#20
Hvorfor så mange trosretninger ?
I Joh 17,21 bad Jesus for enhed blandt de troende. Jesus bad om, at vi måtte være ét i
ham, ligesom han er ét med Faderen. Han bad om, at vi må være et, så verden kan tro,
at Jesus var sendt af Gud.
Men er vi ét? Hvorfor er der så mange forskellige trosretninger inden for den kristne
tro? Med så mange valgmuligheder kan det være forvirrende at skulle beslutte,
hvilken man vil tilhøre. Hvis menigheden er hans legeme af troende, hvad er der så
sket, siden den er så delt?
Disciplen Johannes skrev Johannes’ Åbenbaring, mens han var i fangenskab på øen
Patmos. Ordet åbenbaring betyder ”at lægge for dagen”, og bogens forfatter er Jesus,
ifølge bogens første vers. I denne lektie vil vi koncentrere os om det sjette kapitel i
Johannes’ Åbenbaring.
Læs først hele kapitel 6 i Johannes’ Åbenbaring.
1. Hvem brød det første segl? Åb 6,1

Hvem er de ”fire levende væsener”? Ordet ”zoon”, fra den oprindelige græske
oversættelse, betyder et levende væsen. Nogle har ment, at disse var engle.
2. Hvilken farve var den første hest, og hvad repræsenterede den? Åb 6,2

Johannes, Johannes Åbenbaringens forfatter, levede i det første århundredes
menighed efter Jesu himmelfart. Når en sejrende general, på Kristi tid, vendte
hjem fra et slag, kom han ridende på en hvis hest. De er et tegn på sejr. Hvid
symboliserer også renhed. Oldkirken var fyldt med sejr og renhed. Den var fyldt
af Ånden og Kristi kærlighed, og evangeliet spredtes på fantastisk vis. Denne
periode varede fra omkring 33 e.Kr. til 99 e.Kr. Det første segl repræsenterer
den sejrende menighed.
3. Hvilken farve havde den anden hest, og hvad repræsenterede den? Åb 6,3-4

Satan er rasende. Han ønsker at standse Guds hærs fremmarch. I den næste
periode, 100 e.Kr. til 323 e.Kr., har vi begyndelsen på den romerske hærs
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forfølgelse af de kristne. Mange kristne blev kastet for løverne, mens tilskuerne
hånede i morskab. Mange blev slagtet. Men jo mere de blev forfulgt, jo mere
voksede menigheden. Martyrernes blod blev evangeliets frø. Satan blev klar
over, at han måtte ændre strategi. Og det gjorde han...
4. Hvilken farve havde den tredje hest, og hvad repræsenterede den? Åb 6,5-6

Paulus forudsagde i ApG 20,28-31, at der ville ske et frafald fra Guds sandhed. I
denne periode med korruption og materialisme bliver menigheden vejet i
vægtskålen og fundet for let. Satan ændrer sin strategi og introducerer
forvrængninger af sandheden. Halvomvendte hedninger kom ind i kirken med
deres hedenske skikke. Kristne ledere var, i deres forsøg på at skabe enhed i den
kristne kirke, villige til at gå på kompromis. Store ændringer fandt sted. De
tidligere sandheder og kraften fra oldkirken blev fortrængt af hedenske skikke,
der fortsatte med at snige sig ind i menigheden under denne tidsperiode fra 323
e.Kr. til 538 e.Kr.. Billeder og statuer begyndte at dukke op i kirken. Kirkeråd
begyndte at tage Guds ords plads. I 321 e.Kr. kundgjorde en civil lov fra kejser
Konstantin, at alt skulle lukkes på den første dag i ugen – og ”den ærværdige
solens dag” håndhæves. Den første kirkesøndagslov var på plads i 325 e.Kr..
Menneskets love begyndte at erstatte Guds love. Det tredje segl betyder
kompromisser og korruption.
5. Hvad sagde Jesus om de ti buds love? Matt 5,17-19

6. Hvad sagde Jesus om dem, der underviser om tradition i kirken, som om det
er Guds bud? Matt 15,8-9

7. Hvilken farve havde den fjerde hest, og hvad repræsenterede den? Åb 6,7-8

Fra en magtfuld, åndelig kirke til en kirke, der er åndelig død - den er gået på
kompromis og er kommet til et sted, hvor Guds Ånd og magt er væk. Satan har
haft held med at udvande evangeliet. Denne tidsperiode er kendt som den mørke
middelalder, perioden fra 538 e.kr. til 1517 e.kr.. Det er tidspunktet, hvor paven
bliver kejser af Rom og har utrolig stor magt. Guds ord bliver holdt væk fra
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folket, og kun den romerske kirke har tilgang til det. Søndagshelligholdelse
kommer ind i kirken i 321 e.Kr., billeder og relikvier i 327 e.Kr., til sidst kommer
skærsilden og afladsbreve ind sammen med den hedenske idé om den udødelige
sjæl, og folket har ikke længere viden om Jesu sande evangelium. Dem, der
trodsede kirkens lære, blev slået ihjel. Men Gud havde en plan for sine trofaste
tilhængere, ”hans sande kirke”.

