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FORORD 

*• »Stiider Aabenbaringen. 
»Herren aabenbnrede for sin Tjener Joliannes de 

Ting, lian saa, vilde vaire tißdvendigt for lians Folk 
i de sidste Dage. Den Undervisning, lian meddelte, 
fiiides i Aabenbaringens Bog. De, der onsker at VEcre 
vor Herres og Frclsers Jesu Kristi Mcdarbejdcrc, vi l 
udvise dyb Interesse for de Sandiicder, som findes i 
denne Bog. Med deres Pen og Rost v i l de strabe efter 
at khu'gore de imderfuldc J'ing, Kristns kom fra Hini-
len for at aabenbare. 

De alvorsfulde Budskaber, der er bleven fremstillede 
i deres rette Orden i Aabenbaringen, bor indtage den 
forste Plads i Guds Folks 1'anker. bitet andet bor 
tillades at laegge Beslag paa vor OpniEcrksomlied. 

Dyrebar Tid svinder hastigt hen, og der er Fare for, 
at jnange vi l blive berovede den Tid, som bürde an-
veiides til Forkyndelseu af de Budskaber, Gud har 
sendt til cn falden Verden. Det bcliagcr Satan at se 
Sindene, der bürde va re optaget med at studere de 
Sandlieder, som angaar evige Virkeligheder, ad-
spredte. 

Kristi Vidnesbyrd, et Vidnesbyrd af den mest hoj-
tidelige Art rnaa forkyndes for Verden. Igennem helc 
Aabenbarhigens Bog findes der de niest dyrebare og 
M i o f t e n d c Foria:ttelser, og der findes tillige ogsaa Ad-
"arsler af den storste Vigtighed. Vü ikke de, der be-
kender sig t i l at have Kundskab om Sandheden, la;se 
det Vidnesbyrd, Kristns gav t i l Joliamies? Her er 
intet Gffittevserk, intet videnskabeligt Bedrag. Her 
lindes de Sandhedcr, der angaar vort na^rvtcrende og 
fremtidigc Vel. Hvad er Avnerne i Forhold t i l Hve-
d e n ? « 

»Vidnesbyrdene t i l Menigheden«, 8de Bind, 
Sidc 301—.302. 



Jesu Kristi Aabenbaring. |? 
1. L e K t i e . 

Heiisigten med de aabenbarede suddommelige ^ ' : 
' Hemmellgheder. 

1. Hvad siges om Aabenbanngens Oprindelse og 
Overlevering? — Aab. /., 1-2. — 

»Jesus Kristus selv er Aabenbareren, ikke Johaimes. 
Jnliamies er blot den, livcin Kristus brugte t i l at ned-
skrive Aabenbaringen til Alcnighedens Bedste 
Denne Bogs Indhold fercs dog tilbage t i l en endnu 
hojere Kilde; den er ikke blot Jesu Kristi Aabenba-
ring, men den er den Aabenbaring, Gud gav ham. Den 
kommer altsaa forst fra den störe Kilde til al Visdoni 
og Sandhed, Gud Fader; af ham blev den given til 
Sonnen, Jesus Kristus, og Kristus udsendte sin Engel 
og freinstjllede den ved ham for sin Tjener Johannes.« 

2. Forklar Betydningen af Ordet Aabenbaring. — 
5. Mos. 29,29. EJ. 3,9-10. — 

»En Aabenbaring er noget, der er aabenbaret, noget, 
der er tydelig kundgjort, ikke noget, der er skjnlt og 
tildaekket Selvc Bogens Titel er altsaa nok til af 
gendrive den paa vor Tid almindelig udbredte IVle-
ning, at denne Bog tilhorer Herrens skjulte H e m m e l i " ^ 
heder og ikke kan forstaas.« ., Jß 

3 . Hveni blev denne Bog skrevet til? — Aab. 1,1. 
Arnos. 3,7. Rom. 6,16. — 

»Den gffilder alle dem, der kan gore Fordring paa 
at kaWcs »hans Tjenere«, hvor som helst og naar som 
Iielst de levcr Aabenbaringen v i l svare til den 
Hensigt, hvori den blev given, og »hans Tjenere« vil 
la;re ai den »de Ting, som snart skal ske«, og som 
angaar deres evige Frcise.« 
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4 . Hvad siger Skriften om Kristi Engel, der havde 
en Opgave her. — Aab. 19,10. — 

I Daniel 10,20 sagde eh Engel, der utvivlsomt var 
Gabriel (se Dan. 9,10 og 11,1), idet han kundgjorde 
Daniel, nogle vigtige Sandhcder: »Der er ikke en 
eneste, som staar mig kraftig bl mod hine, uden M i -
kael, eders Fyrste.« Hveni Mikael er erfarcr man let. 

^ n d a s {9. Vers) kalder ham »Overengelen«; og Panhis 
^ i g e r , at naar Frelscren kommer ned af Himlen, og 

de d0de i Kristus opstaar, skal Overengelens Rost 
hflres. 1 Thess. 4, lö Det er altsaa Kristi Rsst, 
der kalder de dode op af Graven. Paulus erkUerer, 
at denne Rost er Overcngclens Rost, og Judas siger, 
at Overengelen kaldes Mikael, den seivsamme, der 
mevnes i Daniels Bog. Alle disse Udtryk gaslder Kr i 
stus. Erkkeringen i Daniels Bog beviser altsaa, at de 
Sandhedcr, der skulde aabenbarcs for Daniel, var 
givne til Kristus og betrocdc udelukkende til ham og 
til en Enge!, hvis Navn var Gabriel, Dcnne Kends-
gerniiig kastcr Lys ovcr enkelte Punkter i deime 
Bog.« 

5- Hvad forjcettes dem, der Iceser, borer og bevarer 
Ordet, — Aab. 1,3. Hab. 2,3-4. ~ 

»Findes der nogcn saa ligefrcm og tydelig Velsig-
nelsc forkyndt over dem, som liorer, lasscr og bevarer 
nogcn anden Del af (iuds Ord? Hvilkcn Opmuntriiig 
har v i da ikke t i ! at granskc Aabenbaringen! 
Enhver Fuldbyrdelse af Profetien medforer sine Plig-
ter: derfor findes der visse 'fing i Aabenbaringen, som 
man niaa holde eller iagttage, Pligter i Livet, som mua 
udfores som F0lge af Profetiens Fuldbyrdelse.« 

6. Angiv en anden Grund, hvorfor vi netop bor 
^ give Agt paa Profetienie. — Aab. 1,3. Hebr. 
P 10,24—25. Matt. 24,15. — 

»Dersom Tidens Nasrhed dengang var en Bevteg-
grnnd til at give Agt paa Aabenbaringens Indhold, 
hvormeget mcre maa den da ikkc vairc det nu, Hvert 
henrullende Aarhundrede, hvert Aar, der afsluttes, 
henleder med foroget Kraft Opmrerksamhcdcn paa den 
sidste Del af den Hellige Skrift. Og viser ikke den 
Iver, hvormed man hengiver sig t i l den na;rva;rende 
Tids Bekymringer, som er saregen for vor Tid og vort 
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Land, endnu mere det rimclige i denne Paastand? Der 
har i Sandhed aldrig va re t nogen Tid, da man mere 
tiltrasngte en s txrk McdvEegt.« 
7. Hvem blev Aabenbaringen givet tU? ~ Aab. 1,4. 

»Kun en liden Del af Bogen kundc have vedrort de 
syv Menigheder i og for sig eller nogenaf de Kristne 
paa Johannes' Tid ; thi de Begivenheder, den beskri-
ver, laa for det meste saa langt ind i Fremtiden, at de 
naaede langt udenfor den daveerende Stegts Levetiü 
Qg selvf0lgelig ikke udelukkende künde vedkomme 
dem « 

«Hvorfor valgtes da netop de syv seerskilte Menig
heder, , som nxvnes — Utvivlsomt af den Grund, at 
disse Menigheders Navne ifolge sin Betydning frem-
stiller de religiöse Hovedtrask af de Perioder af Evan-
geliets Tidsalder, som de hver for sig repriesenterer.« 

8 . hveni Sender Velsignelse til Menigheden. — Aab. 
1,4-6. — 

»De syv Aander. — Dette Udtryk gicidcr sandsyn-
Jigvis ikke Engle, men Guds Aand. Den er eu at de K i l -
der, hvorfra Naade og Fred tilflyder Menigheden « 
»Tallet syv beiiyttes om den Helligaand med Hensyn 
t i l den Mangfoldighed og Fylde, som scs i dens Virk-
ninger paa Menneskene, samt til de mangfoldige Maa-
der, hvorpaa den styrer Begivenliederne i Verden, 
saaledes som det vidcre udvikles i dcntio Bog.« 

»Og fra Jesus Kristus. — Altsaa er Kristus ikke den, 
der i foregaaende Vers betegnes som »ham, som er, og 
som var, og som kommer«. Nogle af de vaesentligste 
Kcndetogn paa Kristus naavnos her. Han er: 

Dct trovierdige Vidne. — Alt , hvad han vidner, er 
Sandhed, og hvad han lover, v i l han sikkerlig holde. 

Den ferstefodte af de dadc. — Dette Udtryk gaar 
jctvnsides med 1. Kor. 15, 20. 23, Hebr. 1, 6; Rom 

29 og Kok 1, 15. 18 Men v i tror ikke, disst 
Udtryk betegner, at han blandt dem, der skulde oprej-
scs fra de dode, var den forste med Hensyn t i l T id ; 
thi andre blev oprejste f0r ham. Det vi l ogsaa vasre 
en Sag af meget Uden Vigtighed. Men han var den 
fornemste blandt og Midtpimktet for alle dem, der 
opstod af Graven; thi <let var i Kraft af Kristi kom
mende Gerning og Opstandelse, at de blev oprejste, 
som opstod ffir_ ham 
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Jordens Kongers Fyrste, — Paulus vidner i 
Brevet t i l Efeserne (Kap. 1, 20—21), at han blev sat 
ved Guds hojre Haand i Himlene »langt over al Fyr-
stendom og Myndighed og Magt og Herredom og 'alt 
Navn. som na^vnes, ikke alene i denne Verden, men 
ogsaa i den tilkommende«. 

^ 9 . Hvorledes blev Jesus Kongernes Fyrste, og hvor-
M ledes gjorde han os til Konger og Preester. ~ 
^ Aab. 1,5-6. Flip. 2,8-10. -

»Ham, som har elsket os. — Vi hat troet, at jordiske 
Vetmer, Fader, Moder, Brodre, Sostre og andre ka;re 
Venner elskede os; men v i ser, at ingen Kairlighed 
fortjencr at na^vnes i Sammenligning med Kristi Kasr-
h'giied t i ! os. Den folgende Saitning la;gger enclogsaa 
cn dybcre Betydning i foregaaende Ord; »Og aftvxt-
tet OS fra vore Synder med sit Blod.« Hvilken Kser-
lighod er ikke denne! Fra Syndens Speda'lskhcd 
bliver v i rcnsede ved hani, — fra Fjender bliver v i 
ikke blot Venner, men oprejses t i l en ^refuld og vger-
dig S t i l l i n g . . . . . . Intet Under da, at den elskende og 
elskede Discipel tilskrev dette Va;sen, der har gjort 
saa meget for os, ^>Ai\c og Kraft i al Evighcd«. Lad 
hele Menigheden deltage i demie velfortjcnto Pris tu 
sin iiojestc Vclgorer og ksercstc Ven.« 
tO. Hvilken Begivenhed danner Kristi Sejr og Ende 

paa al Profeteren? — Aab. 1,7-8. 1. Kor. 13,10-13. 
»Han komraer med Skyerne. — Engaiig kom iian i 

Svaghed, nu konimer hau med Va;lde, cngang i For-
nedrelsc, tm i Hcrlighed. Hau kommer med Skyerne 
paa samme Maade, som han blev optagen t i l Hiinlcn. 
Ap. Gj. I , 9. n . 

Han konnner synlig. — Han konnner ikke som en 
m J'yv i den Forstand, at han Ilster sig stiltiende ind paa 
W Verden eller hemmelig tilvender sig noget, hvortil hau 

ingcn Ret har Han v i l komme med Lynets 
Glands og Prägt , »som Lynet ndgaar fra 0sten og 
skinner indtil Vestcn« (Matt. 24, 27), med Basunens 
Lyd, der skal t rsnge igennem indtil Jordens dybeste 
Afgnmd. og med eu miegtig Rost, der skal vaekke de 
hensovede heilige og oprcjse dem ai Stovet. Matt. 
24, 31; ] . Thess. 4, 16 

Ogsaa de, som har gennemstunget ham, — Ogsaa 
de (foruden de for omtalte ^hvcrt 0jc«), som fornem-
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iiiclisi cicUog i de .sorgL'ligc Begivenheder ved lunis 
Dod, skal se ham vende tilbage til Jorden i Triumf og 
ITerlighed. Men livorledes kan dette ske? De Icvcr 
jo ikkc, naar denne Tidsalder afsluttes, hvorledes skal 
de da faa hani at se? Jo, ved en Opstandelse; thi 
der er ingen anden Vej til Livet for dem, der engang 
er lagt i Graven. Men hvorledes gaar det t i l , at disse 
ugudolige da konmier frcm? De ngudeliges alminde-
lige Opstandelse finder jo ikke Sted for 1000 Aar efter . 
Kristi aiidet. Komme. Aab. 20, 1—6. Daniel under- ^ 
viscr os lierom Dan. 12, 1—2. 

Her tales om en sxrskilt Opstandelse cllcr en On-
standelse ior nogle bestemtc af de to Parter, de rct-
fa:;rdige, og de ugndclige, for begges almindelige Op
standelse'; nogle af de retf^erdigc, ikke alle, til 
et evigt Liv , og nogle af de ugudelige, ikke alle, t i! 
Skam, t i l cvig Afsky. Og dcime Opstandelse forogaar 
i Forbindelsc nied den störe Tr^cngselstid, som aldrig 
har vicrct, sidcn Folk blev t i l , og som gaar ligc forud 
for Herrens Komme 

»Ja, Amen!« Il ivorvci dette Kristi Konune bringer 
Forfjcrdelsc og 0delaeggeIse ovcr de ugudelige, saa 
Iiringcr det dog Sejr og Fryd til de Rctf;erdige En
hver Kristi Vcn liilscr eti ivcil Vidnesbyrd om og Tegn 
paa hans ücnkomst som noget, der fork,\'nder ham 
cn stor GIffide.« 

»Mangc undladcr at bevare de Advarsicr og Under-
visningcr, som Aabenbaringen indeholder. Ingen af 
disse kan gorc Fordring naa den lovedc Velsignelse. 
Alle de, som spottcr Profetiens Indhold og foragter de 
Symboler, som her hojtideligt fremsKttcs, og alle de, 
som undladcr at omvcnde sig og berede sig for Ond.s 
Sons Konuiie, v i l ikke blive velsigncde ; 

Herren fremstillede for Johannes Begivcniicder a!' 
dyb Interesse i Menighcdens Historie. Han saa den 
Stilling, de Farer. den Kanm og cndeligc Frclsc, som 
Guds Folk skuidc gaa i Mode, lian beskriver det sid
ste Budskab, som skal modnc Jordens Host enten til 
Neg for den himmelske Lade eller til Risbnndter for 
de sidste Dagcs Flammer. Genstande af overordentlig 
Vigtighed blev aabenbarede for ham, s ar l i g for den 
sidste Mcnigheds Skyld, at de, som vi l vende sig fra 

Vildfarclsc til Sandhed, kan blive nnderviste om de 
Farer og Kampe, som venter dem. Ingen bchaver 
at vtere i Morkc angaaende det, som skal komme ovcr 
Jorden.« — 

F. G, Wliite i K I C U störe Sttid«, Sidc 289"2<)0. 

^ 2 . L e K t i e . 
.Johannes i Synet. 

