne, der er fremherskende blandt kristne i de sidste dage.

Indledning
‘Ganske  særlig  højtidelig  lyder  apostlens  forkyndelse  med hensyn  til  dem,  der
nægter  at  modtage  “kærlighed  til  sandheden.”  “Derfor,”  erklærede  han  om alle
dem,  der  bevidst  forkaster  sandhedens  budskab,  “sender  Gud  over  dem  en
vildførende magt, så de tror løgnen, for at de skal rammes af dommen, alle de, som
ikke troede sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden.” Mennesker kan ikke
ustraffet forkaste de advarsler, som Gud i sin nåde sender dem. Gud vil berøve dem
sin Ånd, når de bestandig vender sig bort fra disse advarsler, og han vil overlade
dem til det bedrag, som de elsker.’ Mesterens Efterfølgere, s. 143.

‘Det, som jeg hader’

1. Hvilket bedrag plagede den første menighed? Åb. 2, 6. 15.   

BEMÆRK:  ‘Læren  er  nu udbredt  om, at  Kristi  evangelium har  gjort  Guds  lov
ugyldig; at ved at “tro,” så er vi fritaget fra nødvendigheden af at gøre ordet. Men
dette er nikolaitternes lære, som Kristus skånselsløst fordømte.’ Signs of the Times,
25. februar 1897.

2. Hvad  sagde  Kristus  selv  om  dem,  der  bekender  sig  til  at  være  hans
efterfølgere, men som ikke adlyder ham? Matt. 7, 21-23.

BEMÆRK: ‘De, som lærer denne lære i dag, har meget at sige angående tro og
Kristi  retfærdighed,  men  de  fordærver  sandheden  og  får  den  til  at  tjene
vildfarelsens sag. De erklærer, at vi kun behøver at tro på Jesus Kristus, og at tro er
nok; at  Kristi retfærdighed skal  være synderens fortjenester;  at denne tilregnede
retfærdighed opfylder loven for os, og at vi ikke er under nogen forpligtelse til at
adlyde Guds lov. Denne gruppe hævder, at Kristus kom for at frelse syndere, og at
han har frelst dem. “Jeg er frelst,” vil de gentage om og om igen. Men er de frelst, 
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mens de overtræder Jehovas lov? Nej,  for Kristi retfærdighedsklæder er ikke en
kappe for synd. En sådan lære er en stor vildfarelse,  og Kristus bliver for disse
mennesker en anstødssten, ligesom han var det for jøderne. Han var det for jøderne,
fordi  de ikke ville tage imod ham som deres  personlige Frelser.  Han er  det for
disse, der bekender sig til at tro på Kristus, fordi de adskiller Kristus og loven og
betragter tro som en erstatning for lydighed.’ Signs of the Times, 25. februar 1897.

‘At vende sig bort fra det hellige bud’

3. Hvad siger Bibelen angående læren ‘én gang frelst, altid frelst’? Heb. 6, 4-
6.

BEMÆRK: Det er en grundlæggende lære i calvinisme, at så snart et menneske har
erfaret Guds nåde i sit liv, så kan han aldrig gå fortabt. Her taler apostelen om dem,
der er blevet oplyst, som har modtaget Helligånden og har ‘smagt’ åndelige gaver,
Guds  ord  og  den  kommende  verdens  kræfter.  Disse  har  engang  haft  en  ægte
omvendelseserfaring, men de har bevidst valgt at vende ryggen til det, som de ved,
er sandheden. Deres tidligere erfaring med at modtage Helligånden garanterer dem
ikke evig frelse. 

4. Hvad siger apostelen Peter om dem, som forlader den rette vej? 2 Pet. 2,
20-21.

BEMÆRK: ‘I Guds ord findes der ikke ubetinget udvælgelse, én gang i nåde, altid
i nåde. I  det  andet kapitel  i  2. Peters brev er  spørgsmålet  tydeliggjort.  Efter  en
historie om nogle, der fulgte en ond kurs, gives forklaringen: “De har forladt den
lige vej … ved at følge den samme vej som Bileam, Beors søn, der gerne ville
vinde løn ved sin uret.” 2 Pet. 2, 15. Her er en gruppe, som apostelen advarer imod,
“thi det havde været bedre for dem ikke at have lært retfærdighedens vej at kende
frem for efter at have erkendt den da at vende sig bort fra det hellige bud, som blev
dem overgivet.” 2 Pet. 2, 21. Der er sandhed at modtages, hvis sjæle bliver frelst.
At holde Guds bud er evigt liv for modtageren. Men Skrifterne gør det tydeligt, at
de, som engang kendte livets vej og glædede sig i sandheden, står i fare for at falde
fra og gå fortabt. Der er derfor behov for en afgjort, daglig omvendelse til Gud.
Alle, som søger at opretholde læren om udvælgelse, én gang i nåde, altid i nåde,
gør dette imod et tydeligt “Så siger Herren.”’ The Faith I Live By, s. 157.

‘Store tegn og undere’
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Lektie 10: 28. februar – 6. marts
5. Hvilken slags vildfarelse advarede Jesus imod? Matt. 24, 24. Betragt Joh.

4, 48.

BEMÆRK: ‘Kun de, der har læst flittigt i Bibelen, og som har fået kærlighed til
sandheden, skærmes mod det vældige blændværk, der holder verden fangen. Ud fra
Bibelens  vidnesbyrd  vil  de  kunne  afsløre  bedrageren  i  hans  forklædning.
Prøvelsens tid kommer til alle. Når menneskene bliver sigtet i fristelsens sold, skal
det vise sig, hvem der er sande kristne. Er Guds folk nu så rodfæstede i hans ord, at
de ikke lader sig lokke af, hvad de ser og hører? Vil de i en sådan krisesituation
holde sig til Bibelen og til Bibelen alene? Hvis muligt vil Satan hindre dem i at
forberede sig til  at  holde stand den dag.  Han vil arrangere tingene,  så de bliver
omgærdet på alle sider, og besnære dem med jordiske skatte. Han får dem til at
bære tunge og besværlige byrder, så deres hjerter er opfyldt af dagliglivets tarv, og
prøvelsens dag kommer over dem som en tyv om natten.’ Konfrontation, s. 512.

6. Hvordan blev Johannes vist farerne ved denne type vildfarelse? Åb. 13,
13-14; 16, 14. Sammenlign med 2 Tess. 2, 9-10.

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

‘Det er Herren din Gud en vederstyggelighed’

7. Mod hvilket bedrag fra fortiden skal vi være forberedt på? Betragt 1 Sam.
28, 7-20; Es. 8, 19-20.  

BEMÆRK: ‘Læren  om menneskets  bevidsthed i  døden og især troen på,  at  de
dødes  ånder  vender  tilbage  for  at  tjene  de  levende,  har  beredt  vejen  for  den
moderne spiritisme. Hvis de døde får lov at komme op til Gud og de hellige engle
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og bliver forlenet med kundskaber, der går langt ud over, hvad de tidligere havde,
hvorfor skulle de så ikke komme tilbage til jorden for at oplyse og undervise de
levende? Hvis de dødes ånder, sådan som populære teologer lærer, våger over deres
venner på jorden, hvorfor skulle de så ikke have lov til at sætte sig i forbindelse
med dem, advare dem mod det onde, eller trøste dem i deres sorg? Hvordan kan de,
der tror på menneskets bevidsthed i døden, afvise det, der kommer til  dem som
guddommeligt  lys,  meddelt  af  herliggjorte  ånder?  Her  er  en  vej,  der  anses  for
hellig, ad hvilken Satan virker for at få gennemført sine hensigter. De faldne engle,
der udfører hans befalinger, optræder som budbringere for åndeverdenen. Mørkets
fyrste foregiver at sætte de levende i forbindelse med de døde og udøver derved sin
troldomsagtige påvirkning af deres sind.’ Konfrontation, s. 453.