8. Hvad er det femte segls budskab? Åb 6,9-11

Reformationens begyndelse fandt sted omkring 1517 e.Kr.. Mange af Guds
trofaste folk rejste sig med overbevisning mod hykleriet og de falske lærere i
kirken på det tidspunkt, og de blev gjort til martyrer. John Wycliffe begyndte at
oversætte Bibelen til folkets sprog, ligeledes Valdenserne, en gruppe af
gudfrygtige mennesker fra Frankrig, der med flid ville håndskrive og uddele
Bibelen på gaderne forklædt som købmænd eller andre ikke mistænkelige
individer. Hus og Jerome, to af reformationens helte, der kun ville adlyde, hvad
Bibelen lærer, blev senere brændt på bålet af den romerske kirke. Senere i det
samme århundrede fandt Martin Luther, en præst, som fandt en gammel latinsk
Bibel, ud af, at frelsen ikke opnås ved køb af afladsbreve eller ved at afstraffe sig
selv, men gennem tro på Guds Søn. Skridt efter skridt var Gud i gang med at
reetablere de livgivende sandheder, der længe havde været indhyllet i mørke.
9. Hvad lagde Guds disciple disciple vægt på? ApG 5,29

Vi har en naturlig tilbøjelighed til at vise mere ærbødighed over for dem, der er
åndelige ledere end over for Gud selv. Martin Luther gav udtrykkeligt sine
tilhængere besked om ikke at tage hans navn og etablere en menighed ud af den
sandhed, som Gud havde ledt ham til, og bygge en mur omkring disse doktriner,
men hørte de efter? Nej. Martin Luther troede på barnedåben, men i 1650 kom
den sandhed om dåb ved neddykning af hele kroppen, som skrifterne lærer, frem
i lyset, og Roger Williams startede en menighed med denne nye sandhed. De blev
senere kendt som baptisterne. I Ordsprogenes bog 4,18 viser Gud os, at sandhed
skal genopbygges som mursten i en bebyggelse, en sten ad gangen. Hvis Gud
skulle vise os hele sandheden på én gang, ville det blive klart, at det ville være
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for meget for os. Gud genopbygger og underviser os i det omfang, vi kan
håndtere.
Men her er problemet. Gud ønsker at lede alle sine børn til at stå på skuldrene
af reformatorerne, og ikke være ærbødige over for deres ledere, men at fortsætte
med at tage imod nyt lys, idet Gud leder. Sandhed er progressiv. Ligesom
Wycliffe, må vi tro på Bibelen alene. Som Hus, lydighed mod Gud alene. Som
Luther, frelse som en gave fra Gud, ikke som betaling. Som Wesley, frelsen
resulterer i en højere levestandard. Fra disse Guds folk kom klarere og klarere
lys, men det var aldrig Guds intention, at vi skulle slå os ned dér, men at vi
fortsætter med at omfavne nye sandheder, idet han leder vejen.

10. Hvad er et specielt kendetegn på en ”sand” kirke? Es 8,20 (hvis muligt – læs i
engelsk Bibel)

Her er der én ufejlbar standard, som alle doktriner, alle religioner og alle
menigheder skal vurderes ud fra. Hvis de lærer en doktrin, som er i modstrid
med Guds evige lov, de ti Bud, siger Esajas ”er der ikke lys i dem” (Frit oversat
fra en engelsk Bibel – den danske oversættelse er på beklagelig vis ikke korrekt
oversat i dette vers).

11. Hvilken symbolisme bruger Jesus om sin sande menighed? 2 Kor 11,2

Gud bruger konstant udtrykket ”kvinde”, ”jomfru” eller ”brud” om sin
menighed. Han betragter sig selv som brudgommen og sin menighed som
bruden.
12. Hvordan bliver ”jomfruen/kvinden” karakteriseret i Åb 12,17?

Her finder vi, at Guds sande menighed bliver identificeret ved den kendsgerning,
at de holder alle Guds bud, selv det fjerde bud, som er at holde sabbatten,
hvilket hans oldkirke også gjorde.

13. Hvad er Jesu Kristi vidnesbyrd? Åb 19,10

Guds sande menighed vil være en menighed, der med omhu tager imod og
studerer de bibelske profetier. Det er en menighed, der tror udelukkende på
Bibelen og på at følge alle de ti bud uanset konsekvensen. Det handler om at
være trofast mod Gud frem for mennesker.
Konklusion: Vi er involveret i en åndelig konflikt på denne planet. Satan forsøger
ustandseligt at forhindre os i at modtage sandhed. Han ønsker at forhindre, hvad
Gud arbejder på at opnå. Men Gud har i sidste ende kontrollen, og han styrer, hvad
han vil og ikke vil tillade. Gud være lovet, at hans ord, Bibelen, giver os kundskab
om Guds vilje og sandhed. Vil vi adlyde Gud eller mennesker? Valget er vores.

SVRNØGLE TIL LEKTIE #20
Sp. 1 – Lammet
Sp. 2 – Hvid, sejr
Sp. 3 – Rød, vold
Sp. 4 – Sort, kompromis og korruption
Sp. 5 – Han kom ikke for at afskaffe men for at opfylde
Sp. 6 – De tilbeder ham forgæves.
Sp. 7 – Gustengul: døden
Sp. 8 – Martyrium
Sp. 9 – Vi skal adlyde Gud mere end mennesker.
Sp. 10 – Deres lære er ikke modsat Guds lov.
Sp. 11 – En jomfru eller kvinde
Sp. 12 – De holder fast ved Guds bud
Sp. 13 – Den profetiske ånd
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