1, Hvorledes prcesenterer Johannes sig? — Aab. 1,9. 
»Her veksler Emnet, idet Johannes fortffillcr om det 

Sted, hvor Aabenbaringen blev given, og de Omsta;n-
digheder, under hvilkc de sketc. Han frcmstiller sig 
forst som cn Broder af helc Menigheden og som med-
delagtig i de Tr^engsler, som i dette L i v folger med 
den kristne Bckcndelse. 

»Og i Riget«. — »Den bedste Fortolkning an
gaaende dette Sted findes i 2. Tim. 2, 12«, hvor der 
staar: »Dersom v i holder ud, skal v i og regere med 
ham.'.' Af alt dette kan man sikkert slutte, at det Rigc, 
hvortil Johannes lientydede, er Herlighedens frcmli-
digc Rige (ihvorvel der ogsaa er et Naadeiis Rige nii 
i Tiden), samt at Lidelsc og Taalmodighed er cn hor-
befedelse til at nyde Gl^eden der. 

Den 0, som kaldcs Patnuw, er en liden nfrngtbar 
Klinoco ved Lillcasiens Vestkyst melleni 0en Ikaria og 
Forbicrget ved Milet, hvor i Johanncscs Dage den 
ujermeste kristne Menighed horte hjcmme. Den er 
omtrent otte eng. Mi l lan.g, kun cen Mil bred og atten 
Mii i Omkreds og kaldes nu Patino eller Patmosa 
Dcnne 0 blev paa Grund af sin Barskhed og Ensomhcd 
benyttet under Romervaildct som Forvisning,sstcd. 
kvi lket iorklarer, at Johannes opholdt sig her i Land-
M'gtighed. Apostelens Forvlsning fandt Sted omkring 
Aar 94 ef. Kr., som man mcner imder Kejser DomitiaTi; 
derfor antagcr man, at Aabenbaringen blev skreven 
Aar 95 cller 96 cf. Kr.« 

2. Angiv Aarsagen til Johannes's Forvlsning. — 
Aab. 19. 12,17. — 

»„For Guds Ords og for Jesu Kristi Viducsbyrds 
Skyld." Dette var Johannes's störe Forbrydelsc og 
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i 'cjl . 'l'.vraiiUL'ii Düiiiitiaii, der dciigaiig bar Roms kcj-
serlige Purpur, og som udmicrkcr sig mcre vcd sine 
Laster end ved sin borserliRc Stilling, skeelvede ior 
dcnne aldrende, men uforficrdedc Apostel. Han vo-
vede ikkc at lade lunn kundgore sif rene Evangelium 
ingen Rigets ü n e n s e , men forviste ham til dct ensoiu-
mc Patmos Men naar Meinieskene tror, at de har 
hegravet Sandliedcn i evig Eorglennnelse, oprejser, 
Herren den i tifold Hcrlighed og Magt Era d( ^ \ 
Ode 0 Patmos, hvor Domitian troedc for bestandig a " 
have slukket idetmindste en Sandhedsfakkel, oprandt 
den niest ophojede Auhciibaring blandt «lle den Hellige 
Skrifts Roger, og den skulde sprede sit gndd(}mmelige 
Lys ,over hele den kristne Verden t i l Tidens Ende.« 
3 . Naar og hvorledes modtog Johannes Aabenba

ringen. — Aab. 1,10. Es. 58,13-14, — 
»Udtrykket »i Aanden« synes at antyde den hojeste 

Tilstand af aandelig Hcnrykkelse, et Menneskc kan 
naa til ved Guds Aand, og dermed hegyndte bans Syn. 

Paa Herrens Dag. — Hvilken Dag betegnes med 
dette Udtryk? Nogle mencr, at Udtrykket »Her
rens Dag« ga:ldcr Ugens forste Dag 'I eksten 
selv forklarur ikkc Udtrykket »Hcrrens Dag-^: skal 
det derfor bctegnc den forste Dag i Ugen. maa man 
andetsteds i Bibelen söge Dcvis for, at denne Dag i 
Ugen nogensinde betegnes saaiedes. De eneste andre 
af ünds Aand indbixste EorfattcrO, som idethciclaget 
taier om den forste I'Jag, er Matthceus, Markus, Lukas 
og Paulus, og de omtaler' den simpcithcn som den for
ste Dag i Ugen, men aldrig paa cn saadan Maade, at 
de udmxrker den fremfor nogen anden af de scks Ar-
bejdsdage Der er i Evangeliets Tid cn Dag, der 
fremfor de andre Ugens Dage sairlig betegnes som 
Herrens Dag. (NemUg Sabbaten, den svvcnde Dag '. . . 
Ugen. 2. Mos. 20.8—11; Mark. 2, 28; Es. 58, 13—14 K 
. . Og ved at kaldc den Herrens Dag har Apostelen-^ 
ved Slutningen af det forste Aarluindrede hojtidelig 
stadfxstct Helliglioldelsen af den eneste Dag, der kan 
kaldes Herrens Dag, den syvende i Ugen.« 
4 . Hvilken Opgave blev gentagne Gange meddelt 

Johannes? — Aab. 1,11.19. 
»Syv Guldlysestager. — Dette kan ikke v x r e Mod-

biltedet af Guldlysestagen under den gainle forbilled-

Hgc. Tenipeltienesfe, saasom der kun var en Lysestage 
med syv Arme, og den bestandig kun omtales i Ental. 
Her er syv, og disse er egentlig Lanipcstager, Iivor-
paa man sxtter Lamperne, der skal käste Lyset ud i 
Vxrelset, og ikke simpcithen Lysestager 

En Menueskeson. — Den henrivende Figur, der 
danner Midtpunktet i den Sccne, som im viste sig for 

Kiannes, er den maiestxtiskc Skikkelse af en, lig en 
nneskeson, der fremstillcr Kristus. Den Maade, 

hvorpaa han her beskrives, kan ikke overtraaffes 
i ophojet Maje.stiet.« 

5- Hvad saa Johannes i Synet? — Aab. 1,12-16.— 
»Ovcrvieldet af dette hoje Vxsens Nicrhed, kanske 

ogsaa under cn Icvende Folelse af sin cgen Uvierdig-
hed, faldt Joliannes ned for lians Fedder som en dod; 
men han laigger sin Haand opmuntrende paa ham og 
byder ham med en mild, beroligende Stemme ikke at 
frygte. En Kristcn har endnu samme storc Forret; 
han kan fole sig berert af samme Haand og saaledos 
erholde Styrke og Trost under Provelse og Modgang; 
han kan höre samme Rost, der siger til ham: ;>Frygt 
ikke!« 

6. Hvilket Indtryk gjorde det paa Johannes? — 
Aab, 1,17. — 

»Dct mest trosterige blandt alle disse trosterigc Ord 
er den Erklasring fra dette ophejede Vaäsen, som lever 
i al. Evigiied, at han er den, der raader for Doden og 
Graven. Han siger: ».leg har Dedens og Dodsrigcts 
Negier.« Doden er en overvunden Tyran Sorg 
derfor ikke over de retfxrdige dede; de er i god For-
varing. En Fjende tager dem for en Stund bort; men 

^ V c n har Nüglen t i l det Sted, hvor de blot midlcr-
^ holdes forvarede.« 

T. Hvad kan borttage al vor Frygt ? — Aab. 1,18. 
1. Kor. 15,55-57. — 

»De syv Stjerner, som Menneskens San holdt i sin 
hojre Haand (20. Vers), crklaeres at v x r e de syv Me
nigheders Engle. Alle er uden Tv iv I enige om, at Mc-
nighedernes Engle er Menighederncs Forstanderc. 
At Mennekens Son holder dem i sin hoire Haand be
tegner, at han har lovet at ophoidc, icde og bcskylte 
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dem. Men der var kun syv i Iians liojre Haand; er 
der da blot syv, som Menigliedens störe Mester saa
ledes tajier sig af? Kan ikke snarcre alle Herrens Tje
nere under hele Evangeliets Tidsalder drage Trost af 
deime FrcmstilÜng os vide, at-Menighedens störe Ho-
ved opholder og leder dem med sin hojrc Haand?« 

8- Hmd betyder de syv Stjerner? — Aab. },2f-^ 
Dan. 12,3. — . F 

»Syvtallet benyttes i Skriften til at betegne Fylde og 
Fnldentlicd. Det minder nden Tviv l paa en eller anden 
Maade om det störe V x r k , som sketc paa Tidens for
ste,syv Dage, fra hvilken Tid Ugen har sin Oprindelse. 
LigCRom de syv Stjerner maa de syv Lysestager be-
tcgne det hele af det, som de afbildcr. De maa vicrc 
et Symbol af den hele evangeliske Menighed 1 syv 
Dele eller Perioder; derfor maa de syv Menigheder 
ogsaa opfattes paa sanmie Maade.« 

9. Hvad betyder de syv Lysestager? — Aab. 1,20. 
Matt. 28,20. Ef. 4,15-16. — 

10. Hvilken praktisk Undervisning har du erholdtfra 
det ferste Kapitel? — 

»Kristus forudsaa den Kamp, som vildc blive fort 
mod at granske i Aabenbaringen; derfor udtalte han, 
som har givct Aabenbaringen, cn Velsignelse ovcr alle 
dem, som vilde kese, höre og bevare Profetiens Ord.« 

E. 0. Whitc i »Den störe Strid«, Side 290. 

3 . I ^ e H t i e . , JP 
»De syv Alenigheder«. -

EUcsus. -^-y^' 

Hvem er det ferste Brev skrevet til ? — Aab. 2,1. 
»Den forste Menighed, der na:vnes, er Efesns. I " 

Folge den her gjortc Anvcndelse skulde denne svare 
til Kirkens forste eller apostoliske Tidsalder. Ordet 
Efesus betyder onskvperdig. Dette Udtryk passer godt 
paa Menigliedens Karakter og 'I'ilstand i den forste 
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Tid. De forste Kristne havde antaget Kristi La^re i 
dens Renhed. De nod den Helligaands Qaver og Vel-
Signelser. De fik Ros for sine Oeriiinger. sit Arbejde 
og sin Taalmodighed.« 

2. Hvem er Brevet adresseret til? — Mal. 2,7. 
Hebr. 13,17. Es. 9,14. — 

»Menighcdens Engel maa bctegnc dens Sendebud el
ler Forstander, og da disse Menigheder dskker hvcr 
sit Tidsafsnit, maa hvcr Menigheds Engel betegnc 
Kristi Sendebud cller alle Ki'isti sande Tjenere i det 
Tidsafsnit, ntcynte Menighed tilhorer. Skont stilet til 
Forstanderne kan de forskellige Budskaber dog ikke 
opfattes som gajldende dem alenc, men de sendes 
utvivlsomt gennem dem til Menigheden,« 

3 . Hvad er det Kristus ser paa ? — Aab. 2,2. Jak. 
2,17. -

»De holdt fast ved Kristi Laercs rcnc Grnndsastninger 
og kmide derfor ikke fordrage de onde; de provede 
falske Aposticr, undersogte deres sande Karakter og 
befandt dem at viere Lognere.« 

4. Angiv Aarsagen til Kristi Irettescettelse. — Aab. 
2,4-5. 1. Kor. 13,1-3. Flip. 1,9-11. — 

j>At forlade den forste Ka^rlighed, fortjcncr ikke min-
dre Irettescettelse end at afvige fra vigtige Lairepunk-
ter eller fra en kristelig Vandel. Beskyldningcn er 
ikke, at den er falden fra Nauden, eihellcr at Kjcrlig-
heden er udslukket, men at den er formindsket. Ingen 
NidkEerhed eller Lidclse kan trsde istedetfor den for
ste Kicrlighed,« Den Tid Inirde aldrig komme i en 
Kristens Erfaring, da han ikke knnde svare, hvis man 
bad ham om at sige, hvornaar han nieredc den storste 
Kicriighed til Kristns; I dette 0jcblik. Men kommer 
der en saadan Tid, saa bor man konnne i Hu, hvorfra 
man er falden, t;enkc dcrpaa, tage Tid dcrlil , omliyg-
geligt bctragtc den forrige Tilstand, da man stod i 
Naade hos Gud, og haste med at vende om og söge 
tilbage til hin onskeligc Tilstand. Kairlighedcn, lige-
som Troen, viser sig i Qerninger, og naar man erhol
der den forste Kaerlighed, saa frembringer den altid 
de forste Oerninger.« 
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5. HvUken Advarsel fejede Herren tU frettescettel-
sen. — Aab. 2,5. Ap. GJ. 13,46-47. 

»Det her iiaeviite Komme maa visrc et billedligt 
Koinme, som betyder Hjemsogelse, eftersoni dct er 
afha:iiffigt ar Hetiugelser. At Lysestageii flyttes, be
tegner, at de skal beroves Evangeliets Lys og Forret. 
der skal gives andre, medmindre de bedrc fylder den 
ansvarsfulde Stiihng, -som er dem betroet • — Afshit-
ningen af dct Tidsafsnit, cn Menighed indtager, er 
ikke det samme, som at Menighedens Lysestage flyt
tes. At Lysestagen flyttes, er det samme som, at de 
beroves den Forret, som de künde og bnrde have nydt 
en Irengere Tid. Det er det samme, som at Kristus 
forkaster dem som sine Repr^esentanter, der udbreder 
Evangeliets Sandlied og Lys 1 Verden. Og .demie 
Trusel gtelder lige saa godt enkelte Mcdlemmer som 
liele Meniglieden.« 

6. Hvorfor hadede de ferste Kristne Nikolaiternes 
Gerninger? — 2. Joh. 7-U. 2. Tim. 3,5. 

»Der [lersker nogen Tviv l med Hensyn t i l deres 
Oprindelse, idet nogle udlede dem fra Nikolaus af An-i 
tiokia, eu af de syv Menighcdstjencre (Ap. Oj. 6, 5), 
andre mencr, at de Itun ndledcr sin Oprindelse fra ham 
for at vinde Anseelse af hans Navn; atter andre tror, 
at Sekten fik sit Navn af en scnere Nikolaus, hvilket 
sandsyidigvis liggcr Sandheden nasrmest. Angaaende 
deres Laere og L i v -synes man at vEcre ganske enig 
om, at de hyJdede Flerkoneri, betragtede ^gfeskabs-
brnd og Hör som ligegyldige Ting og tillod at iedc 
Afgndsofier.« 

7. Nied hvilke Ord opfordrer Herren os til scsrskilt 
Opnicerksomhed? — Aab. 2,7, 13,9; Matt. 11,15. 

»Dette er en hojtidelig Maade at Vickkc almindelig 
üpm;erksonihed paa for det, som er af hojeste Vig
tighed for alle. Samme Udtryk anvendes t i l enhver 
af de syv Menigheder. Da Kristus vandrede paa Jor
den, benyttede han seivsamme Udtryksnniade, naar 
han vilde henlede Folkets Opmairksomhed paa vig
tige Lairdomme.« 

8. Hveni alene er Forjcettelsen givet til, og hvori 
bestaar den? — Aab. 2,7. — 

»Paulus skriver (2. Kor. 12, 2), at han kendtc et 
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Menneskc (han taier om sig selv), der »blev lienrykket 
indtil den tredie Himmel«. 1 4. Vers kalder han satnme 
Sted »Paradis«, hvoraf man maa drage den Shitning, 
at Paradiset er i den tredie Himmel. I dette Paradis 
er Livets Tra:. Nu omtales der i Bibelen kun et L i -
vcts Tra2 Men dersom der blot er et rrie, og 
dette i Begyndelscn var paa Jorden, saa knnde man 
sporge, hvorledes det da nu er kommet op i Him
len Det sande Paradis er ovcrfort til den usyniige 
Verden. Men en sindbilledlig Ligneise deraf, indsat 
i det allerhelligstc i Tabcrnaklet, blev givet Israels 
Folk efter dct Forbillede, Moses saa paa Bjerget (2. 
Mos. 25, y—4Ü), og det oprlndelige Paradis selv vi l 
engang nedstige til Jorden som de forlostes iornyede 
Bolig. Aab. 21, 10. 