8. Hvordan ved  vi,  at  den  ånd,  som Saul  kommunikerede  med,  ikke  var
Guds profet Samuels? 1 Sam. 28, 6. Betragt 5 Mos. 18, 10-12; 1 Sam. 28, 3.

BEMÆRK: ‘Da Saul bad om Samuel, fik Herren ikke Samuel til at vise sig for
Saul. Han så intet. Satan fik ikke lov til at forstyrre Samuels hvile i graven og føre i
ham i  virkeligheden  hen  til  heksen  i  Endor.  Gud  giver  ikke  Satan  kraft  til  at
opvække de døde. Men Satans engle antager døde venners skikkelser og taler og
handler  som dem,  så han  gennem foregivne  døde venner  bedre  kan  udføre  sin
bedrageriske virksomhed. Satan kendte Samuel godt, og han vidste, hvordan han
skulle  fremstille  ham foran  heksen  i  Endor  og  korrekt  fremsige  Sauls  og  hans
sønners skæbne.’ Conflict & Courage, s. 172.

9. Hvad bliver vi fortalt angående dem, som er døde? Præd. 9, 5-6.

BEMÆRK:  ‘Fortidens  magiske  system  er  i  virkeligheden  det  samme,  som  nu
kendes som moderne spiritisme. Satan skaffer sig adgang til tusinder af sjæle ved at
forstille sig i afdøde venners skikkelse. Skriften siger, at “de døde ved intet.” Præd.
9, 5. Deres tanker, deres kærlighed og deres had er gået til grunde. De døde har
intet samkvem med de levende. Men snedig som altid anvender Satan denne list for
at  vinde  magt  over  sjælene.  Gennem  spiritismen  har  mange  syge,  forladte  og
nysgerrige  samkvem med  onde  ånder.  Alle,  som drister  sig  hertil,  er  på  farlig
grund.  Sandhedens  ord  forkynder,  hvordan  Gud  ser  på  dem.’  Mesterens
Efterfølgere, s. 155.
 

‘Taler i tunger’

10. Hvilket råd giver Paulus dem, som ønsker at tale i tunger? 1 Kor. 14, 19.
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BEMÆRK: ‘En del af disse mennesker praktiserer noget, som de kalder åndelige
gaver,  og de siger,  at  Herren har sat  dem i menigheden.  De har  et intetsigende
kragemål,  som de  kalder  den  ukendte  tunge,  og  som ikke  alene  er  ukendt  for
mennesker, men for Herren og hele Himmelen. Sådanne gaver tilvirkes af mænd og
kvinder  under  bistand  af  den  store  bedrager.  Sværmeri,  falsk  ekstase,  falsk
tungetale og støjende religiøse øvelser er blevet anset for at være gaver, som Gud
har sat i menigheden. Nogle har ladet sig bedrage deraf. Frugterne af alt dette har
ikke været gode.’ Herren Kommer, 26. maj.    

11. Hvordan  blev  den  ægte  ‘tungetales’  gave  åbenbaret  i  den  første
menighed? ApG. 2, 4. 6-8.

BEMÆRK: ‘Under adspredelsen var jødefolket blevet spredt til næsten alle dele af
den  beboede  verden,  og  i  deres  udlændighed  havde  de  lært  at  tale  forskellige
tungemål. Mange af disse jøder var i Jerusalem ved denne lejlighed for at overvære
de  religiøse  festligheder,  som  da  var  forestående.  Ethvert  kendt  sprog  var
repræsenteret  blandt  de  forsamlede.  Sprogforskellen  ville  have  været  en  stor
hindring for evangeliet; derfor erstattede Gud på en vidunderlig måde apostlenes
ukyndighed. Helligånden udrettede for dem, hvad de ikke i hele deres livstid ville
have  været  i  stand  til  at  opnå.  Nu  kunne  de  forkynde  evangeliets  sandheder  i
fremmede lande, fordi de flydende kunne tale sproget hos de mennesker, blandt
hvem de arbejdede. Denne underfulde gave var et vældigt bevis på, at deres opgave
var  beseglet  af  Himmelen.  Fra  dette  øjeblik  var  disciplenes  tale  ren,  enkel  og
tydelig,  hvad enten de talte deres  modersmål  eller  fremmede sprog.’ Mesterens
Efterfølgere, s. 26.

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

12. Hvilket tegn har Gud valgt for at vise forbindelsen mellem sig selv og sit
folk? 2 Mos. 31, 13; Ez. 20, 12. 20.

BEMÆRK: ‘På samme måde som sabbatten var det tegn, som særprægede Israel,
da de kom ud af Ægypten for at drage ind i det jordiske Kana'an, således er den
også det tegn, som nu kendetegner Guds folk, når de kommer ud fra verden for at
drage  ind  til  den  himmelske  hvile.  Sabbatten  er  et  tegn  på  det  forhold,  som
eksisterer mellem Gud og hans folk, et tegn på, at de ærer hans lov. Den drager en
skillelinje mellem hans lydige undersåtter og overtræderne… Sabbatten, som blev
givet til verden som et tegn på, at Gud er Skaberen, er også tegnet på, at det er ham,
som helliggør.  Den  kraft,  som skabte  alle  ting,  genskaber  også  sjælen,  så  den
kommer til at ligne ham. Sabbatten er et tegn på helliggørelse for dem, som holder
den hellig.  Sand helliggørelse er overensstemmelse med Gud, lighed med ham i
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karakter. Man kommer i besiddelse af den, når man er lydig imod de principper,
som er et udtryk for hans karakter. Sabbatten er et tegn på lydighed. Det menneske,
som af  hele  sit  hjerte  adlyder  det  fjerde  bud,  vil  adlyde  hele  loven.  Det  bliver
helliget ved lydighed. Både for os og for Israel er sabbatten “en evig gyldig pagt.”
For de mennesker, som har ærefrygt for Guds hellige dag, er sabbatten et tegn på,
at Gud anerkender dem som sit udvalgte folk. Det er et pant på, at han vil holde sin
pagt med dem. Enhver sjæl, som tager imod tegnet på Guds herredømme, stiller sig
under den guddommelige, evige pagt. Han fæstner sig til lydighedens gyldne kæde,
på hvilken hvert  led er  et  løfte.  Det fjerde  bud er det  eneste af  de ti  bud, som
indeholder  den  store  Lovgivers,  himmelens  og  Jordens  Skabers,  segl.  De,  som
adlyder dette bud, tager hans navn på sig og får del i alle de velsignelser, som dette
indbefatter.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 15-16.
‘Sabbatten har ikke mistet noget af sin betydning. Den er stadig tegnet mellem Gud
og hans folk, og den vil vedblive med at være det i  al evighed.’  Vejledning for
Menigheden, bind 3, s. 255.

