
1
”Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed“ ( Joh 17,17).

Det var en meget smuk september morgen i Chicago. Mens solen 
stod op over Michigansøen, og folk på vej til arbejde kæmpede sig 
gennem trafikken på Kennedy og Eisenhower motorvejene, mens 
børn var på vej i skole, begyndte en rædsom historie at udvikle 
sig, som skabte frygt i chicagoborgernes hjerter. Folk blev alvorligt 
syge, og nogle døde få timer efter at have taget Panodilkapsler. Da 
kapslerne blev undersøgt, viste det sig, at hver kapsel var forgiftet 
med kaliumcyanid, en dødbringende gift. En sindsforvirret person 
havde manipuleret med medicinen. Endnu i dag ved man ikke, 
hvem den person var.

Som vi har set, advarer Johannes’ Åbenbaring os om, at ” alle fol-
keslagene“ vil drikke en dødelig gift, som kaldes ”Babylons vin“. 
Den indeholder falske læresætninger og doktriner, som til sidst 
kun fører til død. Men verden er ikke efterladt uden en modgift, en 
beskyttelse mod denne åndelige gift. Modgiften er de tre engles 
budskaber.

I denne uges studie skal vi fortsætte med ikke kun at se på Baby-
lons bedrag, men også på Jesu plan om at frelse os fra disse be-
drag og den død, det ellers ville føre til.

· Åb 12,9
· Åb 16,13-14
· 1 Thess 4,16-17
· Ez 8,16
· Ez 20,1-20
· Åb 18,4-5
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Til eftertanke

28. MAJ 2023

EN MANDS FÆRD KAN VÆRE RETSKAFFEN  
I HANS EGNE ØJNE

I forbindelse med de sidste tider kom Jesus med en kraftig advar-
sel: ”For der skal fremstå falske kristus’er og falske profeter, og de 
skal gøre tegn og undere for om muligt at føre de udvalgte vild“ 
(Mark 13,22). Hvem er ”de udvalgte“? Senere siger han: ”Og han 
skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle 
hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af 
himlen til den anden“ (Matt 24,31). Det er lidt skræmmende, at de 
sidste dages bedrag bliver så stort, at selv de trofaste står i fare 
for at blive ført vild.

Hvem bliver bedraget af Satan? Hvordan skal det forstås?

Det er tydeligt, at Gud kommer til at have nogle trofaste menne-
sker i de sidste dage, ligesom han har haft til alle tider. Men ordly-
den i denne tekst viser, hvor omfattende Satans bedrag virkelig er.

Hvilken advarsel gives her?

Folk får ofte at vide, at de skal lytte efter deres egen samvittighed 
for at afgøre, hvad der er ret eller forkert, godt eller ondt, og så 
følge det. Men Skriften siger, at vi alle er syndere, alle er korrupte 
( Jer 17,9; Rom 3,9-18). At stole på vores egne følelser vil næsten 
med garanti før eller senere lede os ad en forkert vej og måske 
også til forkerte handlinger. Meget ondt er begået ned igennem 
tiderne af mennesker, som var totalt overbeviste om, at det, de 
gjorde, var ret. Det vil sige, de fulgte den vej, der syntes ret i deres 
egne øjne.

Vi må i stedet fordybe os i Guds ord. Fra hans ord og overgivet til 
Helligånden vil vi lære at skelne sandhed fra løgn, ret fra forkert, 
godt fra ondt. Overladt til os selv og vores egne sanser kan vi let 
blive et bytte for Satans bedrag.

Tænk over eksempler på mennesker, som har handlet på bag-
grund af det, de selv mente var rigtigt, eller til og med det, de 
troede var Guds vilje, men som var frygteligt og ondt. Hvad kan 
vi lære af sådanne tragiske hændelser?
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 Åb 16,13-14
Åb 18,2.23

 

 Præd 9,5
Job 19,25-27

1 Thess 4,16-17
Åb 14,13

Til eftertanke

29. MAJ 2023

DEN GAMLE LØGN OM UDØDELIGHED

Hvilke hentydninger til spiritualisme finder vi i disse vers?