Den, som sejrer, har Lotte om eu (jeiu)preltelse, der 
nrnfatter mere, end Adam tabte; og dette gicider ikke 
blot den, der har sejrct under hin Tilstand af Menig
heden, men alle, SOITI sejrer, til alle l'ider; t l i i ' H i m -
lens storc Lon indskrienkes ikke.« 

Navncnc paa de syv M.enigheder symbolisercr Me
nigheden i de forskellige Perioder i den kristne Tids
alder, ' lallet syv betyder Fuldkonnncnlied og sym
bolisercr den Kendsgerning, at Budskaberne strickker 
;i£ til Tidens Ende, medens de anvcndtc Symboler 
udicnbarer Menighcdens Tilstand i de forskellige I^e-
rioder i Verdens-Historieu.« 

E. G.' White i »The Acts of thc Apostles«, Side 5S5. 
»For hvcr Gang, Sandhedcn forkastes, bliver Fol

kets Sind morkere og deres Hjcrter mere stivsindede, 
intitil de er ncdsnnknc i Vantro og Forliairdelse.« — 

F. 0. White i »Den störe Strid«, Side 540. 

4 . L e K t i e . 
»De syv Menigheder«. Smyrna og Pergamiis. 

Im Uvad siges om Jesus, der taler til Menigheden 
i Smyrna. — Aab. 2.,8. Es. 50,4. — 

-Den Tid, som optages af den forste Menighed, kan 
siges at hire os fra Kristi Opsfandelsc Iii Slutningen 
af det forste Aarliundrede cller til den sidste Aposlels 
D0d. 
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V i ser, at Herren frcmstiller sig for liver Meniglicd 
ved at HEevne nogle af de lornemste Kendetegn, der 
viser, at hau er s^r l ig sliikket t i l at vidne for dent. 
Por Menigheden i Smyrrni, der snart skulde .gennein-
gaa Forfülgelscns lldprwvcr, aabcubarer han sig som 
den, der var dod, men nu er Icvende. Dersom de 
blev kaldede til at besegle sit Vidnesbyrd med sit 
Blod,,-saa skuidc de eriudrc, at hans 0ine livilede paa 
dem, som havde dclt sanunc Skiebne, men havde sej- { 
ret Over Doden og kundc oprcjse dem igen af Martyr-
gravon.« 

2. Hvilke Aandens /-nigter havde Guds Naade ud-
vlrket paa hin Tid? — Aab. 2,9. 3,18. Matt. 5,3. 

MiiJeg vcd din Fattigdom,« siger Kristus t i l dem. 
»incn du er rig.* Dette kan nok synes at va;re en 
besynderlig Modsigelse; dog hvem er denne Verdens 
virkcligc rigc. Jo de, som er rige i Troen og Ar
vinger til (juds Rigc. Denne Verdens Rigdom, soin 
man saa ivrig anstrcngcr sig for at naa, og for hvis 
Skyld mansaa orte bortbytter sin na;rva;rende Lykke 
og det tilkommende evige L iv , er en Mont, der ikke 
gxlder i Himlen Der er niange rige, som er 
fattigc, og mange fattige, som er rige.«« 

3 . Hvad kaldtes Menighedens Bespottete den Gang. 
Aab. 2,9. Rom. 2,28-29; 9,6-7. -

»At sige (som nogle gor), at Udtrykket ,lode aln 
drig kan anvendes om Kristne, er at modsigc alle 
disse Vidnesbyrd, .som den Helligaand gav Pauhis, 
saavcl som dct trofaste og sanddru Vidnes Frklxr ing 
t i l Menigheden i Smyrna. Nogle Hyklere udgav sig 
for at Viere Joder i denne kristclige Forstand, ihvor
vel de ikke havde den Karakter, der fordres af en 
saadan. Saadanne Mcnnesker var Satans Synagoge.«; 

4 . Hvorledes blev Forfolgelsen over Smyrna imo-
degaaet? Aab. 2,10. Hebr. 12,2-5. Matt 10,28. 

»Traingsel i t i Dage. — Da dette Budskab er profe-
tisk, maa ogsaa den deri na:vnte Tid opfattes soin 
profetisk og hetcgne ti Aar. Og det er nuerkcligt, at 
den sidste og blodigstc af de ti Forfolgclscr netop va-
rede t t i Aar, under Diokletian, fra 302—312 ef. Kr. 

V x r tro indtil Dodcn, og naar du saaledes har vaeret 
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Iro, saa skal du, na;ir 'I'ideji konnner, da Onds heilige 
faar sin Lon, arve Livets Krone,« 

.5. Hvem vinder Kronen til sidst? — Aab. 2,11. 2. 
Tim. 4,7-8. — 

»Sejrvindcrens Lon. —• Han »skal ingenlunde skades 
ai den anden Dod^' f̂ e Kristne i Smyrna künde 
nok biivc ihjelsiague lier, men det tilkommende L iv , 

k s o m skulde gives dem, kundc Mcnnesker ikkc tage 
" f r a dem, og und vilde ikke: derfor skulde de ikkc 

frygte for dem, som künde ihielslaa Legemet, — de 
skulde ikke'ir.\'gte ior det. de skulde lide; thi deres 
evige 'filvierelsc var sikrcf. 

Smyrna betyder Myrrha, en passende Benxvnelse 
paa Quds Mcju'ghed, medens den gik gennem Foriol-
gclscns Ildprovc og i)eviste, at den var en sod duf
tende Lugt for luun. Men vi konnner snart tit Kon
stantins Dage, da Menigheden fremtriedcr i cn ny 
Skikkelse, saa dens Historie passende fremstillcs un
der et andet Navn og vcd et andet Budskab. 

•Ffter denne Fortolkning faider i 'idcn for Menighe
den i Smyrna fra 100—323 ef. Kr.« 
6. Hvorledes fremstiller Herren sig for Pergamus? 

- Aab. 2,12. -
»Intet straffende Ord biev udtalt imod Menigheden 

i Smyrna, som vi netop har betragtet. Forfolgelsen 
er altid beregnet iiaa at rcnse Menigheden og opflam-
mc dens Lcnnner til Fromhed og Qudheugivcnhed ."... 

Ordet Pergamus betyder Hojhed, Ophojelse. Denne 
Alenigheds Tidsafsnit faider mellcm Konstantins Dage 
eher maaske snarcre mellcm hans saakaldtc Omveii-
delse til Kristcndonunen, 323 ef. Kr., og Pavemagtens 
Oprettelse, 538 ei. Kr. Dette var en Tid, i hvilken 
Herrens sande Tjenere maalte kicmpc mod verdslig 

ÄKlogskab, Stolthed og Folkeguust blandt dem, der be-
' k e n d t e . s l g t i l at va;re Kristi Efterfolgcre, og imod 

den giftige Indilydelse ai Urctiicrdighedcns Hcnnne-
liglicd, der tilsidst fnidt udviklct frenitraadte som S^ni-
dens Menneskc cller Pavemagten.« 
7- Hvem var allerede da paa Menighedens Trone? 

- Aab. 2,13. Es. 9,15. -
>.Satau indfinder sig overalt, hvor der er Kristne; 

men der er Tider ug Stander, da han virker med over-
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ordciillig Kraft, og den. ' I id , som tilhnrer Meinglicden 
i PtM'sanms, var en af disse. J dcmie T'id blev Kristi 
La;re lidt efter Üdt forfalsliet, Uretfa;rdigliedens Hem-
melifilied var virksom,.oi:; Satan iagde selv (jrnnd-
volden til Pavedonnnet, UgndeliKliedens niest forlKiv-
sende System. Dette var det af Paulus forndsajil,e 
Frafald, 2. Thess. 2, 3. 

Antipas. — At der med delte Navn licntydes til en 
hei Klasse Mennesker og ikkc Iii en enkelt Person, er/ 
der god Grund til at tro, da der ingen paatidcligc Op-' 
lysninger findes om nogen Person af dette Navn.« 
8. Hvad maatte Herren sa^rlig revse? — Aab. 

2,14-15. — 
'T^erfor dadles de, fordi de havde iblandt sig nogle. 

der lioidt fast ved lüleanis og Nikolaiternes i_,;erdom-
ine (Fuld üplysning om hans Haiidlenuiadc og 
dens Folger findes i 4. Mos. Kaf. 22—25 og 31, 13—If)). 
iMan ser, at Bileam gerne vildc forbandc Israel for 
den rige Bclonnings Skyld, som Balak tilbod ham. Da 
han imidlertid ikke af Herren fik Lov til at forbandc 
dem, besliittede jian at udrette va^sentlig det samme, 
omcnd paa en anden Alaade. Han raadcdc derfor 
Bahik til at forfore dem ved Hjielp af Moabiternes 
Kvinder (il at deltage i Hojtidehgholdelsen af en Af-
gndsfcst med alle dens ns^edelig Ceremnnicr. Det 
gik som han onskede: Aignderiets Vederstyggelighed 
iidl)rcdtc sig gennem Israels Lejr, dcrcs Synder iied-
ka'ldte Herrens Forbandetee over dem, og 24,n(J0 Per
sonor omkom i Plagen. 

De La;rdonnne indcii Menigheden i Pcrgamns, hvor-
ovcr her klages, var naturligvis saadanne, al de sig-
tede ! samme Retning og fortc til aandeligt Afgnderi 
og en lovstridig Forbindelse inellem Menigheden og 
Verden. Af denne Aand fremkom tilsidst Foreningen 
inellem den verdslige og kirkeiigc Magt, der naaedij 
sit Hojdepnnkt i Pavevteldel.« 

9- Hvilken Opfordrlng gik til Menighedens Ledelse 
i Pergamus. — Aab. 2,16. 3,19. — 

»De skulde tugte cller udjage dem, der forte denne 
fordxi'vedc Lasre. Kristus erklrcrede, at hvis de ikkc 
gjorde dette, vildc han tage Sagen i sin egen Haand 
og komme over dem (dommende) og stride imod dem 
(dem nemlig, som forte disse ugudelicre Lasrdomme), 
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oü- den hele Menighed .sknldc staa til Ansvar for disse 
kiettercs Synder, hvem de husede i sin Midte.« 

lO- Hvad er Herrens Forjcettelse til dem, der sejrer 
i en saadan Tid? — Aab. 2,17. — 

»De ficste Fortolkcrc tyder M,annaen, den hvideSten 
og- det nye Navn om aandeligo Velsignelser, der skal-
nydcs i dette L i v ; men som alt andet, der loves den, 
som sejrer, giclder dette hclt og holdent Fremtiden 
og skal skasnkes, naar den Tid kommer, da de hellige 
faar sin Lan « Jakob vandt efter sin Sejr det 
iiyc Navn Israel. Onsker dn at vide, hvad dit nye 
Navn skal bhve? Vejcti dcrtil er tydelig, — dn maa 
sejre. Uden dette er alle dine Sporgsmaal forgffives. 
Men da kan du Isese det paa den hvide Sten!« 

»PrEedikanter og Folket har betragtet Aabenbarin
gens Bog som cn Hemmehghcd og at vtere af mindrc 
Vigtighed end andre Dele af den hellige Skrift. Men 
ieg saa, at denne'Bog i Sandhed er en Aabenbaring, 
der er givet s?erlig til Nytte for dem, der lever i de 
sidste Dage, for at lede dem til en klar Forstaacise af 
deres sande Tilstand og Ansvar.« 

.E. G. White i »Early Writings«, Side 23L 

5 . £:,ciKtie. 
»De syv Menigheder«. Tyatlra. 

1. Hvilken Kristenhed fremstiller Tyatira? — Aab. 
2,18-19. -

»Saafremt Menigheden i Pergamus tilhorer dct 
ujevnte Tidsafsnit. som shittcde med Pavedommets 
Oprettelse 538 ef. Kr., maa Menigheden i Tyatira mest 
naturligt tilhore den Tid, hvori denne gndsbespotteligc 
Magt lierskede, nemlig de 1260 Aar, fra 5.38 t i l 1798 
eJ- Kr. 

Tyatira betyder »Arbejdets sede Duft« eller »Son-
dcrknnselsens Offer«, en passende Betegneise paa 
Jesu Kristi Menighed germem det lange Tidsrum af 
pavelig Triumf og Forfolgelse. Denne Tid, i hvilken 
der var cn saadan Trsengsel over Menigheden som 
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aldrig liai' v;cret (Matt. 24,21), iorbedrede de 'Iractides 
virkelige Tilstand. Nn faar de Ros for sine Ciernin-
ger og .sin Kierlighed og Tjeneste og Tro og Taalino-
diglied af liani, livis Wjne er lldslner Deniic Me
nighed er den eneste. som faar Ros for i aandelige 
Ting at have forbedret ,sig.« 

2 . Hvorfor maatte Herren ogsaa revse denne Me
nighed? — Aab. 2,20. 2. Kor. 6,i4-]8. \ 

»Ligesom i fornxvnte Menighed Antipas ikke beteg-
nede en enkelt Person, men en iiel Klasse Mennesker, 
saaledes num ogsaa her .lesabel opfattes paa samme 
Maadq 

».lesabel er et billedligt Navn, der Irentyder paa 
Akabs Hustrn, som ililelslog Herrens Profeter, forlc-
dede sin Mand til Afgndsdyrkelse og l)espiste läaals 
Profeter ved sit egct Bord. Et mere slaaende Billedc 
knnde ikke va;re bleven benyttet t i l at betegne den 
pavelige Vederstyggelighed. (Se 1. Kong. Kap. 18, (9 
og 2I).<: 

3 . Hvilken Straffedoni forkyndte Herren over den 
iibodfcerdige verdslige Del af Menigheden og 
over de uomvendte? — Aab. ^,21-23. 