13. Hvilken  advarsel  er  vi  givet  i  profetierne  angående  en  fordring om at
ændre Guds tider og lov? Dan. 7, 25.

BEMÆRK: ‘Satan kunne ikke forhindre frelsesplanen.  Jesus blev korsfæstet  og
opstod igen på den tredje dag. Men Satan fortalte sine engle, at han ville udnytte
endog korsfæstelsen og opstandelsen til sin egen fordel. Han var villig til, at de, der
bekendte sig til troen på Jesus, skulle tro, at lovene angående de jødiske ofringer
ophørte ved Kristi død, dersom han kunne drive dem videre og få dem til at tro, at
de ti bud også døde med Kristus… Han fortalte sine engle, at nogle ville blive så
nidkære for Guds lov, at de ikke kunne fanges i denne snare.  De ti bud var så
tydelige, at mange ville tro, at de fremdeles var bindende, og derfor måtte han kun
forsøge at forvanske ét af disse ti bud. Han påvirkede derfor sine repræsentanter til
at søge at forandre det fjerde, sabbatsbudet, og derved ændre det eneste af de ti, der
påpeger  den  sande  Gud,  Himmelens  og  jordens  Skaber.  Satan  fremholdt  Jesu
herlige opstandelse for dem og sagde, at han ved at opstå på den første dag i ugen
forandrede sabbatten fra den syvende dag i ugen til den første. Således benyttede
Satan opstandelsen til støtte for sin hensigt. Han og hans engle frydede sig over, at
de vildfarelser, de havde foranstaltet, slog så godt an hos dem, der gav sig ud for at
være Jesu venner.’ Budskaber til Menigheden, s. 257-259.
‘Satan fortsatte sit arbejde gennem uindviede kirkeledere med også at pille ved det
fjerde  bud  og  prøvede  at  tilsidesætte  den  gamle  sabbat,  den  dag  Gud  havde
velsignet og helliget (1 Mos. 2, 2-3) og i stedet ophøje den dag, hedningerne fejrede
som “Solens ærværdige dag.”. ’ Konfrontation, s. .
‘Herren har tydeligt defineret vejen til Guds stad, men Satan har ændret skiltet og
sat et falsk skilt op, en falsk sabbat. Fjenden til alt godt har vendt skiltet rundt, så
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det peger mod ulydighedens sti som stien til lykke. Han har sat sig for at ændre
tider og love.’ The Faith I Live By, s. 81.
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Lektie 11: 7. – 13. marts
‘For alle folkeslag og stammer og tungemål og folk’

UDENADSVERS: ‘Jeg skammer mig nemlig ikke ved evangeliet, thi det er en
Guds kraft til frelse for enhver, som tror, for jøde først og så for græker.’ Rom. 1,
16.

STUDIEHJÆLP: Det skal ske i de sidste dage, s. 198-203.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Åb. 14, 6-12.
LEKTIENS  MÅL:  At  studere  hvad  profetierne  åbenbarer  om  Guds  sidste

budskab til verden.

Indledning
‘Ved  at  tro  på  Jesus  som sin  personlige  Frelser,  ved  i  tro  at  tage  imod  hans
retfærdighed, får synderen del i den guddommelige natur og undflyr fordærvelsen i
verden, som skyldes det onde begær. Det er gennem Helligåndens iboen, at den
kristne gøres i stand til at modstå fristelse og til at gøre retfærdighed. Uden den
guddommelige natur, uden Guds Ånds indflydelse, kan mennesket ikke udvirke sin
egen frelse; for Gud må virke i ham både at ville og at gøre af hans gode vilje.
Kristus har sagt:  “Skilt fra mig kan I slet intet gøre.”’  The Messenger,  26. april
1893. 

‘Det evige evangelium’

1. Hvilket budskab skal forkyndes for alle folkeslag, stammer, tungemål og 
folk? Åb. 14, 6. Sammenlign med Matt. 24, 14.   

BEMÆRK: ‘Evangeliet, som blev forkyndt af Jesu disciple, var budskabet om hans
første komme til verden. Det bragte menneskene det glade budskab om frelse ved
troen på ham. Det viste frem til hans andet komme i herlighed for at forløse sit folk,
og det fremstillede for menneskene håbet om, at de ved tro og lydighed ville få del i
de helliges arvelod i lyset. Dette budskab forkyndes for menneskene i vore dage,
men nu forbindes det med budskabet om Kristi snare genkomst. De tegn, som han
selv gav på sit komme, er blevet opfyldt, og ved at læse den undervisning, som
findes i Guds ord, kan vi vide, at Herren er nær for døren.’ Lys over hverdagen, del
2, s. 21.

2. Hvad er Kristi evangelium? Rom. 1, 16.

BEMÆRK: ‘Nu har vi kun lidt tid til at berede os for evigheden. Må Herren åbne
sit folks lukkede øjne og vække deres sløve sanser, så de kan indse, at evangeliet er
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Guds kraft til frelse for dem, som tror. Må de indse vigtigheden af at give en så ren
og retfærdig fremstilling af Gud, at verden skal se ham i hans skønhed. Må de være
så fyldt af den Ånd, som bor i ham, at verden ikke vil have nogen kraft til at aflede
dem fra den gerning at fremstille for mennesker de vidunderlige muligheder, der er
for enhver sjæl, der modtager Kristus.’ Testimonies, bind 7, s. 11.

‘Hans doms time er kommet’

3. Hvilken vigtig begivenhed, som angår alle på jorden, gør forkyndelsen af
det evige evangelium til en særlig presserende sag? Åb. 14, 7.

BEMÆRK: ‘Vi skal med tydelig lyd forkynde budskabet: “Frygt Gud og giv ham
ære; thi nu er hans doms time kommet.” Med samme alvor, som prægede profeten
Elias og Johannes Døber, skal vi arbejde på at bane vej for Kristi andet komme.
Guds doms time er kommet, og der påhviler medlemmerne af hans menighed på
jorden det højtidelige ansvar at advare dem, der så at sige står på randen af den
evige fortabelse. Alle kan gøre noget for sagen. Ingen bliver erklærede skyldfri for
Gud, medmindre de har arbejdet alvorligt og uegennyttigt for menneskers frelse.
Din pligt kan ikke lægges på en anden. Ingen anden end du kan gøre dit arbejde.
Holder  du  dit  lys  tilbage,  må en  eller  anden forblive  i  mørke  på  grund af  din
forsømmelse.’ The Faith I Live By, s. 290.

4. Hvilken  kendelse  markerer  afslutningen  på  Guds  dom,  og  hvilken
begivenhed følger hurtigt efter? Åb. 22, 11-12.

BEMÆRK: ‘Vi bereder os til at møde ham, som under ledsagelse af en engleskare
skal  åbenbares  i  himmelens  skyer  for  at  skænke  de  trofaste  og  de  retfærdige
udødelighedens fuldendte gave. Når han kommer, er det ikke hans opgave at rense
os  fra  vore  synder,  at  fjerne  manglerne  i  vor  karakter  eller  at  helbrede  os  for
skrøbelighederne  i  vort  temperament  og  vore  tilbøjeligheder.  Hvis  dette
overhovedet bliver udrettet for os, vil det alt sammen være udført inden den tid.
Når Herren kommer, vil de, der er hellige, vedblive at være hellige. Den, der har
bevaret  sit  legeme  og  sin  ånd  i  hellighed,  i  helliggørelse  og  i  ære,  vil  da  få
udødelighedens fuldendte gave. Men de, som er uretfærdige, vanhellige og urene,
vil vedblive at være sådan for al tid. Ingen gerning vil da blive udført for at fjerne
deres mangler og give dem en hellig karakter. Den guddommelige smelter sidder da
ikke  mere  for  at  udføre  sin  renselsesproces  og  fjerne  deres  synder  og  deres
fordærvelse. Dette må alt sammen gøres i disse prøvetidens timer. Det er nu, denne
gerning skal udføres for os.’ Herren Kommer, 1. august.
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‘Frygt Gud og giv ham ære’

5. Hvilket  trefoldigt  kald  gives  jordens  indbyggere  i  lyset  af  den
kendsgerning, at Guds dom er begyndt? Åb. 14, 7.