Udtryk som ”bolig for dæmoner“, ”dæmonånder“ og ”trolddom“ 
indikerer dæmoniske aktiviteter. Det er ikke underligt, at vi er 
blevet advaret om, at en af de to store bedrag i de sidste tider vil 
være ”sjælens udødelighed“ (se Ellen White, Mod en bedre fremtid, 
s. 475).

Det er selvfølgelig let at se i dag. Selv i den kristne verden er ideen 
om en udødelig sjæl blevet en anerkendt doktrin. Mange kristne 
tror, at når man dør, farer de frelste til himlen og de fortabte til 
helvede. Efter den store evangelist Billy Grahams død er det ofte 
blevet sagt: ”Nu er Billy Graham tryg i himlen i Jesu kærlige arme“, 
eller noget lignende. Dette bliver undervist til stadighed fra prædi-
kestole, i klasseværelser og især ved begravelser.

Hvilken tydelig instruktion gav Gud sit folk med hensyn til liv 
efter døden, og hvor vi kan finde håb?

En af søjlerne i Babylons bedrag er en falsk opfattelse af døden. 
Når der fokuseres på tanken om sjælens udødelighed, beredes 
vejen for spiritualismens forførende indflydelse. Hvis du tror, 
at de døde i en eller anden form lever videre og til og med kan 
kommunikere med os, hvilken beskyttelse har du da mod alle de 
andre bedrag, som Satan fremsætter? Hvis en, som du mente var 
din døde mor eller dit døde barn eller en anden, du har holdt af, 
pludselig viste sig for dig og talte til dig, ville dine sanser da ikke 
let kunne narre dig? Det er sket tidligere, det sker i dag, og det 
kommer med sikkerhed til at ske igen, idet vi nærmer os verdens 
afsluttende dage. Vores eneste beskyttelse er at stå fast forankret 
i, hvad Bibelen lærer, og holde fast ved, at Bibelen siger, at døden 
er som en søvn og varer til Jesu genkomst.

Hvilke former for moderne spiritualisme findes i din kultur i 
dag? Hvorfor er en fast overholdelse af Guds ord vores eneste 
beskyttelse?
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2 Kong 23,5.11

 

 Til eftertanke

30. MAJ 2023

BABYLON, CENTRUM FOR SOLTILBEDELSE

Soltilbedelse var vidt udbredt i Egypten, Assyrien, Persien og også 
i Babylon. I sin bog The Worship of Nature [Tilbedelse af naturen] 
gør James G. Frazer følgende iagttagelse: ”I det gamle Babylon var 
solen blevet tilbedt fra umindelige tider“ (1. bd., s. 529). Det kan 
virke overraskende, men på flere tidspunkter havde babylonisk 
soltilbedelse stor indflydelse på Guds folks tilbedelse i Det Gamle 
Testamente.

Hvad sagde profeterne om soltilbedelsens indflydelse i Israel og 
Juda? Se også Rom 1,25.

Profeten Ezekiel, som var samtidig med Daniel, beskrev nogle af 
Guds folk med ryggen vendt mod Guds tempel i tilbedelse af solen i 
øst. I stedet for at tilbede solens skaber tilbad de solen.

I Åb 17 beskriver Johannes en tid, hvor Babylons principper, også 
soltilbedelse, ville komme ind i den kristne kirke i en tidsalder med 
mange kompromiser. Konstantins overfladiske omvendelse i be-
gyndelsen af det fjerde århundrede skabte stor glæde i Romerriget. 
Konstantin havde en stærk samhørighedsfølelse med soltilbedelse. 
Edward Gibbon, den kendte historiker, skriver: ”Solen blev univer-
selt fejret som Konstantins uovervindelige vejleder og beskytter“ 
(The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, kap. 20).

I år 321 e.Kr. udstedte Konstantin også den første ”søndagslov“. 
Denne befaling sagde: ”Lad lederne og de folk, der bor i byerne 
hvile på solens ærværdige dag, og lad alle forretninger være lukket.“ 
Dette er ikke en lov, der påbyder søndagshelligholdelse for alle Kon-
stantins undersåtter, men det styrkede søndagshelligholdelsen i de 
romerske borgeres sind.