»Der tales om Born, noget der bekrasfter den Eore-
stiliing. at her betegnes en Sekt og dens Tilhiengere. 
i)en Dom, hvormed inevn,te Kvinde her trnes, steni-
mer med de Trusler, der paa andre Steder i denne Bog 
udtales imod den romerskc Kirke, der sindbilledlig 
frenistiilcs som en losagtig Kvinde, en Moder til Sko-
.ger og al Vederstyggelighed paa Jorden. (Se Aab. Kap. 
17—19.)« 

4- Hvormed trostes de ovrige i Tvatira? — Aab. 
2,24. ' ' , 

^-ieg vi l ikke la;gge nogen anden Byrde paa cder.' 
Delte kan ikke giclde Antagelscn af irye Sandhc

der: thi Sandheden er ikke nogcn Byrde for nogen an-
svarlig Skabning; men Trrengsclens Dage, der kon; 
over Menigheden, skulde forkortes for de udvalgtcs 
Skyld (Alatt. 24, 22). De skuidc »blive lijnipnc med 
cn liden Hj^eip«, siger Profeten Daniel (Kap. 11, .?4). 
» ü g Jorden kom Kvinden t i l Hjxlp«, siger Johannes i 
Aab. 12, 10.« 
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Hvad formanes Menigheden tit? — Aab. 2,25. 
»Hold fast ved det, I har, indtil leg konnner. — Detie 

er Guds Sons Ord, og de fremstiller for os et ubetinget 
Komme Det frcmstilles for den Troendc som nogel, 
lian kan forvente, og kan ikke licntyde ti! nogen anden 
Begivenhed end Frelsercns andet Konnne i HerHghed. 
da den Kristnes Proveiser skal ophore, og hans Au-
strteugclser under Kampen for Livet og Inins Strid for 
at vinde Retfairdighedcns Krone vil blive loimet med 
evig Sejcr.« 

6- Hvorledes opnaaede de trofaste i Middelalderen 
Forjcettelsen? — Aab. 2,26-21. Matt. 5,5.10. 
Sal. 2,8-9. 

»Denne Menighed naar til den Tid, da de mere umid-
dclbare Tegn paa Kristi Konnnes Nierhed begyndte at 
gaa i Opfyldelse. I 1780, atten Aar for luevntc Perio-
dcs Shitning, var der Tegn i Solen og Maanen, liÄesoni 
dct var ffnnidsagt (.se Aab. Kap. 0, 12) 

Magt over Hedningerne. — I denne Verden forer dt. 
ngudeligc Regimentet, og Kristi Tjenere gicldcr intet: 
men den Tid koimner, da de retfa;rdige skal Iilive op-
hojel, da al UgudcÜghed skal ses i det rette Lys og 
vicre uden VicrdJ, og da Magtens Spir skal komme i 
Guds T^olks Ha^nder.« 

7> Hvad er endnu Menighedens swrskilte Forret? 
— Aab. 2,28. 22,16. 2. Pet. 1,19. 

»Morgensljcrnen viser sig straks, lorend Dagcn be-
gyndcr. Morgenstjernen omtales ogsaa i 2. Pet. 1, 19 i 
Forbindelse med Dagens Frembrud »Inlltil Dagen 
ircmstraaler, og Morgenstjernen oprinder.« 1 de heili
ges tunge Nattevagt har de Guds Ord, der givcr alt dci 
Lys, de behover paa deres Sti. Men naar Morgen-
.stjerncn oprinder i deres Hjerter euer gives t i ! dem. 
som sejrer, vil de komme i en saa iioje Forcning med 
Kristns, at deres Hjerter vil blive fnidkoininen oplystc 
af hans Aand, og de vi! vandre i hans Lys. Da beho
ver de ikke laingere Profetiens Ord, der mi skinner 
som et Lys paa et morkt Sted. Kom snart, o hellige 
Stund, da Himlens klare Dagsiys oplvscr Vejen for den 
Hlle Hjord, og Herlighedens Straaler fra den evige 
Verden forgyider deres Banner!« 



8 . f'ortccL om Menighedens Liv / Middelalderen? 
— Se Kapitlet „Valdenserne" i „Den Store Strid". 

9. Hvilken Undervisning kan vi faa fra hin Tid? 

6 . L e K t i e . 
»De syv Aleiiislieder.« i 
Sardes os FüadelEia. 

1. Hvad betyder Sardes, og hvem taler tit denne 
Menighed? — Aab. 3,1. 

»Saafremt T idspiinktenie for de foregaaende Menig-
lieder er rettclig ansattc, nuia den T^eriode, Menighe
den i Sardes dsekker, heg.s'nde ved Aaret 179S. Sardes 
betyder »ülxdessang» eller »dct, som er tilovers«. 
hfer foreligser da de rcformertc Menigheder. der ndgor 
Menigheden i Sardes. fra nvenn;cvntc Tidspnnkt til 
den .störe Bevicgelse, der dannede et nyt Tidsafsnit i 
(}nds Folks Historie.« 

2. Beskriv Reformationskirkens Tilstand ? — Aab. 
3,1-2. 

»Den Store Fejl vcd denne Meniglied er, at den har 
Navn af, at den levcr, ihvorvel den er dod. Hvilken 
hoj Stilling, betragtet fra et verdsHgl S.\nispnnkt, har 
ikkc ogsaa dcnne Menighed iudtaget i dette Tidsrinn! 
T:enk blot paa dens hoje Titler og den Gunst, den har 
nydt i Verden! Men hvor Imrtigt dens Stolthed og 
Folkcgmist har vokset, Indtil det aandelige Liv er 
.gaact tilgrundc og Forskcllcn forsvunden mellcm Me
nigheden og Verden, saa at disse forskellige popiilxrc 
Samfund blot er kristne Menigheder af Navn!« 

3 - Med hvilken bibelsk Lwre blev dennn Menighed-
provet? — Aab. 3,3. 

»; l )e rsom dn da ikkc vil vaage, skal jcg konnne over 
dig som en Tyv.« Detle antyder, at Adventla^ren 
vildc blive forkyndt, og Menigheden vilde blive for-
manet til at vaage. Dct Komme, der !icr tales om, er 
nbetinget, men Maaden, hvorpaa han skulde komme 
o\'er dem, er betinget. Selv om de ikkc vaagedc, vilde 
Herren alligevel komme: men dersom de vaagede, 
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vilde de nndgaa, at hau kom over dem som en Tyv . 
Det er blot over dem, der er i denne Tilstand, Herrens 
Dag konnner uforvarendc I . Thess. 5, 4.« 

4. Hvilken sterskilt Skare faar en Forfcettelse ? — 
Aab. 3,4. Rom. 9,27-28. 

»Nogle faa Personer i Sardes. Dette Udtryk synes 
hat antyde, at der paa dcnne Tid i Menigheden vildc 
Plierske en magelos Verdslighed. Men selv under 

deime ' I ingenes Tilstand er der nogle, som ikke har 
besniittct sine Klajder, som har holdt sig fri fra dcnne 
besniittende Indilydelse. .lakob siger: »En rcn og 
iibesmittct Gudsdyrkelse for Gud og Faderen er denne, 
at besoge Faderlose og Enker i deres Traengsel, at b e 
vare sig selv ubcsmittct af Verden.<: 

»De ngudeliges Mangfoldighed (mikring dig kan ikkc 
blive saa stor, at den skiuler dig for Imns Dlik; og 
dersom du bevarer dig selv ubesmittet af Syndeiw om
kring dig, saa tillu-ircr Loftet dig. Dn skal iforcs livide 
Kla^der - • Sejervinderens Iivide Klxdehon • - og van
dre med din Frelser i Hcrlighed.« 

5. Hvad skal vi forstaa ved de hvide Kinder ? — 
Aab. 3,4. Zak. 3,4-5. 

»At iforcs hvide Klxder er i Folge andre Steder i 
Bibelen et Sindbillcde paa at ombytte Urctfierdighed 
med I<etfLerdighed. Se Zak. 3, 4—-5. »Tag de skidnc 
Kheder ai ham« iorklares ved de iolgende ü r d : »Sc, 
jeg tager din Misgerning bort fra dig.« »Dct kosteligc 
Linkkedc (eller de hvide Kla:;der) er de helliges Dy
der.« Aab. 19, 8.« 

6. Hvilken Sammenhceng har det med Livets Bog? 
— Aab. 3,5. Matt. 10,32-33. 

f »Livets Bog. -— Hvilken overordentlig dyb Interesse 
ejer den ikke for os, — denne omfangsrige. vigtige 
Bog, hvori alle deres Navne er optegnede, der tragter 
eftcr at vinde det evige L i v ! Er der nogcn Fare for, 
at vore Navne kan udslettes ai den himmelske Dag-
bog, citer at de engang er iiidfort deri? — .la, ellcrs 
vilde dcnne Advarsel aldrig viere bleven nedlcgnct. 
Fndog [^anlns frygtedc for, at hau selv skulde blive 
fcrskudt. 1. Kor. 9, 27. Dct er alene ved at vinde 
Seier tilsidst, at vi kan bevare vore Navne i denne 
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IJog. Mcii Lille kommer ikkc til at sejre, og deres 
Nax'ne bliver naturligvis udslettedc. Her hentydcs 
ogsaa til et besternt Tidspnnkt i Fremtiden. da dette 
skal ske Ap. Cjj. 3, 19 Naa da iiiri afgorcndc 
'l'ime komiher, der nu ikke kan VLcre langt borte, 
hvorledes, kaerc Lieser, v i l dct da gaa med dig? Vil 
dine Synder blive udslettcde og dit Navn blive staa-
gentlc i Livets liog? Eller vi l dit Navn blive ndslctte* 
af Livets 'Bog og dine Synder blive staaemlc som' 
frygtclige Vidner imod dig?« 

, 7. Hvad betyder l-iladelfia, og hvor maa vi söge 
denne Meniglied? — Aab. 3,1. 

»Ordet Filadelfia betyder Broderkxriighcd og nd-
trykker deres Stilling og Sindelag, der indtil Hosten 
!S44 antog Biidskabct (un Herrens Kotnme. Da de 
forlod de forskellige Sekter, lod de -sine Partinavne og 
Partifolelscr blive tilbage, og iivert Hjerte slog i Sain-
dr:cgtighed, idet de advarcde Menighedernc og Verden 
og lienvistc til Menneskens Sims Konnne som de tro-
endes sande Haab. Egenkxriighed og Qerrighed blev 
aflagt, og de lielligede sig og opofrcde sig for Herren, 
(iuds Aand var med enhver sand 'l'roetide, og hvcr 
'l'unge forkyndte hans Pris. De, der ikkc deltog i hin 
Bevtegelsc, har ingen Forestilling om den dybe I^an-
sagelse af Hjertet, den Hengivelsc af alt til Herren, den 
Fred og QUede i den Helligaand og den reue, bran
dende gensidigc Kaerlighcd, som de sande 'Iroende paa 
den Tid glxdede sig vcd. De, som var med 1 hin Bc-
v;egelse, vcd, at Ord unmlig kan lieskrive hin heilige, 
lykkelige Tilstand.« 

8. Hvem taler til denne alvorlige troende Skare? 
— Aab. 3,7-8. 

»Davids Nogle. — Eu Nogle er et Sindbüledc paj, 
Magt. (juds Son er den retmaessige Arving til Davids 
Trone, og han skal snart ovcrlage sin störe Magt og 
regere: derfor frcmstilles han som den, der har Davids 
Nogle. Davids eller Kristi Trone, hvorpaa han skal 
hcrskc, tilhorer hans Rigcs Hovedstad, dct nye Jeru
salem, der nu er ovcntil, men skal pryde den nye Jord, 
hvor han skal regere i ;ü l:viglicd. Aab. 21, 1 5; 
Luk. 1, 32—33. 

lian, som lukker op, og ingen lukker Iii osv. — For 
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at forstaa dette Vierk er det nodvendigt, at man be-
tragter Kristi Stilling og Gerning i Forbindelse med 
hans Tjeneste i Helligdommen eller det sande Taber
nakel i Himlen. Hebr. 8, 2. Ft Billedc eller en L ig 
neise af denne liinnnelske Helligdcnn fandtes cngang 
her paa Jorden i den Heiligdom, Moses byggede. 
2. Mos. 25,8—9; Ap. Gj. 7, 44 Naar Tjenesten i det 
Allerhelligstc begyndte, ophortc den ! det Heilige, livor 
ingen Tjeneste iorrettedes, saakenge Prtestcn var be-
skasftiget i def Allerhclligste. 3. Mos. 16,17. I Lighed 
hermcd maa ogsaa Kistus aabne og lukke ellcr flytte 
Tjenesten fra dct Hellige t i l det Allerlielligstc, naar 
'l'iden konnner, da den hinmiclske Relligdom skal ren-
ses. Og Tiden, da denne Tjeneste skulde bcgynde, 
indtraadte ved Slutningen af de 2.300 Dage, i 1844. 
Dct, som i forcliggende Teksl siges om at aabnc og 
lukke, kan med Rette anvendes paa denne Begivenhed. 
At der aabnes betyder, at Kristi Tjeneste begynder i 
dct Allerhelligstc, og at der lukkcs til viscr, al Tje
nesten oiilmrer i den forste Afdeling cller i det Heilige.« 

9. Hvem er de saakaldte Jeder for denne Tid? — 
Aab. 3,9. 

»9. Vers ga^ldcr sandsynligvis dem, der ikke holder 
Skridt med Sandhedens fremadskridende Lys, men 
modstaar dem, der folger Lyset. De ska! engang kom
me til at foIc og bekendc, at Gnd elsker dem, der vcd-
bliver at gaa frem i Sandhedetis Kundskab uden at 
forkaste det Quds Ord, som allerede er gaaet i Opfyl
delse, og uden at binde sig til en gammel Trocsheken-
delse.« 

to. HvUken Anerkendelse, Forjcettelse og Formaning 
gives desforuden endnu til Filadelfia ? — Aab. 
3,10-13. 

»De, der nn i '1 aalmodighed trofast adlydcr Guds 
Bud og ,lesu Tro, vil blive bevarcdc i den n;er iorc-
staaende Fristelscs og Farens StniRJ. 

Se, jeg kommer snart! — Kristi andet Komme vars-
les her atter og med cndim s t ä r k e r e Eftcrtryk end i 
noget af de foregaaende Budskaber. De troende op-
fordres her indtriengcndc til at give Agt paa, al dcnne 
15egivonlied er ua^r. Bndskabet giclder et Tidsafsnit. 
da denne störe Begivenhed er nrer forliaanden, hvor-
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med man faar et ganslcc utvivlsomt Bevis for, at disse 
Budsljabcr er profetiske Hold fast vcd det, du har, 
at ingen skal berove dig Livets Krone. Lad ikke 
nogen eller noget forlede dig til at slipnc Saudhedeu 
cllcr vigc af fra Herrens rette Vejc; tlu i saa Faid v i l 
de bevirke, at du rnister din Lon. 