BEMÆRK: ‘For at berede mennesker til at bestå i dommen, befaler budskabet dem
at “frygte Gud og give ham ære,” og “tilbede ham, som har skabt himlen og jorden
og havet  og kildevældene.”  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. Apostlen Paulus siger: “Alle,
som synder under loven, skal dømmes ved loven … på den dag, da Gud ved Jesus
Kristus … vil dømme det, der skjuler sig i menneskene.” Og han siger, at “lovens
gørere skal retfærdiggøres.” Rom. 2, 12-16. Tro er nødvendig for at holde Guds
lov, for “uden tro er det umuligt  at have hans velbehag.” Og “alt det, som ikke
udspringer af tro, er synd.” Heb. 11, 6; Rom. 14, 23. 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. 2, 9.’ Konfrontation, s. 360.
‘At give Gud æren er at åbenbare hans karakter i vor egen og således gøre ham
kendt. Og på hvilken som helst måde vi gør Faderen eller Sønnen kendt, ærer vi
Gud.’ Signs of the Times, 17. okotber 1892.

6. Hvilken måde tilvejebragte Gud for menneskeheden at tilbede ham som
deres Skaber? 2 Mos. 20, 8-11. Sammenlign med 1 Mos. 2, 1-3.

BEMÆRK: ‘I Johannes’ Åbenbaring, 14. kapitel, opfordres mennesker til at tilbede
deres skaber; og profetien viser os en gruppe, der holder Guds bud som følge af det
tredobbelte budskab. Det ene af disse bud peger direkte på Gud som Skaberen. I det
fjerde bud hedder det: “Den syvende dag skal være hviledag for Herren din Gud …
thi i seks dage gjorde Herren himlen, jorden og havet med alt, hvad der er i dem, og
på den syvende dag hvilede han; derfor har Herren velsignet hviledagen og helliget
den.” 2 Mos. 20, 10-11. Om hviledagen siger Herren videre, at den er “et tegn … at
det må kendes, at jeg, Herren, er eders Gud.” Ez. 20, 20. Og grunden er: “I seks
dage gjorde Herren himlen og jorden, men på den syvende dag hvilede han og
vederkvægede  sig.”  2  Mos.  31,  17.  “Hviledagens  betydning  som  minde  om
skabelsen er, at den altid holder os den sande grund for øje, til at vi må tilbede
Gud” – fordi det er ham, der er Skaberen, og vi er hans skabninger. “I hviledagen
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finder vi  den egentlige  grund til  tilbedelse af Gud,  for den forkynder  den store
sandhed på en mere slående måde end nogen anden foranstaltning.  I  forskellen
mellem Skaberen og hans skabning finder vi den sande grund til dyrkelse af Gud,
ikke blot hver syvende dag, men i det hele taget. Denne store kendsgerning kan
aldrig forældes og må aldrig glemmes.” J. N. Andrews, History of the Sabbath, kap.
27. Det var for altid at minde mennesker om denne sandhed, at Gud indstiftede
hviledagen i Eden; og så længe årsagen til vor gudsdyrkelse er den kendsgerning, at
han er vor skaber, så længe vil hviledagen fortsætte med at være tegn på og minde
om dette.’ Konfrontation, s. 362.    

‘Babylon er faldet’

7. Hvilken  yderligere  advarsel  skal  gives  verden?  Åb.  14,  8.  Sammenlign
med Åb. 17, 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 at drikke af
sin utugts harmes vin.” Åb. 14, 8. Betegnelsen “Babylon” er afledt 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.

8. Hvilken yderligere advarsel skal tilføjes dette andet budskab? Åb. 18, 1-5.

BEMÆRK: ‘Johannes’ Åbenbaring 18. kapitel viser hen til den tid, hvor kirken
efter at have afvist den tredobbelte advarsel i Åbenbaringen 14, 6-12, har nået den
tilstand, den anden engel forudsagde, og Guds folk, der stadig var i Babylon, blev
kaldet til at drage ud fra fællesskabet med den. Dette budskab er det sidste, verden
nogen sinde vil få, og det vil gå i opfyldelse. Når de, der “ikke troede sandheden,
men fandt  behag i  uretfærdigheden” (2 Tess.  2,  12),  skal  blive overladt  til  “en
vildførende magt, så de tror løgnen,” skal sandhedens lys skinne over de hjerter,
der er åbne for at modtage det, og alle Herrens børn, som endnu er i Babylon, vil
følge opfordringen: “Drag ud fra hende, mit folk!” Åb. 18, 4.’  Konfrontation, s.
324.
‘Efterhånden som kirkerne godkender spiritismens lære, fjernes de bånd, der er lagt
på det kødelige hjerte, og religionsbekendelsen bliver en kappe, der skal skjule den
usleste syndighed. Troen på spiritistiske manifestationer åbner døren for forførende
ånder og djævles lærdomme, så de onde engles påvirkning mærkes i kirkerne. På
den tid, denne profeti handler om, hedder det om Babylon: “Thi hendes synder har
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hobet sig op, så de når til Himlen, og Gud har kommet hendes uretfærdighed i hu.”
Åb. 18, 5. Målet af hendes synder er fuldt, og hendes fald er nært forestående. Men
Gud  har  stadig  folk  i  Babylon,  og  disse  trofaste  må  kaldes  ud,  før  hans  dom
iværksættes, da de ikke har del i hendes synder og “ikke skal rammes af hendes
plager.”  Derfor  opstår  den  bevægelse,  der  er  symboliseret  ved  den  engel,  der
kommer ned fra Himlen, og oplyser jorden med sin herlighed og råber med vældig
røst om Babylons synder. I forbindelse med hans budskab høres råbet: “Drag fra
hende,  mit  folk!” Disse forkyndelser  udgør  i  forbindelse med den tredje engels
budskab den sidste advarsel, der skal gives jordens beboere.’ Konfrontation, s. 495-
496.

‘Guds harmes vin’

9. Hvilken frygtindgydende advarsel ledsager det tredje budskab i Åb. 14?
Åb. 14, 9-11.

BEMÆRK:  ‘Når  Kristus  indstiller  sin  forbøn  i  helligdommen,  udøses  den
ublandede vrede, som truede alle dem, der tilbeder dyret og dets billede og tager
dets mærke på sin pande. Egyptens plager, da Gud skulle til at befri Israel, var af
samme art som de langt frygteligere domme, der skal komme over verden lige før
Guds  folks  endelige  udfrielse.  Johannes’  Åbenbaring  beskriver  disse  frygtelige
plager:  “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.”
Hvor frygtelige disse straffe end er, står dog Guds dom fuldt ud retfærdiggjort…
Disse plager falder ikke overalt, da jordens befolkning så ville gå helt til grunde.
Men de bliver de værste straffe, nogen dødelig nogen sinde har kendt. Alle domme
over  mennesker  forud for  prøvetidens  udløb var  iblandet  barmhjertighed.  Kristi
sonende blod har skærmet synderen fra at få sin skyld tilmålt i fuldt udstrækning,
men  i  den  endelige  dom  udløses  vreden  ublandet  med  barmhjertighed.’
Konfrontation, s. 513-514.
 
10. Hvordan skildrer Bibelen Guds vrede, som udgydes ufortyndet? Åb. 15, 1.

Læs Åb. 16.

BEMÆRK: ‘Vi har fået en bog, som skal lede vore fødder gennem denne mørke
verdens farer til Himmelen. Den fortæller os, hvordan vi kan undfly Guds vrede, og
den fortæller os også om Kristi lidelser for os, det store offer, der blev gjort, for at
vi kunne opnå frelse og for stedse glæde os for Guds åsyn.’  Herren Kommer, 30.
marts.
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‘Og hvis nogen til sidst kommer til kort efter at have hørt sandheden, som de har i
dette lysets land, vil det være deres egen skyld, de vil være uden undskyldning.
Guds ord fortæller os, hvordan vi kan blive fuldkomne kristne og undfly de sidste
syv plager.’ Testimonies, bind 1, s. 126.    

‘De hellige’

11. Hvordan beskrives Guds hellige, som ikke tilbeder dyret eller dets billede?
Åb. 14, 12.

BEMÆRK: ‘Men idet han [Johannes] skuede med spændt interesse, så han Guds
folkets lovlydige skare. De havde den levende Guds segl på deres pander, og han
sagde: “Her gælder det om udholdenhed for de hellige, der holder fast ved Guds
bud og troen på Jesus.”’ Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 307.