I de efterfølgende årtier fortsatte kejsere og paver gennem statslige 
befalinger og kirkelige råd stadfæstelsen af søndagen som den ene-
ste dag for tilbedelse. Og det er den for de fleste kristne også i dag. 
Dette er et mægtigt eksempel på, at noget ikke bliver rigtigt, blot 
fordi de fleste tror det eller praktiserer det.

Læg mærke til, hvor fremherskende søndagshelligholdelse er i de 
kristne kirker. Hvad kan de vise os om Satans metoder, og hvad er 
vores eneste beskyttelse?

TIRSDAG



82

 

 Ez 20,1-20

Til eftertanke

31. MAJ 2023

ET KALD TIL TROFASTHED

Den anden engels budskab i Åb 14 lyder: ”Faldet, ja, faldet er det 
store Babylon.“ I Åb 17 rider den purpurklædte kvinde, som iden-
tificeres med det åndelige Babylon, på et skarlagenrødt dyr, deler 
sin vin ud og får verden til at blive beruset af bedrag. Kirke og stat 
forenes. Løgnagtighed hersker. Dæmoner udfører mirakler for at 
bedrage. Verden kastes ud i sin sidste strid.

På samme tid bliver Guds folk bagtalt, latterliggjort, undertrykt 
og forfulgt. Men i Kristus og Helligåndens kraft forbliver de faste 
i deres overgivelse. Alle helvedes kræfter og de onde magter kan 
ikke bryde deres trofasthed mod Kristus. De er trygge i ham. Han 
er deres ”tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler“  
(Sl 46,1).

Gud kalder et folk i endens tid til trofasthed mod hans ord. 
Jesu bad: ”Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed“ ( Joh 17,17). 
Guds ords sandhed, ikke menneskers meninger og traditioner, er 
den ledestjerne, som skal lede os i denne kritiske periode af jor-
dens historie.

Her er en bemærkelsesværdig udtalelse fra Dr. Edward T. Hiscox, 
forfatter af Standard Manual for Baptist Churches. Den 13. novem-
ber 1893 talte han til en konference i New York for baptistprædi-
kanter og chokerede dem, da han forklarede, hvordan søndags-
fejring kom ind i den kristne kirke: ”Hvor er det ærgerligt, at den 
[søndagen] er blevet brændemærket med hedenskabets tegn, er 
blevet navngivet med solgudens navn, dernæst blevet adopteret 
og godkendt af det pavelige frafald og er gået videre som en hellig 
arv til protestantismen!“

Hvad er hovedpunkterne i Ezekiels budskab her, og hvilken sam-
menhæng er der mellem sabbatten og dette kald til trofasthed?

Ez 20 er en alvorlig appel til Israel om at opgive deres hedenske 
skikke og til at tilbede Skaberen i stedet for deres falske guder, 
som i dette tilfælde var Egyptens guder. I de tre engles budskaber 
giver Gud en tilsvarende appel om at tilbede Skaberen, for Baby-
lon er faldet. Og vi ved, at sabbatshelligholdelse også kommer til 
at spille en afgørende rolle i de sidste begivenheder.

Hvad kan vi hver især lære af det, der står i Ez 20,1-20? Læs også 
1 Kor 10,11.

ONSDAG
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 Åb 18,4-5

 

 1 Joh 3,4
 Rom 14,23

1. JUNI 2023

NÅDE TIL AT VÆRE LYDIG

Kvinden i purpur og skarlagen, som rider på det skarlagenrøde 
dyr, har budt sit vinbæger til alle, og verden er blevet beruset af 
Babylons falske læresætninger. Idet Ellen White taler om Babylons 
vin, kommer hun med denne tydelige udtalelse: ”Hvad er denne 
vin? Hendes falske læresætninger. Hun har givet verden en falsk 
sabbat i stedet for sabbatten i det fjerde bud og har gentaget den 
løgn, som Satan til at begynde med sagde til Eva i Edens have - 
sjælens iboende udødelighed“ (Ellen White, Review and Herald, 6. 
dec. 1892). Disse forkerte læresætninger har forført millioner. Der-
for giver Gud sit folk, som stadigvæk er fanget i falskhed, en sidste 
endetidsappel.

Hvori består Guds appel til de skarer af mennesker, som stadig 
befinder sig i faldne religiøse organisationer?