Eu Pille i (luds Tempel. — Diss CJrd indeholder et 
Lofte til dem, som sejrer, om at blive cn Pille (Sojle, , 
Stötte) i Herrens Tempel og ikke mcre gaar ud derfra. '• 
Templet maa her betyde Menigheden, og Loftet om at 
blive en Stotte i samme er det slkreste Loftc, man kan 
faa om cn icrcfuld, varig og sikkcr Plads i Menighe
den, d^r billedlig iremstilles som en liimmelsk ßygning. 
Og naar den Tid konnner, da derine Del ai Leitet bl i
ver iuldbyrdct, er den sejrcndes Provetid omme. Han 
er fuldt stadficstct 1 Sandheden og er bleven beseglet 
Han ska! ikke mere gaa ud derfra, dct v i l sige: der Cl
ingen Fare lasngere for, at han skal falde fra, han er 
Herrens evindelig, luiiis Frclsc er vis.« 

».leg saa, at Jesus havde lukket Dören t i l det hellige, 
og intet Menneskc kan aabnc den, og at hau havde 
aabnet Dören t i l det allerhelligstc, og intet Menneskc 
kan lukke den (Aab. 3, 7—8) Denne Dor blev ikkc 
aabnet, for Jesu Midlergerning var tilendebragt i dct 
heilige i 1844.« — 

F. G. White i »Eady Writings«, Side 42. 

7. L e K t i e . 
»Dß syv Menigheder«. 

Laodikea. , 
I 

1. Hvilken Tids Menighed er fremstlllet ved Lao
dikea? - Aab. 3,14. 

»Laodikea betyder Folkets Dom cller Holge Gruden 
et retfxrdigt Folk. Bndskabet til denne Menighed 
fremstiller Provetidens Slutningsscener. Det aaben-
barer cn Domsperiode og beskriver Menighedens sid
ste Tilstand. Det gicIder iolgelig de troende under 
det tredie Budskab, dct sidste Naadcsbudskab for Kristi 
I<;omme (se Aab. 14, 9—14), medens den störe Forso-
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ningsdag lienrinder, og den undersogende Dom holdes 
Over Quds Hns — et Tidsatsnit, hvori Guds retfairdige 
og heilige Lov af den ventendc Menighed ben>'ttes til 
Lcvcregel og Rettesnor.« 

2. Hvem taler til os i denne Tid, og hvad siges om 
Adventmeniglieden ? — Aab. 3,15. 

^ »Den ßeskyldning, iian rcjser mod Laodikccrne, er, 
I p t de er lunkne, hverken kolde eller varme. De savner 
"den religiöse Inderlighed, Nidkxrhed og Gudhengiven-
hed, som de bnrde vise i Folge sin Stilling ved Siut-
ningoi af Verdens Historie, livor Profetiens Lys be-
straalcr dcrcs Sti. Og denne Lunkeuhcd viscr sig ved 
Mangel paa godc Qerninger; thi det er paa Grund af 
Kendskab t i l deres Qerninger, at det trofaste og sand-
drue Vidne retter dcnne frygtclige Anklage imod dem.« 

3 - Hvad ensker Herren om os? ~ Aab. 3,15 sidste 
Del. 

»Gid du var koid eller varm! — 1 dette Budskab 
aabenbares tre Tilstande: kold, lunken og varm. Det 
er vigtigt at afgore, hvilken Tilstand hvert af disse 
ü r d betegner, for at nndgaa falske Shitninger. Vi maa 
betragte tre Slags aandeligt L iv med Henblik paa Me
nigheden, ikkc Maaden. Hvad der betegnes ved Ud
trykket varm er let at forstaa; '1 anken hcnledes umid-
delbart paa en Tilstand, der udmxrker sig vcd en 
glodende Inderlighed og Nidka;rhed, i hvilken hele 
Hjertets Interesse i hojeste Grad er henvendt paa Gud 
og hans Sag og viser sig 1 tilsvarendc Gerninger. At 
vasre lunken er at viere uden denne Nidkierhcd, i en 
Tilstand, hvor Kaerlighcden og Iveren mangler, hvor 
der ingen Sclvformegtelse er, der koster noget, intet 

Ä
nngt Kors, intet ivrigt Vidnesbyrd for Kristus, intet 
lodigt Angreb mod Fjcuden med Dygtiglied i fuld 

Rustning, og hvad der er det veerste af alt, det antyder 
fnldliommen Tilfredshed med ens egen Tilstand. Men 
livad er det at viere ko ld? . . . .Da nu Varme betegner 
irydciidd Iver og en livHg Virksomhed ved Aandens 
Driit san'.t et Hjerte, der er oplivet ai Quds folbarc 
Nxrlied og Kicrlighcd, saa maa Kuldc betegne en aan
delig Tilstand. hvis Sterkende er, at disse J'ing nutng-
ier, medens dog vedkommende foler sin Maugel og 
iienges efter at gcnvindc sin tabte Skat Kold kan 
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fortabt; han kan ikke opgive shi Plan: at skanke alle 
dein det evise L iv , som Faderen har sktenekt iiarn, og 
han kan ikke gwre sig forstaaelig for Husets Indvaa-
nere, niedinindre Dören aabnes, og man b.\-der ham 
velkoinmen. Har da kobt en Ager cller fcni Par 
0ksne og -staar med Hatten i Haanden og beder om 
Undskyldning? Han baiiker atter og atter. Dog dn 
kan ikke inodtagc nogen nu; dn er ganske udmattet ai 
Anstrxngelsc og strsekker dig magelig paa din Sola: 
du v i l gorc dig selv Livet behageligt og sender Bud, 
at du ikke kan tage imod ham? Han banker atter og 
atter Det er 'I'id til at gaa til Bonnemode, eller 
der er et maanedUgt Missionsinode: kanske der er 
Lejlighed t i l at afixgge et kristeligt Husbcsog; men du 
rorcr den ikke . . 0, vtemineligc Lunkeiihedi skiebne-
svangre- Verdslighed! Herlighedens Herre konnner 
den lange Vej fra sit himmelske Palads, — kommer i 
Fattigdom, Sved og Blod, — kommer t i l den Dor. som 
giver sig ud for at v x r e hans Ven, og som skylder 
ham alt, — og han kan ikke komme ind! -• kommer 
for at frelse den, hvis Hus staar i Lue; men han vi l 
ikke lade ham ind! 0 , hvor forunderlig stor Kristi 
{)verl)a3renhed er!<; 

9 . Hvilken Forret gives dem, der aabner Hjertederen 
for Kristus i det sidste Iwjtidelige Budskab? -~ 
Aab. 3,20-21. 

»Hvilket traiffende og rorende Billedc! Ven mod 
Ven nyder det glade, selskabelige Älaaltid! Hjerte 
med Hjerte har fri og indcriig Forcning! Hvilken Fest 
maa der ikke viere, hvor Herlighedens Kongc er Gaist! 
Med disse Ord betegnes mere end en almindelig For
cning, en sasdvanlig Velsignelse eller Forret Her 
giver han os en Forsmag paa den Hcrlighed, der snart 
skal aabenbares, et Pant paa vor tilkommende Arv, 
som er uforkrgenkelig og ubesmittelig og tiforvisnelig 

Efter alt dette konnner endnu Loftet til den, som sej
rer: »Den, som sejrer, liam v i l jeg give at sidde med 
mig paa min Trone, ligesom og jeg har sejret og sid-
der med min Fader paa hans Trone.« Herl fnidkoninies 
vor Frclsers Lofter . . . . Ingen ,/Fre og Opliojclse kan 
naa l änge re . 

Saaledes shitter Budskaberne til de syv Meniglieder. 
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Mvor skarpt og gcnnemtriengende er dog ikkc deres 
Vidnesbyrd! ffvilken Lairdom de indeholder for alle 
Kristne til alie 'l'ider! Det er ligesaa saiidt overfor 
den sidste Menigljcd som overfor den forste, at alle 
deres (ierningcr er aabenbare for liam, soin vandrer 
inidt imcllem de syv Guldlysestager. Intet kan skju-
les for hans provende Blilc. Og medens hans Trusler 
iiiod Hyklcrc og Misdtedere er sknckkeligc. som de 

^ ined Rette bor v;ere, hvor rige, hvor trostefnlde. hvor 
^iiaadige og herlige er ikke bans Lofter til dem, der 

cisker og folger ham med et oprigtigt Hjerte!« 

to. Hvad bor vi göre netop nu, idet vl staar Änsigt 
til Ansigt med dette Budskab? 

»Advarslen for den sidste Menighed skal ogsaa for-
k,\'ndes ti! alie, der foregiver at va^re Kristne. Laodikea 
Bndskabet maa lig et skarpt tvcieggct Svicrd gaa til 
;dle Samfund: » « Aab. .3, 15—19. Dct er vor 
Mission at forkynde dette Budskab- Gorcr v i enhver 
Aiistrasngelse for at Samfundene kan bhve advaret 

Vi har en Gerning at udforc for Priedikantcr i andre 
Samfund. Gnd onsker, al de skal frclses. De, ligesom 
vi selv, kan kun erholde Udadelighed gennem Tro og 
Lydighcd. Vi maa virke med Alvor, for at de kan 
opnaa den. Gnd onsker, at de skal have Del i lunis 
sicrskiltc Vicrk for denne Tid. Gud onsker, at de skal 
va're iblandt dem, der giver Mad i rette Tid til hans 
Hns. Hvorfor skuidc de ikke viere med i dette 
Vierk?« 

E. ü . White i »Vidnesbvrdeiie til Menigheden«, 
(ite Bind. Side 77—78.. 

»I AabenbariiiLien finder vi Advarsler. Befalinger og 

)Fnrjiettelser, der hiev givet til Meniglieden gennem 
Jolunmcs, og det er nodvendigt for os, at forstaa disse 
bcdre, saa vi ikkc ladcr os bedrage. V i maa have disse 
Menigliedcrs T'ilstand for 0ie. — saaledes som den er 
skildrct i Aabenbaringen, — og ved Beskrivelsen af 
deres Mangler liere at forstaa vor cgen aandelige 
Ufuldkommcnlied. Vi maa give Agt paa de Bebrejdcl-
scr. der er uivet os i det trova;rdige Vidnes Raad.« •-

E. G. Wliite i Herold der Wahrheit«-. 1. Juli 1892. 
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8 . I ^ e K t i e . 
El Blik ind i den liimmelske HelliKdoin. 

1. Hvad skete, forcnd nye Hem/iielig/ieder oaben-
baredes for ProfetenP — Aab. 4,J. 

»En ].)0r var opiadt i Himlen Himlen seiv aab-
nedes ikkc for Jotianncs's indre 0ie som for Stefanus 
(Ap. ( i j . 7, 55): men et Sted cller cn AfdeliiiH; i Hini-, 
len hiev opiadt for liam, og det blev ham fornndt at se, 
hvad der foregik der indc. . . . 

Hvad licrefter skal ske. — Sannncniign liernied Kan. 
1. f. Aabenbaringens stor Fornuial synes at VLcre ;u 
frcnistillc tilkommende Begivenlieder i den Hensigt al 
oply.sc, opb^'gge og tröste Menigheden.« 
2. Hvad saa Johannes, da han anden Gang blev 

henrykkket l Synet? — Aab. 4,2-3. 
»Ha .lohannes mi atter licnrykkes i himmelske S^ncr. 

ser han forst C]i Trone sat i Hindcn og dct gnddom-
nicligc Viesen siddende pa;i den. Den Maade. livorpaa 
han beskriver dette Viesens Udscende, klicdt i de 
blandede Farver af den hyppig pnrpnrrode Jaspis, og 
den blodrode Sarder, leder straks J'anken hen paa en 
Monark, kUedt i sin kongelige Dragt. !-̂ undt omkring 
Troiicn var der en Regnbue, der, paa sanmic Tid som 
den foroger Scencns Hcrlighed, minder om, at den, 
som sidder paa Troneii, vel er cn alnueglig og nind-
ski'icnkct Regent, men ikkc dismindrc er cn Gnd, soin 
evi)idclig kommer sin Ragt i Hn.« 

3 . Hvem. saa han i Guds Ncerva;relse ? — Aab. 4,4. 
!>Dc 24 /Eldstc er nogle af dem, som gik ad af Cira-

vene vcd Kristi Opstandelse; og de var med blandt 
den Skare af Fänger, som Kristns ndfortc fra Fangen-
skabet i det nutrke Dodsrigc, da Iian sejrcndc opfo»' 
til det Hoje . . . . Disse 24 /Eldstc (se Aab. 5) bistaa 
rimeligvis Kristus i hans Midlervicrk i den himmelske 
HcHigdoni, og da den i i")a!nel 7. 9 bcski-cvne Dom be-
g>'ndte i det allerhelligstc, blev deres Steder cller 
Troner satte cller stillede tilrette ifolge luevntc Skrift-
stcds Vidnesbyrd.« 
4 . Hvad udgaar der fra Guds Trone? — Aab. 4,5. 

»Disse ticndtc Lamper eller Fakler er et passende 
Modbilledc af Guldlysestagen i den lorbilledlige Hellig-
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doin nicd dens syv Lamner, der altid holdlos ticndle. 
Dcnne Lysestage hiev cfler Guds Anvisning opslillet i 
den jordiske Hclligdoms forste Afdelinsi-. 2. Mus. 25. 
31, 32, 37; 20. 35; 27, 20 osv. Da nu Joininnes siger, 
at cn Dor var opiadt i Himlen, og liaii i det saaledes 
for haus Syn opladtc Tabernakel ser Modblllcdet af 
Jen jordiske Hclligdoms Lysestage, saa er dette et 

_ iodt Bevis for, at hau saa ind i den Inininciske HeHig-
• o m s forste Afdeling.« 

5- Beskriv Guds Trones Omgivelser? — Aab 4,6. 
»Et (ilashav. -- ikke virkeligt Glas, nicn en vid. ud-

strakt Flade, som lignede (jhis, — straalende og gen-
nemsigtig . . . . Dette Havs Beliggenlied viscr. at det 
ingen Liglied iiar med den forbilledligc Tjcnestcs B;ek-
ken, hvori Pricstcnie toede sig. Dct udbreder sig kan
ske mider og danner Grmidlaget for rroneii. ja, endog 
for Staden selv. Det omtales atter i Aab. 15, 2 som-dct 
Sted, hvor de, der sejrer. snart skal staa i cvig. sali'.i 
Scjcrsgliede.« 

G. Hvad betyder de fire Viesener? — Aab. 4,7-9. 
"De Fgeiiskaber, som disse Sindbillcdcr synes at lic-

[egne, er: Styrke, Udlioldenhcd. Forniift og Hurtighed. 
nemlig Styrke i Kierliglied. Udholdenhed i Pligternes 
Opfyldelse, Fornnft ttl at fatte den guddommelige 
VÜje og Hurtighed til at adlydc. Disse Icvende Skali-
ningcr er endnu niermerc J'roncn end de 24 /Eldstc; 
thi de staar »i Tronens Midte og omkring Tronens: 
ligesom de /Eldstc synger ogsaa disse Lannnets Pris, 
fordi hau har genlost dem fra Jorden. De tilhore der
for den samme Klasse og repriesentercr cn Del af de!i 
Skare, der, som allerede paavist (se Beinxrkningen 
over 4. Vers), er bleven ndfortc af Hodens Fangenskab 

M g opt;ignc til Himlen.« 
Hvilken Tjeneste udferer disse ? — Aab. i,8-9ti 

»Aldrig hai- en mcre ophojet Sang b'dt fra Skabniii-
gens Lajbcr, og de geiitagcr den »Dag og Nat«. d. v. s.' 
uophorlig, idet disse Udtryk kun betegner den Maade. 
hvorpaa Menneskene her regner Tiden: thi fivor Guds 
"frone staar, kan der ingen Nat v;ere. 

Vi dodcligc bliver saa let triettc af den sladige Gen-
tagclse af det simple Vidnesbyrd, vi her afltegger oiu 
Guds Godhed og Naade; og vi fristes undertiden til 
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iiitül at sige, fordi vi ikke stadig kan .sige noget ny t . . . 
Men vi kan Ixre noget af disse heilige Vaisener i Him
len Lovsangen bliver ikke cnsformig for dem; 
thi hver Gang den synges, ser de paany den Alniicgti-
ges 13j,':enskaber; de faar stadig et hojcro Begreb om 
Iians Fnldkommenheder; Synskredsen udvider sig hos 
dem; deres Hjerter udvides; og fra sit nye Standpunkt 
med nye l'olelser maa de atter tilbedende fremfore , 
sin hellige Hilsen, der endog for dem selv er ny: 
hg, hellig, heilig er Herren, Gnd, den Almgegtige!« W''' 

8. Hvad Icegger de himmelske Vaisener til Gruna 
for deres Tilbedelse? Aab. 4,10-11. 

»Skabervterket la^gges til Grund for den ^Ere, Pris 
og Magt. der her tillxgges Herren. »Og ved din 
Vilje er de, og blev de skabte.« Gud vilde det saa, 
og alle ' l ing blev t i l ; og vcd den samme Magt op-
holdes og bevares de.« 

O. L e K t i e . 
Aabiiingen af de syv Segl. 

t. Hvad saa Johannes derefter i Mldten af den 
Iwjtidelige Scene? — Aab. 5,1. 