12. Hvordan beskriver Kristus dem, som han gør krav på som sine? Matt. 7,
21.

BEMÆRK: ‘Sand religion har noget med viljen at gøre.  Viljen er  den styrende
magt i menneskets natur; alle andre egenskaber er underordnet den. Viljen er ikke
smagen  eller  tilbøjelighederne,  men  den  bestemmende  magt,  som  virker  i
menneskenes børn til lydighed mod Gud eller til ulydighed… Du kan ikke beherske
dine impulser og følelser, som du skulle ønske, men du kan kontrollere viljen, og
du kan gøre en fuldstændig forandring i dit liv. Ved at overgive din vilje til Kristus,
vil dit liv blive skjult med Kristus i Gud og forbundet med den magt, som er over
alle fyrstendømmer og magter. Du vil få styrke fra Gud, som vil knytte dig fast til
sin styrke; og et nyt lys, ja en levende tros lys vil det blive muligt for dig at opnå.
Men din vilje må samarbejde med Guds vilje, ikke med sådanne kammeraters vilje,
som Satan stadig arbejder igennem for at besnære og ødelægge dig… Ved stadig at
holde viljen på Herrens side, vil enhver tanke blive taget til fange under Jesu vilje.
Du vil da finde, at din fod står på en solid klippe. Det vil til tider kræve ethvert gran
af  den viljekraft,  du besidder,  men det  er  Gud,  der  arbejder  for  dig,  og du vil
komme ud af smeltningsprocessen som et kar til ære.’ Budskaber til de unge, s. 85-
86.
‘Kristus venter med længsel efter at se sit billede åbenbaret i sin menighed. Når
Kristi karakter genspejles i al sin fuldkommenhed i hans folk, vil han komme for at
tage dem til sig.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 55.
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‘Drag ud fra hende, mit folk’

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

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, s. 495-498.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Åb. 18.
LEKTIENS MÅL: At studere hvorfor Guds folk må komme ud af Babylon.

Indledning
‘Johannes’ Åbenbaring 18. kapitel viser hen til den tid, hvor kirken efter at have
afvist den tredobbelte advarsel i Åbenbaringen 14, 6-12, har nået den tilstand, den
anden engel forudsagde, og Guds folk, der stadig var i Babylon, blev kaldet til at
drage ud fra fællesskabet med den. Dette budskab er det sidste, verden nogen sinde
vil få, og det vil gå i opfyldelse. Når de, der “ikke troede sandheden, men fandt
behag i uretfærdigheden” (2 Tess. 2, 12), skal blive overladt  til  “en vildførende
magt, så de tror løgnen,” skal sandhedens lys skinne over de hjerter, der er åbne for
at  modtage  det,  og  alle  Herrens  børn,  som  endnu  er  i  Babylon,  vil  følge
opfordringen: “Drag ud fra hende, mit folk!” Åb. 18, 4.’ Konfrontation, s. 324. 

‘Faldet er Babylon’

1. Hvad mener Åbenbaringens Bog med ‘Babylon’? Åb. 17, 3-6.   

BEMÆRK:  En  kvinde  er  et  bibelsk  symbol  på  Guds  bekendende  folk,  en  ren
kvinde for en ren menighed, en fordærvet kvinde for en fordærvet menighed. Et dyr
er et symbol på en forfølgende magt. Kvinden, der ridder på dyret, symboliserer en
menighed, der styrer statsmagten. Denne kvinde bærer regeringens purpur og viser
store rigdomme frem, men hun drikker vederstyggeligheder. Kommunikation med
de døde beskrives som en vederstyggelighed (5 Mos. 18, 10-12), og denne kvinde
opmuntrer  sine efterfølgere  til  at  bede til  de døde ‘helgener’  og bede om deres
hjælp. Denne kvinde er en gudsbespotter; der nævnes tre specifikke bespottelser i
Skriften – påstanden om at kunne tilgive synder (Luk. 5, 21), påstanden om at være
Gud, når man kun er et menneske (Joh. 10, 33), og bespottelsen mod Helligånden
(Mark. 3, 28-29). Pavedømmet hævder, at dens præster har ret til at tilgive synder.
Paven hævdes at være ‘Gud på jorden,’ mens pavens påstand om at være Kristi
stedfortræder er at tilrane sig Helligåndens rolle (Joh. 14, 16-18). 

2. Hvilke egenskaber har Babylon? Åb. 17, 3-6. Sammenlign med Dan. 7, 25;
Åb. 13, 6-8; 2 Tess. 2, 3-4.
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BEMÆRK: ‘Purpur og skarlagen, guld og ædelstene og perler beskriver levende
den storhed  og  mere  end  kongelige  pragt,  den  stolte  pavestol  i  Rom lagde  for
dagen. Og ingen anden magt kunne med så stor sandhed siges at være “beruset af
de  helliges  blod,”  som  den  kirke,  der  så  grusomt  forfulgte  Kristi  tilhængere.
Babylon beskyldes også for uretmæssige forbindelser med “jordens konger.” Det
var ved at vise Herren ryggen og træde i forbindelse med hedninger, at den jødiske
kirke blev en skøge; og Rom, der fordærvedes på samme måde ved at søge jordiske
magters støtte, modtager en lignende fordømmelse. Babylon siges at være “moder
til jordens skøger.” Dens døtre må symbolisere kirker, der hænger ved dens lære og
traditioner og følger dens eksempel med at prisgive sandheden og Guds velsignelse
for at indgå i ulovlig forbindelse med verden. Budskabet i Johannes’ Åbenbaring
14. kapitel, der forkynder Babylons fald, må referere til de religiøse grupper, der
var rene engang, men senere er blevet fordærvede.’ Konfrontation, s. 318.

‘Hendes utugts harmes vin’

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

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

4. Hvordan betragter Gud Babylons falske lære? Åb. 18, 5-8.

BEMÆRK: ‘Hele kapitlet viser, at Babylon som her faldt, er de kirkesamfund, som
ikke vil tage imod advarselsbudskaberne, som Herren har givet i den første, anden
og tredje engels budskaber. De afviste sandheden og godtog en løgn. De afviste
sandhedens budskaber (se 2 Tess. 2, 10-12). Budskabet i Åb. 18 er enkelt og klart
beskrevet.  “For alle  folkeslag har  drukket  af  hendes utugts  harmes vin,  jordens
konger har bedrevet utugt med hende, og jordens købmænd er blevet rige af hendes
overdådige vellevned” (vers 3). Ingen, som læser dette kapitel, behøver at blive ført
vild… Babylons vin er ophøjelsen af den falske og uægte Sabbat over den Sabbat,
som Herren har velsignet og helliget til menneskets brug. Det er også læren om
sjælens  udødelighed.  Disse  beslægtede  kætterier  og  fornægtelsen  af  sandheden
forvandler kirkerne til Babylon.’ På fast grunn, bog 2, s. 68.
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‘Gud har kommet hendes uretfærdigheder i hu’

5. Hvilken advarsel er vi givet angående Babylon? Åb. 18, 5.

BEMÆRK: ‘På den tid, denne profeti handler om, hedder det om Babylon: “Thi
hendes synder har hobet sig op, så de når til Himlen, og Gud har kommet hendes
uretfærdighed i hu.” Åb. 18, 5. Målet af hendes synder er fuldt, og hendes fald er
nært forestående. Men Gud har stadig folk i Babylon, og disse trofaste må kaldes
ud, før hans dom iværksættes, da de ikke har del i hendes synder og “ikke skal
rammes af hendes plager.” Derfor opstår den bevægelse, der er symboliseret ved
den engel, der kommer ned fra Himlen, og oplyser jorden med sin herlighed og
råber med vældig røst om Babylons synder. I forbindelse med hans budskab høres
råbet: “Drag fra hende, mit folk!” Disse forkyndelser udgør i forbindelse med den
tredje  engels  budskab  den  sidste  advarsel,  der  skal  gives  jordens  beboere.’
Konfrontation, s. 496.