Som vi allerede har set, befinder mange af Guds folk sig i religiøse 
organisationer, som har kompromitteret bibelsk lære. De forstår 
ikke Bibelens sandheder. Guds kærlige appel til dem er enkel: 
”Drag ud fra hende, mit folk, for ikke at deltage i hendes synder og 
blive ramt af hendes plager“ (Åb 18,4).

Sammenlign de to tekster. Hvordan definerer Bibelen synd? 
Hvordan harmonerer disse to tekster med hinanden?

Synd er overtrædelse af eller brud på Guds lov. Den eneste måde 
nogen kan adlyde loven er ved tro på den levende Kristi kraft. Vi er 
svage, skrøbelige, snublende, syndige mennesker. Når vi i tro tager 
imod Kristus, soner hans nåde for vores fortid og giver os kraft 
for nutiden. Han giver os ”nåde og apostelkald … til troslydighed“ 
(Rom 1,5). Himlens appel til Guds folk i kirker, som ikke respekterer 
og adlyder Guds lov, er i tro at forlade dem. Hans appel til adventi-
ster i sabbatsholdende menigheder er at forsage alle selvoptagne, 
menneskelige forsøg på lydighed og at leve gudfrygtige liv i tro 
på Kristi nåde, som befrier os fra syndens dominans og fordøm-
melse. Og ligesom Israels trofasthed mod loven (5 Mos 4,6) ville 
have været et mægtigt vidnesbyrd for verden, sådan kan vores 
trofasthed også blive et mægtigt vidnesbyrd og en hjælp til at lede 
mennesker ud af Babylon.

TORSDAG
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2. JUNI 2023

TIL VIDERE STUDIUM

”’Det store Babylon’ i Åbenbaringsbogen betegner på en særlig 
måde de forenede frafaldne religioner ved tidernes ende … ’Det 
store Babylon’ er det navn, som Helligåndens inspiration benytter 
i sin henvisning til den store trefoldige religiøse sammenslutning 
af pavekirken, den frafaldne protestantisme og spiritismen…. Ud-
trykket ’Babylon’ henviser til organisationerne og deres leder, ikke 
så meget til de enkelte medlemmer. Disse bliver derimod omtalt 
som ’de vældige vande’ (Åb 17,1.15)“ (The SDA Bible Commentary, 7. 
bd., s. 851-852).

”Ved hjælp af de to store vildfarelser, sjælens udødelighed og 
søndagens hellighed, vil Satan vildlede menneskene. Mens den 
første danner grundlaget for spiritismen, skaber den anden sym-
pati for romerkirken“ (Ellen White, Mod en bedre fremtid, s. 475).

På det Det Gamle Testamentes tid spillede de dødes ånder en 
stor rolle i babylonisk religion. Babylonierne havde en stærk tro på 
læren om sjælens udødelighed. De troede, at ved døden gik sjælen 
ind i åndeverdenen. Tanken om en udødelig sjæl er fremmed for 
Bibelens lære.

The Jewish Encyclopedia identificerer tydeligt oprindelsen til den 
falske ide om sjælens udødelighed. ”Troen på, at sjælen fortsætter 
sin eksistens efter legemets nedbrydning, bliver … ikke udtryk-
keligt lært noget sted i Den Hellige Skrift … Troen på en udødelig 
sjæl kom til jøderne gennem Platons filosofi, som var den førende 
talsmand for denne ide, som han havde fået gennem orfisk og 
eleusinsk mysticisme, hvor babyloniske og egyptiske synspunkter 
på mærkelig vis var sammenblandet“ (Kaufmann Kohler, The Jewish 
Encyclopedia, ”Immortality of the Soul“, (1906).

1. Hvorfor er det så vigtigt at forstå sandheden om døden? 
Hvad beskytter det os imod? Hvorfor er denne sandhed også 
til stor trøst?

2. Nogle af djævelens bedrag er ret indlysende, andre er mere 
sofistikerede. Hvordan kan vi undgå at falde for nogen af 
dem?

3. Tal om den problemstilling, vi så på i søndagsafsnittet om 
mennesker, som handler forkert i overbevisningen om, at de 
følger Guds vilje, som de finder den udtrykt i Bibelen. Hvor-
dan kan du og jeg undgå at gøre det samme?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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