»Hogerne, som brugtes paa Aabenbaringens Tid, var 
ikke som vore Boger: de bestod ikke af en Ra^kke 
sammenbundne Blade, men var sammenfojede af Per-
gamcntstrimler (eller Strimler af andet Stof), la:ngere 
cllcr kortcrc, cn cller flerc sammenrullede . . . . 

Den her omtalte Bog, som var forsegict med syv 
Scgl, var cn saadan. Ikke saa at forstaa, at Apostlen 
saa alle Scgienc paa en Ganir; t l i i der laa syv Rnllei-
indcni hvcrandrc, enhver sierlig forsegict, saa at naf Ijv 

•• den forste aabnedes og rtüledes ud, forblev den a n d e . " 
forsegict, indtil den ogsaa aabnedes, og saa frcmdelcs 
indtil den syvende. 

Den Bog. Johannes saa her, indeholdt en Aabenba
ring af flere Ting, der skulde foregaa i Menighedens 
Historie indtil Tidens Ende. At han, som sad paa 
Tronen, holdt den i sin hojrc Haand, betegner, at Gud 
alenc ved, hvad der engang skal ske, uden forsaavidt 
han anser det for tjenligt at aabenbare det for andre.« 
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2. Hvilket Sporgsmaal udraabte en Engel? — Aob. 
5,2-4. 

»I Tavslicd indronnner hele Skabningen sin Udygtig-
lied og Uv:crdiglied til at aabenbare Skabcreiis Raad-i 
slntningcr. »Og ingen i Himlen«, ikke blot Intel Men
neskc, men ingcn Skabning i Himlen formaaede dct. . . . 
Da Apostclen saa, at ingen traadte frcm for at aabnc 

f i n g e n , blev han meget bange for, at licrrens Raad-
Iklntninger, som den indeholdt med Hensyn l i l hans 
*Folk, aldrig skulde konune for Dagen, og paa Grmid 

af sine naturlige omme Folelser og sin Omsorg for Me
nigheden grsed luiii saare Aabenbaringen blev 
ikke skreven uden Taarcr. cjliellcr kan man forstaa 
den uden Taarer.« 

3. Af hvem og hvormed blev Johannes tröstet? — 
Aab 5,5. 

»Gud onsker ikke, at nogcn Kundskab, som et: I i ! 
(ia\'n für hans Folk, skal iorholdes dem, men sorger 
ior, at Bogen bliver aabnet Kristns kaldcs iier 
»Loven af Jtidas Stamme« Da Kristus frcmtraadtc 
i Einjen af Davids Afkom, idet han blev Menneskc, 
kaldes han ogsaa Davids Skcgt og cn Kvist af Isais 
Stüh. Es. 11, l . lü : Aab. 22, 10. Efter at limis Ret 
til l^avids Trone og til at herskc over Guds Folk saa
ledes er frcmstillet, var det ganske i sin Orden, al 
dcl blev Inim bctroct at br.\'de Segicne.« 

4. Hvad saa han derefter, og hvor var Lammet? — 
Aab. 5,6-7. 

»Midt paa Scenen stod Faderens Trone, og i del 
aabtie Run] omkring den stod Somien, frcmstillet mid-
lertidig som et slagtet Lam. Rnndt om disse stod de 
Iicllige, der var bleven genlostc,. forst de, der freni-
siilledes vcd de Icvende SItabm'ngcr, dcrpaa de /E ld -

% l c i den anden Kreds, og t i l sidst Englenc (11. Vers) 
" den tredie Kreds. Kristi Vierdighed, idet han staar 
der som et slagtet Lam, er Genstand for alle de hel
liges Bciuidring Dette er meget nuerkcligt. Saa' 
betydningsfuldt er Kristi Oifer for Gud, at han endnu 
frcmstilles, som om hau var i Fx rd med at ndgydc sit 
Blod for Menncskenes Synder. Dette tjener til stor 
Bestyrkclse 1 ' Irocn: thi lumr nogcn kcuumer til Nau
dens Trone, finder han der et Offer rede, som kan 
fromfores ror Gud , . , . 



^ Horn er SindbiÜede paa Magt, 0jne paa Visdoni; 
Syvtaliet betegner Fuldlionunenhed cller noget, som er 
fnidendt. Heraf leerer v i , at Lammet har Ealdkommen 
Magt og fuklkommcti Visdoni. og det ved Virkningen 
af (hids Aand, som kaldcs du .svv (juds Aander, hvor-
ved dens Qernings Fylde og Fuldkonmienlicd beteg
nes.« 

5. Beskriv Himlens Deltagelse i denne /lej'tidelig/'i 
Aabning af Seglene ? '— Aab. -5,8-9. \ 

»Qnldskaaler, fyldte nicd Rogelse. -— Af dette Ud
tryk faar man ut Begreb om, livad de forloste havde 
at gorc, der frcmstilles ved de fire Icvende Skabnin-
ger og de 24 >Eldste. i)e har Quldskaaler eller Kar 
fuldc af velhigtende Rogelse, som er de helliges Bon
ner 

Sangen. - - Ucn kaldcs »cn ny Sang«, ny sandsynlig
vis, livad Lejligheden angaar, og i dejis Indhold og 
Form. De var de forste, der knnde synge den, fordi 
de var de forste, der blev forloste. De kalder sig 
Konger og Prester. I hvilken Forstand de er Prie
ster, har v i alleredc sct: de hjailper Kristns med hans 
pricsteligc Gerning. I sannne Betydning er de ntv iv l -
somt ogsaa Klonger; tlii Kristns sidder med sin Fader 
paa hans Trone, og de dcitager nden T'vivI som hans 
Tjenere i den himmelske • Regering med Hensyn til 
denne Verden.« 

6. Hvad ligger scerlig til Grund for de 24 ^Idstes 
Lovprisjiing? — Aab. 5,10 

»Uagtct de saaledes er genlostc og staar omkring 
CjLids Trone for Lammcts Aasyn, der genlostc dem, 
og omringes af -den himmelske Englcskare deroppe, 
hvor alt er uudsigelig Hcrlighed, viser deres Sang, at 
de forvcnter en endnu herligere Tilstand, naar Forlos-
ningeus störe Va;rk cngang bliver fnidendt, og d ' 
med alle Guds forloste fra alle Slsegter skal regere * 
over Jorden, den forjicttedc Arv, de heiliges sidste og 
evige Opholdssted. Rom. 4, 13; Gal. 3, 29; Sah 37, I I ; 
Matt. 5, 5; 2. Pet. 3, 13; Es. 65, 17-25; Aab. 21. 1—5.« 

T . Hvem stemte scerlig i med i Festsangen? — 
Aab. 5,11-12. 

»Hvor lidet Begreb man dog har om det himmelske 
Tempels Storrelse og Hcrlighed! f dette Tempel h;d-
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fortcs Johannes ved dct 4. Kap. Begyndclse gennem 
den D0r, som aabnedes i Himlen Hvor mangc kan 
man vel antage, det himmelske Tempel rummer? »Ti-
tusinde Gange Titnsinde,« udraaber Seeren. I dette 
Udtryk alene liar man Uli) Millioner! Men som om 
ingen Talstorrelse knnde betegne den utallige Mieng-
de, tiiiojer hau derpaa: »Tusinde Gange Tusinde!« 
. . . .Hvilken passende Eorsamling paa et .saadant Sted! 

K hvilken passende !-ovsang til ham, soin, idet lian 
Wgod sit Blod, blev en Loscpengc for mange, og som 
i Egenskab af vor störe Yppcr.stepriest endnu i den 
iiimmelskcHelligdom i Kraft af sit Blod tneder frem for 
O S . Og for denne ophojede Forsamling maa snart vor 
Karakter pg vort L iv tilsidst proves. Hvad vi l da gorc 
O S .skikkede til at bcstaa i denne grundige Provc? 
Hvad vil da .stette os i Stand til at opstaa og tage 
Plads blandt den syndefri Skare i Himlen? Dct skal 
Kiist i Blods uendelige Fortjcneste, der kan rcnse os 
fra al Besmittclse ng gorc os skikkede t i l at betrieUe 
Zions heilige Bjerg! hvilken uendclig Guds Naade, 
der kan berede os til at taale hans Hcrlighed og give 
O S Frimodighed til 'at fremtriede for hans Ansigt med 
ovcrviettcs Fryd!« 

8, Hvilke andre horte Johannes ogsaa lovprise?'— 
Aab. 5,13-14. 

»Man finder derfor Ingen Plads for de Begivenheder, 
Johannes her beskriver, medmindre man i Harmoni 
med ovenna:vntc Standpunkt ser fremad til den Tid 
da hele Forlosningsvaerket er fuidkommet, og de hel
lige begynder sin forjiiettede Regering paa Jorden, til 
hvilken de levcnde Viesener og de /Eldstc .ser fremad 
i sin Sang, 10. Vers Denne Regerhig paa Jorden 
begynder efter den anden Opstandelse • Da bliver 
^ynd og Synderc udryddedc, Jorden bliver renset, 
•orbaiidclscn med alle dens onde Folger svinder for 
' v i g t , de retf^rdigc skal »skinne som Solen 1 deres 
Faders Rige«, og fra et rcnt Vcrdensait vil Lov- og 
•I'akkesange opstige til und I dcnne Lovsang op-
hüjes og prises Lammet lige med Faderen, som sid
der paa Tronen 

Idet Profctcn konnner tilbage fra den herlige Scene. 
som han i 13. Vers i Tankernc har dvaslet ved, til det. 
der foregaar i den himmelske Helligdom, herer han de 
fire levendc Skabninger udraabe: Amen!« 
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9. Er dit Liv med Kristus en daglig Lovsang? — 

l O . L e K t i e . 
De syv Sesl. j 

1. Hvilke Hemmellgheder aabenbares for os i di-
syv Segl ? - ' ' . I 

'>'rallct syv beteg)ier, som ofte vist, i Skriiteti dct 
fiilduiulte OH tuldkoimic. De syv Segl omfatter derfor 
det hele :tf en vis Klasse liegivenlieder, der naar ned 
til Provetidens Slnming . . . . Seglene betegner Begi-
ven'heder af en religiös Art og indeholder Kirkens Hi
storie fra den kristne Tidsregnings Begyndelse l i l 
Krisli Komme.« 

2. Hvad blev Johannes opfordret til, og hvad saa 
han? — Aab. 6,1-2. 

"Det forste Symbol, en hvid Mest og i^yttercn, som 
forer 13nen, hvem ogsaa en Krone ska;nkes, og som 
gaar frem sejrende og for at sejre, er et passende Sind-
billede paa Evangeliets Trininf i denne Tidsalders f(n"-
ste Aarlnmdrede. At hiesten er hvid betegner, at 
Troen i den Tid var ren, — at Kronen skffinkedes Ryt-
Icren, og at han gik frem sejrende og til end yderiigere 
Sejre, er et Tegn paa den Nidkicrhed og den f'rem-t 
gang, hvormed Sandlieden ndhredtcs af dens forste 
Tjenere . . . . Rytteren paa Hesten spraengte frem, — 
iivorhen? Hans Hverv var nbegr;etisct. Evangeliet 
giakit al Verden.« 

3. Hvad fremstiller den rode Hest? — Aab. 6,4. 
»Hvad man vcd disse Symboler forst kan Inende 

kegger Mierke til , er Hestenes forskellige Parver, si; 
sandsvnligvis skal viere af Betydning. Saasandt de.JP 
forste Hests hvide Farve betegnede Evangeliets Ren
hed paa den T'id, mevnle Sindbillede d;ekker. beteg
ner den andens rode Farve, at den oprindelige Renlied 
paa denne Tid begyndte at gaa tabt. Uretfa^rdighe-
dens fiennnelighed virkedc ailerede i Paulus Dage, og 
den Kirkc, der bekendte sig til at viere Kristi Kirke, 
syntes allerede saavidt besmittet, al Symholet maatte 
veksle Farve Konstantin fattede Beslutninger 
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ligeoverfor enkelte Viidfarelser og prisles derfor, men 
tillod Fortsajttelsen og fndforelsen af mange andre 
Viidfarelser,. og at nogle vigtige Sandhcder blev mod
sagte tien Tids Kristendom havde bestcget Tro
nen og bar dct borgcrlige Vicldes Tegn.« 
4. Beskriv Menighedens Tilstand, som den frem-

stilles under det tredie Segl ? — Aab. 6,5-6. 
^ v o r hurtig skrider dog ikke Fordiervclsens Va^rk 
Pi! Hvilken Modsietning mellem dette Sindbillede 

og dct forste! En sort Hest — netop det modsatte af 
dct hvide! Stört Merke og sffidelig Forda^rvelsc Inden 
Menigheden maa dcnne TTds Sindbillede betegne. 
Hvad der skete under det andet Segl aabnede Vejen 
for den Tingenes Tilstand. som her skildrcs. Tiden 
mellcm Konstantins Regering og Pavedommets Opret
telse i 53« cf. Kr. kan man med Rette betegne som 
den, hvori de morkeste Viidfarelser og den groveste 
Overtro vandt Indgang i Kirken Folkcprocessio-" 
ner og Boimcmodcr, hvormed Hedningerne stra:bte at 
forsone sine Quder, optoges nu i den kristclige Guds-
tjeneste og fejredes paa mange Steder med stor Pomp 
og Stads 

Vxgteii betegnede, at Religionen skulde forenes med 
borgerligt Vaiide hos dem, der kom til 1 Regeringen at 
forvalte den udovende Magt, samt at denne vilde gorc 
Fordring paa Ret og M,agt t i l at donnne i Stat som i 
K i r k e . . . . 

Et Maal Hvede og tre Maal Byg for en Denarie v i l 
sige, at Menighedens Lemmer skulde blive ivrigt op-
satte paa at vinde verdsligt Gods, og at Ka;rlighed t i l 
Pengc skulde blive Tidens raadende Aand; thi for 
Pcnge skulde de komme t i l at villc skille sig-fra alt. 

Oljcn og Vinen. — Hermcd antydes Aandens, Troens 
og Kxriighcdcns Naade, og der var stor Fare for at 

%[e disse under saa meget af den verdslige Aands 
i . Jlydelse. Det bekraeftes ogsaa af alle Historikere, 
at Menighedens Trivscl i disse Dage avlede den For-
diervelsc, som endelig shittcde med Frafaldet og med, 
at de antikristeligc Vcderstyggeligheder oprettedes. 

Man la;gge M ^ r k e t i l , at den Rost, der sjetter Hvc-
dens Kostende til cn Denarie og siger: »Oljen og Vinen 
skal du ikke gorc Skade«, ikke lydcr fra nogcn paa 
.lorden, men midt ud fra de fire levendc Vaasencr, — 
et Tegn paa, at omcnd Hjordens Underhyrdcr, Kristi 
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Navntjenere paa Jürdcn, iiisen Oinliu havde ior sin 
fljord, lod doe: ikl<;e Herren dem necndsct i denne mor
kc Tid. En Rost lyder fra Himlen — hau dragcr Om
sorg for, at Verdsligliedens Aand ikkc i den Grad faar 
Overhaand, at Kristcndommcn lielt gaar tilgrundc, — 
at Oljen og Vinen, den legte Gndfrygtigheds Naade-
gaver, ikke helt forsvindcr fra .lorden«. 