6. Hvilke plager vil falde på Babylon og dem, der tilbeder hende? Åb. 18, 8.
Se Åb. 16. Læg især mærke til versene 2 og 10-11.

BEMÆRK: ‘Når Guds stemme gør ende på hans folks fangenskab, bliver der en
frygtelig opvågnen for dem, der har tabt alt i livets store strid. Så længe prøvetiden
ikke var  udløbet,  blændede Satans bedrag dem, og de forsvarede deres  syndige
liv…  De  onde  fyldes  med  sorg,  ikke  så  meget  på  grund  af  deres  syndige
ligegyldighed  over for  Gud og deres  medmennesker,  men fordi  Gud vandt.  De
beklager, at resultatet er, som det er, men de angrer ikke deres ondskab. De ville
ikke lade noget middel til at sejre uprøvet, hvis de kunne. Verden ser de mennesker,
den har hånet og spottet og ønsker at tilintetgøre, gå uskadt gennem pest, uvejr og
jordskælv. Han, som er en fortærende ild for dem, der overtræder hans lov, er en
tryg bolig for sit folk. Den præst, der har ofret sandheden for at vinde menneskers
gunst, ser nu sin læres karakter og indflydelse. Det viser sig, at det alvidende øje
fulgte  ham, når  han  stod  på prædikestolen,  når  han  gik  på  gaden,  når  han  var
sammen med mennesker i livets forskellige forhold. Hver tanke og følelse,  hver
skrevet linje, hvert udtalt ord, hver handling, der fik mennesker til at søge ly bag
løgnen, har været udsået sæd, og nu ser han høsten – fortabte sjæle omkring sig.’
Konfrontation, s. 532-533.    

‘Drag ud af hende’

7. Hvad er Guds folk befalet at gøre? Åb. 18, 4.  
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BEMÆRK: ‘Der er mange, som har beredt sig til moralsk uduelighed i den store
krise. De er vaklende og ubeslutsomme. Andre, som ikke har haft så stort lys, som
aldrig har identificeret sig med sandheden, vil under Åndens indflydelse besvare
lyset, når det skinner på dem. Sandhed, der har mistet sin kraft hos dem, som længe
har tilsidesat dens dyrebare lære, forekommer skøn og tiltrækkende for dem, som er
rede til at vandre i lyset. Ånden overbeviser om sandheden på en sådan måde, at
den vækker samvittigheden til  at  kende og anerkende den eneste sande Gud og
Jesus Kristus, som han har sendt. Mennesker ser sig selv som overtrædere af Guds
lov. Ved tro ser de Guds uendelige kærlighed i gaven Jesus til vor verden. Ved tro
ser de fordømmelseskendelsen udslettet og deres navne skrevet i livets bog. De ser
Kristi retfærdighedsklædning blive dem tilbudt, som gør dem rede til boligerne i
himmelen, så de kan stå pletfri foran Faderen. Det er disse Kristi ting, som sindet
fatter, og som er føde for sjælen. Midt i forvirringen af bedrageriske doktriner vil
Guds  Ånd  være  en  vejleder  og  et  skjold  for  dem,  som  ikke  har  modstået
sandhedens  beviser.  Han  bringer  enhver  anden  røst  til  tavshed  end  den,  som
kommer fra ham, der er sandheden og livet. Gud giver enhver sjæl anledning til at
høre den Sande Hyrdes røst og modtage kundskaben om Gud og vor Frelser. Når
hjertet  modtager  denne  sandhed  som  en  dyrebar  skat,  dannes  Kristus  indeni,
herlighedens håb, mens hele det himmelske univers råber: Amen og amen.’  1888
Materials, s. 1016.

8. Hvilken  beretning  i  Bibelen  åbenbarer  vigtigheden  af  at  give  agt  på
advarselen om at drage ud? 1 Mos. 19, 12-17.

BEMÆRK: ‘Guds straffedomme vil snart blive udgydt over jorden. “Det gælder dit
liv!” lyder det advarende fra Guds engel. 1 Mos. 19, 17. Der høres andre stemmer,
som siger: “Lad jer ikke forskrække! Der er ingen årsag til særlig uro.” De sorgløse
i Zion råber fred og ingen fare, medens Himmelen erklærer, at hastig ødelæggelse
er  ved  at  komme  over  overtræderen.  De  unge,  de  overfladiske  og  de
forlystelsessyge betragter disse advarsler som tomme fabler og vender sig bort fra
dem med en spøg. Forældre er tilbøjelige til at mene, at deres børn har omtrent ret i
dette,  og  alle  sover  sorgløst  videre.  Således  var  det  ved  den  gamle  verdens
ødelæggelse, og da Sodoma og Gomorra blev fortæret af ild. Natten forud for deres
undergang svælgede byerne på sletten i vellyst. Lot blev spottet for sin frygt og sine
advarsler. Men det var disse spottere, der omkom i flammerne. Netop den nat blev
nådens  dør  for  evigt  lukket  for  de  onde,  ligegyldige  indbyggere  i  Sodoma.’
Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 63.
‘Den samme stemme, som advarede Lot, for at han skulle forlade Sodoma, siger til
os: “Drag bort fra dem, rør ikke ved noget urent” (2 Kor. 6, 17). De, som er lydige
mod denne advarsel, vil finde et tilflugtssted.’ På fast grunn, bog 2, s. 354.
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‘Kald ikke alt sammensværgelse’

9. Hvad betyder det at drage ud af Babylon? 2 Kor. 6, 14-17.

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

tager imod sandheden? Es. 8, 9-12.

BEMÆRK: ‘De, der er beskæftiget i nogen afdeling af arbejdet, hvormed verden
kan forvandles, må ikke slutte sig sammen med dem, som ikke kender sandheden.
Verden kender hverken Faderen eller Sønnen, og de har ingen åndelig dømmekraft
angående beskaffenheden af vort arbejde, hvad vi skal gøre eller ikke gøre. Vi må
adlyde  ordrerne,  der kommer ovenfra.  Vi skal ikke lytte  til  de vantros råd eller
følge deres planer. Forslag, der kommer fra dem, som ikke kender det arbejde, Gud
udfører for denne tid, vil være af en sådan art, at de svækker Guds redskaber. Ved
at  acceptere  sådanne  forslag  gøres  Kristi  råd  virkningsløst.’  Testimonies  to
Ministers, s. 463.

‘Frygt ikke’

11. Med hvilke trøstende ord udtrykker Gud sin omsorg for sit folk, mens
Babylon modtager hendes straf? Es. 26, 20-21.

BEMÆRK: ‘I den prøvetid,  som ligger  foran os,  vil  Gud holde sit  løfte  om at
beskytte dem, som har holdt fast ved hans ord om udholdenhed. Kristus vil sige til
sine trofaste: “Mit folk, gå ind i dit kammer og luk dine døre bag dig; hold dig
skjult en liden stund, til vreden er draget over ” Es. 26, 20. Løven af Judas stamme,
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der er så frygtelig for dem, som forkaster hans nåde, vil være Guds Lam for de
lydige  og  trofaste.  Den  skystøtte,  som  varsler  vrede  og  rædsel  for  den,  som
overtræder Guds lov, er lys og nåde og befrielse for dem, som har holdt hans bud.
Den arm, som vil slå oprørene ned, har styrke til at udfri de lydige.’ Vejledning for
Menigheden, bind 3, s. 11.

12. Hvilke løfter kan de, der drager ud af Babylon, gøre krav på? Sal. 91, 4-8.

BEMÆRK: ‘Guds folk går  ikke fri for lidelser, men mens de bliver forfulgt  og
gjort ulykkelige, mens de må lide afsavn og mangle mad, skal de ikke fortabes. Den
Gud, der tog sig af Elias, vil ikke forbigå et eneste af sine selvopofrende børn. Han,
som har talt alle deres hovedhår, vil sørge for dem, og i hungersnødens time skal de
blive  mættet.  Mens  de  onde  dør  af  sult  og  sygdomme,  skærmer  englene  de
retfærdige og opfylder deres behov. Til den, der “vandrer i retfærd,” lyder løftet:
“Han får sit brød, og vand er ham sikret.” “Forgæves søger de arme og fattige vand,
deres tunge brænder af tørst; jeg, Herren, vil bønhøre dem, dem svigter ej Israels
Gud.” Es. 33, 15-16; 41, 17.’ Konfrontation, s. 514.
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‘Et rige, som aldrig i evighed skal forgå’

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

STUDIEHJÆLP: Herren Kommer, 30. december.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Åb. 21, 1 – 22, 7.
LEKTIENS MÅL: At studere hvad Bibelen åbenbarer om udfaldet  af krigen

mellem Guds folk og deres forfølgere.

Indledning
‘Snart vil Gud oprette sit rige, som aldrig i evighed skal forgå. Nu er tiden inde for
os at danne en ren, himmelsk karakter. Værket vil stige mere og mere i inderlighed
og intensitet indtil enden. Vi behøver en forøget tro. Vi må våge og bede.’  This
Day With God, s. 198. 

‘Himmelens Gud vil oprette et rige’

1. Hvad var den endelige fase af Nebukadnezzars drøm? Dan. 2, 34-35.   

BEMÆRK: ‘I udtydningen af kong Nebukadnezzars drøm forudsagde profeten de
store  verdensrigers  opståen  og  fald,  som  skulle  efterfølge  Babylons  rige,  med
opdelingen af Rom, det sidste rige, til små riger, som blev fremstillet ved jern- og
lerfødderne af den “vældige billedstøtte,” og sagde: “Men i hine kongers dage vil
Himmelens Gud oprette et rige, som aldrig i evighed skal forgå, og herredømmet
skal ikke gå over til noget andet folk; det skal knuse og tilintetgøre alle hine riger,
men selv stå i al evighed.” Dan. 2, 44. Dette rige blev set i drømmen: “en sten reves
løs fra  klippen, dog ikke ved menneskehænder,  og ramte billedstøttens jern-  og
lerfødder og knuste dem;” og de “blev som avner fra sommerens tærskepladser, og
vinden bar det sporløst bort; men stenen, som ramte billedstøtten, blev til et stort
bjerg, der fyldte hele jorden.” Versene 34-35.’ A. T. Jones, American Sentinel, 24.
oktober 1895.

2. Hvordan blev Nebukadnezzar vist udfaldet af forfølgende rigers opståen
og fald? Dan. 2, 44.

BEMÆRK: ‘Dette er Guds plan for at gøre Kristus til denne jords Konge. Det er
evangeliets plan. Og ethvert forsøg på at gøre Kristus til denne verdens Konge ved
nogen  af  de  midler,  gennem hvilke  jordisk magt  opnås og udøves,  er  kun den
vildeste tåbelighed. Motivet kan være værdigt nok, men anstrengelsen er 
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fuldstændig  uden  kundskab.  Når  Kristi  rige  kommer,  da  vil  Guds  vilje  ske  på
jorden, som den sker i himmelen, som han har lært os det. Dette betyder, at jorden
da vil være fuldkommen, uden synd eller synder. Og det vil være den nye jord; for
den nuværende er “forbeholdt ilden på den dag, da de ugudelige mennesker skal
dømmes og fortabes.” 2 Pet. 3, 7. Det er forkyndelsen af evangeliet, og kun det,
som kan fremskynde Kristi rige.’ A. T. Jones, American Sentinel, 24. oktober 1895.

‘Dets rige er et evigt rige’

3. Hvilken stor begivenhed fulgte de forskellige forfølgende magters opståen
og fald i Daniels syn? 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. 

4. Hvad vil udfaldet af dommen være? Dan. 7, 13-14. 18. 21-22. 26-27.

BEMÆRK: ‘Den store forløsningsplan medfører, at verden atter kommer ind under
Guds  nåde.  Alt,  hvad  der  gik  tabt  ved  synden,  bliver  genoprettet.  Ikke  alene
mennesket, men også jorden vil blive forløst og blive de lydiges evige hjem. I seks
tusinde år har Satan kæmpet for at holde jorden i sin besiddelse. Nu opfyldes Guds
oprindelige  hensigt  med  jordens  skabelse.  “Siden  skal  den  Højestes  hellige
modtage  riget  og  have  det  i  eje  i  evigheders  evighed.”  Dan.  7,  18.’  Herren
Kommer, 30. december.

‘Så skal helligdommen renses’

5. Hvor længe skulle oprøret mod Gud og forfølgelsen af hans folk fortsætte,
inden dommen begyndte? Dan. 8, 13-14.

BEMÆRK: ‘Spørgeren blev identificeret  som Gabriel [vers 16]. Den anden, der
blev  betegnet  “en  hellig  Palmoni”  [Dan.  8,  13,  margen  i  den  engelske  Bibel]
befalede: “Gabriel, få Daniel til at forstå.” … Personen blev kaldt Palmoni… Dette
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navn er dannet af to ord, pele og mene. Pele angiver ting, der er usædvanlige eller
mirakuløse… Det er et navn for Gud [Es. 9, 6]... Den mystiske hånd skrev mene to
gange  på  væggen  af  Belsazzars  festsal  for  at  betegne  hvor  “talt”  og  forseglet,
Babylons  skæbne  var…  Den  præcise  nøjagtighed  af  de  halvfjerds  åruger  og
rensningen  af  helligdommen  dag  2300  og  andre  tidslinjer  i  Daniel  viser  den
guddommelige “Kronolog”s nøjagtighed. Pele tilføjet til mene danner Palmoni, den
Underfulde Tæller. Han er evighedens Regnskabsfører, Dommer og Tidsdommer.’
Hardinge, Jesus is my Judge, s. 173.

6. Hvilken begivenhed skulle begynde denne periode på 2300 dage? Dan. 9,
25.

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 af fra? Da de 2300 dage var
det  eneste  tidsrum,  der  er  anført  i  kapitel  8,  må  det  være  denne  periode,  de
halvfjerds uger skulle afskæres fra; de halvfjerds uger må derfor være en del af de
2300 dage, og de to perioder må begynde samtidig. Englen sagde, at de halvfjerds
uger skulle regnes fra ordet om Jerusalems genrejsning og opbyggelse. Hvis man
kunne finde, hvornår denne befaling udgik, så havde man begyndelsestidspunktet
for de 2300 dage. I Ezras Bog, det syvende kapitel, vers 12-26, finder vi ordet. I sin
mest fuldstændig 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.’ Konfrontation, s. 274.    

7. Hvordan meddelte Ezra udstedelsen af denne befaling og opfyldelsen af
denne del af profetien? Ezra 6, 14. Læs Ezra 7, 11-26.  