5. Forklar det fjerde Segl? — Aab. 6,7-8. & 
»I^enne Hests Farve er masrkelig . . . . Det oprinde

lige Ord betegner den »biege eller gnlagtige Farve«, 
man scr hos ialmedc eller sygcligc Planter. En be
synderlig Tingencs Tilstand i Navnkirkcn maa beteg
nes ved dette Sindbillcde. Rytteren paa denne Hest 
kaldes Doden, og Dodsriget iolger med ham . . . . Man 
kan neppe tage F'ejl af den Tid, dette Segl gieldcr, den 
Tid nemlig, da Pavevffildet ovcde sin samvittigheds-
lose, utoiledc Herredommc med Foriolgelse, fra om
kring 538 cf. Kr., indtil I^eiormatorerne begyndte sin 
Gerning med at blottc Pavcviesencts Forda^rvelse 
Med F'jerdedelen ai Jorden m.enes utvivlsomt det 
Landomraade, hvorover mevnte Magt skaltede og val-
tcdc, medens Ordene Svierd, Hunger, Pest (def vi l 
sige en cller anden Plage, der volder Doden, som f. -
Eks. at man udstodes, lagdes paa Pinebanken o. s. v.) , 
og Jordens vilde Dyr er Billeder, der betegner de 
Midier, hvorvcd Pavevaeldet har ihjcislaaet sine Mär
tyrer, af hvilkc 50,000,000 idetmindste fra dets blodige 
Alter raaber om Hievn.« 
6. Hvad fik Johannes at se ved Aabningen af det 

fernte Segl? — Aab. 6,9. 
•»1 Synet saa han sindbiliedlig et Alter og derunder 

deres Sjaele, der var bleven myrdedc for Guds Ords 
Skyldi var bleven Märtyrer für sin kristne Hcngiy k 
hed. De frcmstilles som nylig myrdede Oire i o r ' 
guderi og Overtro. Alteret er paa Jorden, ikke i Him
len. En Bckraaftelsc paa dcnne Synsinaadc har man 
deri, at Johaimes scr, hvad der foregaar paa Jorden. 
Sjielene ses nndcr Alteret, netop som Oire, -slagtede 
paa det, hvis Blod maatte ilyde ind ander det og de 
selv falde ned ved dets Sidc.« 
7. Hvorledes skal man forstaa disses Raaben ? — 

Aab. 6,10. 
»Saaledes siges Abels Blod at have raabt til Herren 
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fra Jorden. 1. Mos. 4, 9—10. Stenen raabte fra Va:g-
gen, og Bjailkcn fra Trievasrket svarede den. Hab. 
2, I I . Arbcjderncs Lon, som blev dem forlioldt, skreg, 
og Hostfolkcnes Raab kom ind for den Hcrrc Zebaoths 
0ren. Jak. 5, 4. Saaledes knnde ogsaa de Siiele, som 
omtales i ioreliggcndc Tekst, raabc, uden at det der-
vcd bevistes, at de var sig bevidstc.« 

8. Hvormed blev de tröstet? — Aab. 6,11. 
»De var gangnc i Doden paa den sk^endigste Maade; 

man havde frcmstillet dcrcs L iv som alt andet end det, 
det virkelig var; der var kästet Smuds paa deres godc 
Navn og Rygte; deres Bcv^ggrunde blev mistydede; 
deres Navne vanasredc; man havde diekket deres 
Qrav med Skam og Forsinxdelsc som den, der gemtc 
de nedrigstc og foragteligste Personers vanajrcdc 
Stav Men Reformationen begyndte sin Gerning. 
Man begyndte at iudse, at det var Kirken, som" var 
fuld af Fordiervclsc og UliEcderlighcd, medens de ovcr 
hvem den udosto sin Vrede, var de fromme, rene og 
hellige Nu sang man deres Pris, beundrede deres 
Dyder, berommede dcrcs Mod, htedrede deres Navne 
og holdt dcrcs Minde i kier Eriudring. Saaledes fik 
enhver ai dem hvide Kl^eder.« 

9. Fr Forfolgelsen nu til Ende? — Aab. 6,11. 12,17. 
14,12 

11. L e K t i e . 
De syv Segl. (FortsEettelse.) 

1. Hvad skete, da det sjette Segl aabnedes? — Aab. 
6,12-13. 

»Den iorste Tildragelse, hvorom dette Segl handler, 
kan hamde den, der betegner dets Begyndelse, er det 
Store Jordskielv. Som den sandsynligstc Opfyldelse af 
denne Forudsigelsc v i l v i minde om det störe Jord-
ska^lv den 1. Nov. 1755, det velbekendte Jordskaelv i 
Lissabon. Herom siger Sears i sin Wonders of the 
World, S. 50, 58 og 381: 

»Det storc Jordskiclv den 1. Nov. 1755 bredte sig 
over idetmindste 4,000,000 eng. • Kvadratmile. Dets 
Virkninger strakte sig endog til Vandet paa mange 
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Steder, livor man ikke ma;rkedc Stodene. Üet gik 
gennem den storste Dei af Europa, Afrika og Amerika, 
men störst Voldsomlied ovede det i Europas sydvest-
lige Del Folkets I^^dsel var nbeskrivelig. Ingen 
gra;d, Taarer slog ikke la:ngor t i l . Man tob liid og did 
som gale af Rasdsei og vanvittige af Forbauselse, slog 
sig for Ansigt og Bryst og raabte: AI i s e r i c o r-d i a I 
Verden gaar under!« 
2. Fortcel om Opjyidelsen af den merke Dag? — 

»Solformorkelsen. — Efter .lordskffilvet, meddeles 
det, -blev Solen sort som en Haarsaik«. Denne Del 
af Forndsigclsen er ogsaa gaaet i Opfyldelse. Vi be-, 
liover ikke her i det enkelte at berette om den vfd-
underlige Soiformorkelse den 19. Maj 1780; de fleslo, 
som har lajst en Del, kender vel lidt til den: dog vi l fol
gende Ord, udvalgte af forskellige Forrattere, give en 
Forestilling om dens Natur; 

»Den morke Dag i Nordamerika var en af de v id-
underligc Naturtildragelser, som man altid vi l la:sc om 
med Interesse, men som FilosoEien ikke magter at for
klare.« (Herschel.) 

»Merket var saadant, at Landnueudene for dettes 
Skyld opgav sit Arbejde paa Marken og gik hjem. 
Man maatte tainde Lys for at udrette noget 1 Husene. 
Morket vedblev hele Dagen.« 

»I mange Huse taindte man Lys; Fnglcne taug og 
forsvandt; Honscue satte sig paa sine Finde. Det var 
den almindelige Mening, at Dommedag var kommen.« 

»Der herskede midt paa Dagen et Morke. som midt 
om Natten Folk i Tnsindvis, der ikke knnde for
staa, hvorledes dette knnde ske af naturlige Aarsager, 
hiev hojst forskrsekkede; det bragte almindelig For-
fi-crdelse med sig. Froerne og Natuglerne istemtc sin 
Sang.« 

3 . Fortcel om Tegnene i Maanen ? — 
'iMaanen blev som Blod. — Den folgende Nats Mor

ke, den 19. Mai 1780, var ligesaa naturligt, .som Da
gens Morke havde vEeret. 

«Den folgende Aftens Morke var sandsynligvis saa 
tcet, som mau nogensinde har iagttagct dct fra den 
Tid, da den Alnucgtiges »Bliv« skrenkede Lyset T i l -
vffirelse. Jeg maatte nodvendigvis i den Stund t^enke, 
at Morket ikke künde have vasret mere fnldsticndig. 
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om alle lyscndc Kioder i Verdeusrnininct var bleven 
indhyllede i et uigenncmtraingcligt Morke eller bero
vede sin Tilvierelse. Holdt tnan et Ark hvidt Papir 
selv nogle faa '1 onimcr fra Ojncne, var det ligesaa 
usynligt som det sorteste flojcl.« 

4. Hvem talte ogsaa om disse Tidens Tegn? — 
I^att. 24,29. Joel 3,3-4. 

\g Hunlens Stjerner faldt ned paa Jorden. -~- Og-
^ saa om dette Tegn vidner Historien, at det er fuldbyr-

det »Udbredte og priegtigc Stjcrneskudrcguc har 
m)k, vcd man, indtruffet paa forskellige Steder i den 
nyerc Tid ; men den mest udbredte og vidnnderligc, 
livorom der nogensinde er bleven berettet, er Stjernc-
faldct den 13. Nov. 1833, da helc Hinnnclhva:lvingcn 
ovcr de F'orcncde Stater i Timevis var som i Brand, 
Intet Ftenomen paa Himlen har nogensinde i dette 
Land indtruffet, siden den forst bebyggedes, der er 
hieven betragtet med saa dyb Benndring af cn Sam-
fundsklasse og incd .saa meg'cn Frygt og Uro af cn 
anden I de tre Timer, dct stod paa. troede man 
fuldt-og fast, at Donnnens Dag kun ventede paa Sol-
fipgang.« ' 

5. Hvad bevlrkede disse ßegiveniieder ejter Frafal-
dets Dage? — Joel 2,1.11 

»Og Himlen vcg bort lig cn Bog. — I demie Begi
venhed fores Tanken lieii paa Fremtiden. Fra at bc~ 
skue Fortiden og skue Gudsordet opfyldt henlcdcs 
vore J'anker nu paa kommende Begivenheder, der 
imidlcrlid er ligesaa visso. Her er vor Stilling umis-
kcndelig aiitydet. V i staar mellem Kapitlets 13. og 14. 
Vers og venter paa, at Himlen skal vige bort som en 
Bog. der sammenrulles. Denne Tid er derfor overor-

•dentl ig vigtig og alvorsfuld; thi man ved ikke. hvor 
' s n a r t disse Ting skal opfyldes Af Hebr. 12, 25—27; 

Joel 3, 21: Jer. 25,30—.33; Aab. 16, 17 erfarcr man, at 
det er (hids Rost, saaledes som den med forficrdclig 
Majestjet lyder fra den himmelske Trone. der volder 
denne frygtelige Rystelse paa Jorden o g i Himlen. 
Engang taltc Herren, da han med lydclig Rost ior-
kyndtc sin evige Lovs Ord for sine Skabninger, og 
Jorden skjalv. Atter skal han tale, og ikke blot Jor
den skal skaeKc, men ogsaa Himlen.« 



6. Hvad er disse Naturfcenoinener saavel Lyn og 
Torden Forlobere tllP — Aab. 6,14. 

»Da v i l Verdens Drom om kodelig Tryghed blive 
grundig tiliritetgjort. Konger som, bcrusedc af sin 
egen jordiske Magtfylde, aldrig har dromt om en hoje-
re Magt end deres egen, faar mi erfarc, at der er en, 
der hersker som Kongers Konge, — de störe faar se 
det füirficngelige ved al jordisk P r ä g t ; thi der er en 
Storhcd over Jordens, — den rige kaster sit Solv og 
Guld til Muldvarpe og Flagermus; thi paa den Dag 
hjcelper det dem til intet, — de overste Hovdinger 
glennner sin kortvarige Myndighed, de mtcgtige sin 
Magt, hver Trtel, der er bunden af Syndens endnu 
vEerre Trxidom, — hver fri, — alle ugudelige fra den 
hojeste t i l den lavcste, —- deltager i Forfasrdelsens og 
Fortvivlelsens almindelige Veraab. De, der aldrig tiln 
bad ham, hvis Arm künde frelse, oploftcr nu i Dods-
kvalen sine Bonner til Klipper og Bjerge, at de for be
standig ska! skj'ule dem for hans Aasyn, hvis Na:;rvjE-
relse bringer dem Undcrgang 

Mange lader nu haant om Bonnen, men for eller se-
nere vil alle bede. De, der ikke mi bodia:rdig beder 
til Herren, skal da i sin Fortvivlelse bede til Klipper 
og Bjerge; og der har aldrig fcn* vieret holdt saa stört 
et Bonnemode. Ta;nk paa, mens du keser disse Linjer, 
(un du vi l deltage deri.« 

7. Hvorledes vil det gaa alle dem, der ikke i denne 
Tid kommer med sine Synder til Kristus? — 
Aab. 6,15-16. 

8. , Hvilket Sporgsmaal ber vi daglig stille os selv? 
— Aab. 6,17 sidste Del. 

9. Naar er Tiden for Begyndelsen af det syvende 
Segl? — Aab. 10,7. Matt 24,32-34. 

10. Hvad maa der finde Sted imellem det 6. og 7. 
Segl? — Matt 24,14. 2. Pet 3,9. 

n . Er Jesu Komme ogsaa afh(sngig af din Bere
delse ? — 

' \ ' 1 2 . L e K t i e . 
De syv Scgl. {Fortsffittelse.) 

Beseslingen, 

1. Hvilket Vcerk, saa Johannes, gaar for sig paa 
Jorden? ~ Aab. 7,1. 

»Man kau ikke tage Fejl af Tiden, hvori dette V;ei-k 

f
ores. f). Kap. sluttedc med dct sjette Segls Begi-
üiedcr, og dct syvende Scgl nievn,cs ikke, for man 
i Begyndelsen af 8. Kap. Hele det syvende Kap. er 

derfor indskudt som i Parentes. Men hvorfor indsky-
des dct her? Jo, klarlig for at omtalc flere Enkclthe-
der angaaende det sjette Segl Dct maa foregaa, 
for Himlen vigcr bort som en Bog; thi efter denne Bc-
givenlicd er der ikkc Rum for noget saadant Vairk. 
Det maa ogsaa finde Sted efter Tegnene i So!- Maanc 
og Stjerner, saasom disse Tegn alleredc er fuldbyr-
dede, medens dette endnu ikke er sket. Dct faldcr 
derfor mellcm 13. og 14. Vers af Aab. 6. Kap.« 

2. ülv en Forklaring til: Englene, Vindene og Ha
vel. — 

»I tlct, s(nn foregaar i)aa Jorden, optr:eder altid 
f:nglc som virkcnde Redskaber og livorfor kan ikke 
dette VKrc fire af hine liinnnelske Vxscncr, i hvis 
i ixndcr und har lagt dct her bcskrevnc Vxrk , nem
lig at holde Vindene, saaUenge det er ünds Viljc, de 
ikkc skal bkesc, men med disse samme Vinde skadc 
Jorden, naar den Tid kommer, da de skal slippcs los? 

Jordens fire Hjorner, — et Udtryk, der betegner de 
fire Verdcnshjorner cller Kpinpasstreger, og antyder, 
at disse Engle hver i sin Kreds passedc helc Jorden. 