BEMÆRK: ‘Der bliver angivet et begyndelsespunkt for denne tidsperiode: “Og du
skal vide og forstå:  fra den tid ordet  om Jerusalems genrejsning og opbyggelse
udgik, indtil en salvet, en fyrste, kommer, er der syv uger; og i 62 uger,”  –  69 uger
eller 460 år. Dan. 9, 25. Befalingen om at genoprette og opbygge Jerusalem, sådan
som den blev fuldstændiggjort  efter  Artaxerxes’ dekret  (se Ezra 6,  14;  7,  1.  9),
trådte i kraft i efteråret 457 før Kristus.’ Den Store Mester, s. 149.
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‘Den store fyrste, som værner dit folks sønner’

8. Hvordan blev Guds folks endelige sejr åbenbaret for Daniel? Dan. 12, 1-3.

BEMÆRK: ‘“Til den tid skal Mikael stå frem, den store fyrste,  som værner dit
folks sønner,  og en trængselstid kommer, som hidtil  ikke har haft  sin mage,  så
længe  der  var  folkeslag  til.  Men  på  den  tid  skal  dit  folk  frelses,  alle,  der  er
optegnede i bogen.” Dan. 12, 1. Når den tredje engels budskab slutter, er der ingen
nåde  længere  for  jordens  syndige  beboere.  Guds  folk  har  tilendebragt  deres
gerning. De har modtaget “den sildige regn,” “husvalelsestiderne fra Herrens åsyn,”
og de er beredt på den prøvelsens time, der ligger foran dem. Engle iler frem og
tilbage i himlen. En engel, der kommer tilbage fra jorden, melder, at han har gjort
sin gerning; den endelige prøvelse er bragt over verden, og alle, der har vist sig
trofast mod Guds forskrifter, har modtaget “den levende Guds segl.” Så indstiller
Jesus sin forbøn i helligdommen hos Gud. Han løfter sine hænder og siger med høj
røst: “Det er sket,” og hele engleskaren tager deres kroner af, mens han fremsætter
denne højtidelige erklæring: “Lad den, som gør uret, blive ved at gøre uret, og lad
den urene  blive  ved  at  leve  i  urenhed,  og lad  den  retfærdige  blive  ved  at  øve
retfærdighed, og lad den hellige blive ved at leve helligt.” Åb. 22, 11. Hver sag er
afgjort til liv eller død. Kristus har sonet for sit folk og udslettet deres synder. Hans
undersåtters tal er opgjort; “riget og herredømmet og storheden, som tilhørte alle
rigerne  under  himlen,”  skal  gives  frelsens  arvinger,  og  Jesus  skal  regere  som
kongernes Konge og herrernes Herre.’ Konfrontaiton, s. 503.

9. Hvordan blev Guds store kærlighed og omsorg for Daniel udtrykt? Dan.
10, 11-12. 19.

BEMÆRK: ‘Når Daniels Bog og Åbenbaringens Bog forstås bedre, vil de troende
have en helt  anderledes  religiøs  erfaring.  De vil få sådanne glimt af himmelens
åbne porte, at hjerte og sind vil blive indpræget med den karakter,  som alle må
danne for at erfare den velsignelse, som er de rene af hjertes belønning. Herren vil
velsigne alle,  som ydmygt  og sagtmodigt  søger at forstå det,  der er  åbenbaret  i
Åbenbaringen. Denne bog indeholder så meget, som er stort med udødelighed og
fuld  af  herlighed,  så  alle,  der  læser  og  flittigt  gransker  den,  vil  modtage
velsignelsen  til  dem,  ‟som hører  profetiens  ord  og  holder  fast  ved  det,  der  er
skrevet i den.” Én ting vil helt bestemt blive forstået af studiet af Åbenbaringen, at
forbindelsen mellem Gud og hans folk er tæt og afgjort.’  The Faith I Live By, s.
345.
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‘Han dømmer og kæmper med retfærdighed’

10. Hvordan bliver Guds folks fjenders nederlag beskrevet i profetierne? Åb.
19, 11-16. 19-20.

BEMÆRK: ‘“Herren går ud fra sin bolig for at straffe jordboernes brøde; sit blod
bringer jorden for lyset og dølger ej mer sine dræbte.” Es. 26, 21. I den voldsomme
kamp,  som  skyldes  deres  egne  heftige  lidenskaber,  og  under  den  frygtelige
udgydelse af Guds ublandede harme omkommer jordens gudløse beboere – præster,
regenter, undersåtter, rige og fattige, høje og lave. “Herrens slagne skal på den dag
ligge fra jordens ene ende til den anden; der skal ikke holdes klage over dem, og de
skal ikke sankes og jordes.” Jer. 25, 33.’ Herren Kommer, 15. oktober.    

11. Hvad er navnet på denne krig? Åb. 16, 16.

BEMÆRK: ‘Under de sidste begivenheder i denne jords historie vil der rase krig.
De onde magter vil ikke opgive slaget uden kamp. Men forsynet har sin rolle at
spille i krigen ved Harmageddon. Fyrsten over Herrens hær vil stå i spidsen for
Himmelens engle og føre an i  krigen.  Han, på hvis kappe står skrevet  et  navn:
“kongernes Konge og herrernes Herre” rider i spidsen for de himmelske hærskarer
på hvide heste, og de var iførte hvide, rene linnedklæder.’  Herren Kommer, 16.
oktober.

‘Hvor retfærdighed bor’

12. Hvordan er Guds evige rige beskrevet? 2 Pet. 3, 13. Sammenlign med Åb.
21, 27.

BEMÆRK: ‘De sagtmodige “skal arve jorden.” Det var ønsket om selvophøjelse,
der  bragte  synden  ind  i  verden  og  medførte,  at  vore  stamforældre  mistede
herredømmet  over  denne  fagre  jord,  som  var  deres  rige.  Det  er  gennem
selvfornægtelse, Kristus genløser det tabte, og han siger, at vi skal sejre, ligesom
han sejrede. Åb. 3, 21. Ved ydmyghed og selvhengivelse kan vi blive medarvinger
med ham, når “de sagtmodige skal arve landet.” Sal. 37, 11. Den jord, der loves de
sagtmodige,  vil  ikke  således  som  den  nuværende  formørkes  af  dødens  og
forbandelsens skygge. “Vi forventer efter hans forjættelse nye himle og en ny jord,
i hvilke retfærdighed bor.” “Der skal ingen forbandelse være mere;  og Guds og
Lammets trone skal være i den, og hans tjenere skal tjene ham.” (2 Pet. 3, 13; Åb.
22, 3, ældre bibeloversættelse.) Der vil ingen skuffelse findes, ingen sorg, ingen
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synd, og ingen skal sige:  Jeg er syg.  Der ses intet ligfølge,  ingen sørgende; der
findes ingen død, ingen skilsmisse, ingen sønderknuste hjerter. Men Jesus er der,
og der bor freden.” “De hungrer og tørster ikke, dem stikker ej hede og sol. Thi
deres Forbarmer fører dem, leder dem til  kildevæld.” Es. 49, 10.’  Fra Naturens
Talerstol, s. 32-34.

13. Hvilken  slags  mennesker  vil  bo  i  Guds  evige  rige?  2  Pet.  3,  14.
Sammenlign med 1 Joh. 3, 3.

BEMÆRK: ‘Der er en himmel af lykke, fri for al strid, fri for al selviskhed, fri for
fattigdom,  sygdom,  undertrykkelse.  Så jeg beder  dig indtrængende,  som har  en
himmel at vinde og et helvede at undgå, ikke at være formastelig. Indgå det tætteste
forhold  med  Kristus  og  hold  dig  fra  enhver  art  af  synd.  Den  karakter,  som
udtrykker  herligheden,  Kristi  karakter,  vil  blive  få  adgang til  Guds  paradis.  En
fornyet  slægt  vil  vandre med Kristus i  hvidt,  for  de er  værdige.  Ligheden med
Kristi karakter åbenbares i enhver sjæl. Der er en ny himmel og en ny jord, hvor
retfærdighed bor.  Å,  skal  vi  ikke her  danne karakterer  efter  det  guddommelige
billede? Skal vi ikke forvandles til Guds billede?’ 1888 Materials, s. 1429.
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