! Bibelen er Vinde et Billedc paa politiske Urolighc-
der, Strid og Kri.g. Dan. 7, 2; Jer. 25, 32. De fire 
l i n d e , der holdes >af fire Engle, som staar vcd Jordens 
JFC Verdenshjorner, maa betegne alle ,de Strids- og 
Oprorselemcnter, som findes i Iiele Verden, og naar 
disse slippes los, og alle bla:;ser tilliobe, frenikonuncr 
den Store Hvirvelvind, hvoroin Jeremias taler paa det 
Sted. der ovenfor er hcnvist til.« 

3. Hvilket andet scerskilt Vwrk saa Joliannes gaa 
for sig? — Aab. 7,2-3. 

»En anden virkelig Engel frcmforcs her med den 
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Opgave at udfore et audct sxr l ig besternt V;crk. Efter 
vor Meiling skal dette Udtryk betegne Maaden, iivor-
paa, snarere end Stedet, livorfra Engelen stiger op. 
Ligesom Solen i Forstningen opstiger med skraa og 
forlioldvis svage Straaler, men tiltager i Vahlde, indtü 
den skinner med Middagens fnide Styrke og Glans, 
saaledes begynder vel denne Engels Gerning i Svag-
lied, men tiltager med stedse vokscnde Kraft, iii 
den afsinttcs i Styrke og Magt.« ^ I7 

4. Hvad forstaar vi ved Guds Segl? — Rom. 4,11. 
2. Mos. 31,17. 

• »Et Segl brnges t i l at stadfxste alle Lovbestemniel-
ser' eller Paabnd, som enkelte Personer eller Stats-
niagter finder for godt at udstedc Et Segl bcnytJ 
tes altid i Forbindelse med en Lov eller Forordning, 
der k rxver Lydighed, eller ved Dokumentcr, der skal 
.gieldc for Retten eller hjcmfalder t i l Behandling eftcr 
Loven. Forestillingen om Lov ladcr sig ikke skille fra 
et Se.gl . . . . 

Guds Segl er den Del af iians Lov, som indeholder 
hans Navn. og viscr hans Ret t i l dette Navn, med andre 
Ord: viser, hvem han er, ()mfau.get af Innis Herre
dommc og hans Ret til at regere Dct fjerde Dnd 
forsyner saaledes dette vidnndcdigc Dokument, de ti 
Budnrd, det eneste Dokument blandt Mermeskene, Gud 
nogensinde har skrevet med sin egen Fin.gcr, med el 
Navnctrick, som gor dct forstaacligt og retsgyldigt, — 
med et Segl; men uden det fjerde Bud savner det alt 
dette.« 

5. Hvorledes gaar Beseglingen for sig? ~ Es. 8,16. 
Aab. 14,1. 

»Engelen med den Icvende Guds Segl, som na:;vncs 
i 7. Kap., er derfor den samme som den tredie En' ]|k 
i 14. Kap. Denne Synsmaade givcr ogsaa vor A ^ 
skuclse angaaende Seglet foroget Styrke. Thi medens 
som Fol.gc af Gerningen i 7. Kap. mangc Mcnnesker 
besegics med den levcnde Guds Segl, saaledes frem
.stillcs ogsaa som Folge af den tredie Engels Budskab 
i 14. Kap. mange, som efter Skriftens Vidnesbyrd lydcr 
aUc »Onds Bud«. 12. Vers. Imidlertid er der intet Bud 
blandt de t i , naar undtages det fjerde, i Anledning af 
hvilket den kristne Verden teorltisk treengcr t i l en 
Reform. Og at dette i inerviercndc Budskab er dct 
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fornemste Sporgsmaal ,Srcmgaar klart deraf, at Over-
holdelsen af Budene, lagttagclsen af Herrens Sabbat 
tilligemed alle de andre Bud, just er det, som adskillcr 
Guds Tjenere fra dem, der tilbeder Dyret og tager dets 
Mairkc, hvilket som v i scnere skal se, er at helligholdc 
en falsk Sabbat.« 
6. / hvilken Tid maa Helligeorelsens Vcerk ske? 

^ - Aab. 7,3. 
y »Den Tid, i hvilken Vindene holdes tilbage, künde i 
Folge Sagens Natur ikke viere en Tid med stor Fred. 
Dette vildc ikke svare t i l Forudsigelsen; thi for at 
gorc det klart, at Vindene lioldes tilbage, maa der 
raade Forstyrrelse, Vrede og Skinsyge blandt Folkene, 
medens Strideu lejlighedsvis bhisscr op og bryder 
frcm ligesom et kraftigt Vindstod fra den fxngsledc, 
kannpende Stenn, og disse Udbrud maa pludselig og 
uventet hemmes.« 

7. Hvad kaldes de beseglede, og hvor mange er de 
i Tal? — Aab. 7,4. 

»De besegledes Antal anfores her som 144,000 
»Ikke alle de, som nedstammcr fra Israel, er Israel« 
(Rom. 9, 6—S), og »ikkc den, som i dct udvortes er 
•lode, er Jode men den, som i det indvortes er 
Jode« (Rom, 2, 28—29). Saaledes finder man paa det 
nye Jcrusalenms Porte, denne nytestamcntligc, d. v. s. 
kristne, ikke jodiske Stad, Navnene paa Israels Borns 
tolv Stammer. Paa denne Stads Grundmure staar 
nedskrevct Navnene paa Laramets tolv Aposteler og 
paa Portene Israels Borns tolv Stammers Navne. Aab. 
21, 12—14 Naturligvis sogcr man da for.gxves 
noget Adskillelsestegn mellem Stammernc her paa 
Jorden; thi efter Kristi Komme i Kodet behover man 
ikke at gemme paa Stammernes Slxgtregistre; i Him-

*
;n derimod, livor de forstefodtes Menigheds Navne 
ptegnes, findes der sikkerlig Orden, og hvert Navn 

indtegncs nok i sin egen Stamme. 
Man scr, at Listen ovcr Stammernc her afviger fra 

den paa andre Steder givne. Jakobs tolv Sonner, der 
blev Hoveder ior storc Familicr, Som kaldes Stammer, 
var; Raben, Simeon, Levi , Jrrda, Isaskar, Sebulon, 
Benjamin, Dan, Naftali, Gad, Aser og Josef; men paa 
sin Dodsseng antog Jakob sig Josefs Sonner, Efraim og 
Manasse, der skulde vsere to af Israels Stammer.«" 
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8. Hvilken anden Skare saa Johannes, da Beseglin
gens Vcerk var til Ende? — Aab. 7,9-12. 

»Da iiu Besegiinscn er fasrdis:, ser Johannes en ntal-
lig Manigde, der henrykt tilbeder Gud for hans Trone. 
Dcnune uhyre Skare er uden ' I v i v I de forloste af alle 
Sla3ßter og Stammer off Folk off Tungemaal, som ved 
Kristi andet Konnne er opstandne fra de dode. og man 
ser saaledes, at Beseglingen er det sidste Vierk, d e . 
fuldbyrdes for Gnds Folk fornd for Overgangen til dd 
evige Salighed. 
9. Hvad er Kendetegnet paa alle de genloste? — 

Aab. 7,14-17. 
»Er det t i l en Grad sandt om alle Kristne, at »dem 

bor gennem niegen Trsengsel at indgaa tu Guds Rige«, 
saa gxlder det i cn ganske siercgcn Forstand om de 
144,000; de genncmgaar en saadan Traingsel, som al
drig har vxre t , siden Folk blev t i l . Dan. 12, 1. De 
erfarer Jakobs Trxngselstids Sjxlekval. Jer. 30, 4—7. 
De staar udeu Midier under de skrxkkelige Ting, som 
foregaar under de sidste syv Plager, i hvilke Gud 
aabenbarer sin ubiandede Vrede paa Jorden. Aab. 
Kap. 15. og 16. De geunemgaar den strxngeste T rxng -
sclstid, Verden nogensinde Iiar kcndt, om end de gaar 
frigjorte ud af den.« 

10. Hvad har Trcengselen bcvirket for dem, og hvil
ken Forret havde de? — Aab. 7,14. 

»Om den sidste SIxgt galdcr ganske sxrligt det 
Vidnesbyrd, at de skal faa hvide KIxder. Aab. 3, 5.18. 
Og ihvorvel de 144,000 anklagcs for at have forkastct 
Kristns og stoler paa sine egne Gerninger t i l Frelse, 
forsaavidt de va^grer sig ved at overtrxde Guds Bud 
,Aab. 14, 1—12), v i l dog denne Skxndsel aftva3ti:es paa 
liin den störe Dag, og det vi l vise sig, at de har sat, 
sit Livs Haab til sin guddommelige Forlosers udgydt 
Blods Fortjeneste, og i ham har de set shi Retfxrdig- i 
heds Kilde; ja, man kan om disse sasrlig sige, at de 
har tvrettet sine Kiortler og gjort dem hvide i Lammets 
Blod. 

I lö . 'Vers staar der: »De skal ikke hungre mere, ej 
liellcr forste mere.« Heraf ser mau, at de engang har 
lidt Hunger og Torst Lad os crindre, at de 144,000 
gennemlever den Tid, da Solen faar Magt t i l »at bra3n-
de Meimeskcne med Iid«. Aab. 16, 8.9. Omcnd de er 
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bcskyttede mod den dodelige Virkning, dette over paa 
de ugudelige omkring dem, kan man dog ikke antage. 
at de er saa blottede for al FoIcIse ,at de ikke foler 
sig ubehageiig berorte af den skrxkkcligc Hcdc 
Og Lammet skal lede dem I folgende smukkc 
Sted synes Salmistcn at hentyde t i l samme Loite: »De 
skal mxttcs overflodig af dit Huses Fcdme, og ai dine 
.(jheders Strom givcr du dem at drikke.« Sal. 36, 9.« 

».leg saa, at de fire Engle vilde holde de fire Vinde, 
indtil Jesu V x r k i Helligdommen var fuldfort, og da v i l 
de syv sidste Plagcr indlrxife.« 

»Early Writings« Sidc 36. 

»Min ledsagende Engel henviste mig nu atter t i l 
Staden, hvor jeg saa fire Engle baue sig Vej paa deres 
Vinger hen t i l Stadens Port. De var netop i f'a^rd med 
at fremvise dct gyldnc Kort til Engden ved Ptirten, da 
jeg saa eu anden Engel komme flyvende hastigt fra 
det Sted, hvor den ovcrva^ldendc HerHghed dvxlede 
og horte ham raabc med en hoj Rost til de andre 
Engle, idet han svingede op og ned med noget, som 
han holdt i sin Haand. Jeg bad min ledsagende Engel 
om en Forklaring paa, hvad jeg saa Jeg fik et 
Syn. Jcg saa fire Engle, som havde cu Gerning at 
udforc paa Jorden. og sam var paa Vej for at hildbyrde 
den Derefter saa jeg en Engel med et Budskab 
ira Jesus flyve hastigt hen t i l de fire Engle, som havde 
en Gerning at udfore paa Jorden; hau svingede noget 
i sin Haand op og ned og raabte med hoj Rost: »Holdt! 
Holdt! Holdt! Holdt! indtil Guds Tjenere er bcscglcdc 
i deres Pander.« 

Jeg spnrgte min ledsagende Engel om Betydningen 
^if, livad jcg Iiortc, og om, hvad de fire Engle stod i 
iBegreb med at gore. Han sagde t i l mig, at . . de fire 
Engle havde Magt fra Gud t i l at holde de fire Vinde, 
og at de var i F x r d med at slippe dem los; men me
dens deres Hxnder var ved at lose dem, og de fire 
Vinde netop skulde tu at bliese, saa Jesus med sit 
naadige Blik paa det overblevne af sit Folk, sora ikke 
var beseglet, og han oploitcdc sine Hxndcr til Faderen 
og ircmlioldt for ham, at han havde udgydt sit Blod 
for dem. En anden Engel i ik da Bcfaling om at i lyve 
hastigt hen t i l de fire Engle og byde dem at holde, 
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indtil ü n d s Tjenere var beseglet med den Icvende 
Gnds Seg! i deres Pander.« — 

. Samme, Side 37, 38. 

13 . L e K t i e . 
De syv Seßl. (Slutning.) 

1, Hvad sker ved Aabningen af det syvende Segl 
— Aab. 8,1. 

«Om Gründen til denne Tavslicd kan man kmi ou-
stille cn Gxtning, som dOg bcstyrkes ved, hvad der 
foregik under det sjette Segl. Dette Segl forer ikke 
lige til Kristi andet Komme, om det end omfatter Be
givenheder i noje Forbindelse dermed; dct viser os, 
livorledes Eleinenterne kommer i et forfierdcligt I^orc. 
...... Men Seglet standser, lige for dette indtrajdcr. 
Kristi personlige Komme maa derfor henfores til na^stc 
Segl. Naar Freiseren kommer, kommer han med alle 
de heilige Engle. Matt. 25, 31. Naar saaledes alle de 
himmelske Hafpespillere forlader Salene histoppe for 
at ucdstige med sin himmelske Herre, idet han kom
mer for at liostc Frugteii af siti Qenlosningsgerning 
vil der ikke da blive Tavsiied eller Stilhed i Himlen? 

Og man befragter det som profetisk Tid, v i l cieni\
Stillied varc omtrcntlig syv Dage.« 

2. Hvilken Tjeneste i den himmelske Helligdom 
bereites endnu om? ~ Aab. 8,2-5. 

»Her frcmstilles saaledes en Tenipeltjeneste, som 
forrettes ior alle de hellige i Helligdommen histoppe. 
Utvivlsomt frenistilles her den hele Midlergerning, der 
oves for Gnds Folk ned gennem hele den evangeliske 
'I idsalder, Dette frcmgaar klart deraf, at Engden 
ofrcr sin Rogelsc under alle de heiliges Bonner. Ä 
man her fores fremad t i l Enden, ireingaar ogsaa klarv 
deraf, at Engelen iyldcr Rogelsckarret med Iid og ka
ster det paa Jorden; thi da er hans Gerning cndt, 
ingen Bonner skal mere opsendes blandet med Ro
geisen ; og denne modbilledlige Handling kan kmi geel-
dc det Tidspnnkt,, da Kristi ypperstcprxstelige Tje
neste ior Miennesk es langten i Helligdommen ior be
ständig er ophort. Effer denne Engelens Handling 
konntier saa Röster, Torden, Lyn og Jordskailv, inst 
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det, som man i Folge andre Skriftsteder ved skal ske 
ved den menneskdige Provetids Slutning. Se Aab. 
11, 19: 16, 17.18.« 

3 . Hvorfor aabenbarer Herren Hemmellgheder for 
OS':" ~ Se Lektle Nr. 1. 

4. Angiv Tid og Sted og skildre Omsta^ndigheder 

) ander hvilke og ved hvem Gud gav os Aaben
baringen'^ 

5. Förtcel om Tllstanden i de fire ferste Menighe
der, som fik Menighedsbreve tllsendt, og angiv 
den Undervisning, Gud ensker at meddele os 
derigennem? — 

6. Fortcel det samme om de tre na;ste og sidste 
Menigheder? — 

7. Beskriv Guds Trone og dens Omgivelser og for
tcel om den Tieneste, der er knyttet dertiif — 

8. Hvorledes foregik Aabningen af de syv Segl?— 

9. Hvad skal vi leere af de syv Segl? — 

to. Fremhold Beseglingsvcerket og Leeren om Refor-
mationsva^rket som Afslutnlngen paa det evige 
Evangelium? — 

»Jolianncs saa Gnds Naade, Medlidcnlied og Kicr
iighed blandet med hans Hdligheel, Retiasrdiglied og 
Magt. Han saa Syndere finde en Fader i ham, for 
livem deres Synder havde gjort dem bange. Og idet 
han skuer udovcr Toppunktet af den storc Strid, ser 
Mm hinsides paa Zion »dem, som sejrende gik ud af 
Rampen staaende ved Glarhavet og holdende 
Gnds Harpcr. Og de sang Mose Guds Tjeners, Sang 
og Lammets Sang.« — 

E. G. White i »The Ats of the Apostles«, Side 589. 


