
Hæftet DET STØRSTE BE-
DRAG I HISTORIEN, be-
handler de berørte emner. 
Bliver i den kommende tid 
sendt ud i hele landet.

Tragedier og natur-
katastrofer!
I dag møder vi store udfordringer. 
Verden er knyttet sammen mere 
end nogensinde før. Det der sker i 
ét land, kan hurtigt få indflydelse 
i et andet land. Vi oplever ulykker 
og katastrofer til søs og til lands, 
store brande, vældige tornadoer og 
frygtelige haglvejr, storme, overs-
vømmelser, cykloner, flodbølger og 
jordskælv. Afgrøder bliver ødelagt, 
og hungersnød og ulykke følger. 
Selve atmosfæren bliver forurenet, 
med følgende epidemier og pest, 
og tusinder af mennesker dør. 
Jorden sørger og visner. Hvem er 
skyld i alt dette? Hvorfor oplever 
vi alle disse katastrofer og ulykker? 
I bogen DEN STORE STRID 
læser vi klart og tydeligt at det er 
menneskene på vor klode som har 
overtrådt naturens love og Guds 
lov.
Konsekvenserne udebliver ikke. I 
verdens mest læste bog, Bibelen, 
læser vi disse ord: “Jorden er van-
helliget af sine beboere, for de har 
overtrådt lovene, tilsidesat budet 
og brudt den evige pagt.” (Esajas, 
24, 4-5). Spørgsmålet stilles: Har 
Guds lov nogen betydning i dag? 
Grundtvig forkyndte skabelsen 
som vi finder den i 1. Mosebog. I 
dag taler den Europæiske Sønd-
agsalliance meget stærkt for at 
alle borgere i EU skal have fri fra 
arbejdet om søndagen, således at 
søndagen skal blive en hviledag 
for alle i EU. De får støtte fra 
kirkeledere, fagforeninger og 
forskellige brancher i forretning-
slivet, men også fra biskopper og 
præster der længes efter en fornyet 
søndagsfejring. De to paver, 
Benedict XVI og Frans, går stærkt 
ind for at indføre søndag som en 
global hviledag for alle. I alle lande 
i Europa er der store debatter om 
man skal tillade åbne forretninger 
om søndagen. Spørgsmålet stilles i 
denne forbindelse: Hvordan har vi 
brudt Guds lov?

Uvidenhed?
Med respekt for alle dem som har 
ledende positioner i Danmark 
vil vi i denne forbindelse stille 
følgende spørgsmål: Ved dronnin-
gen, statsministeren, folketings–
repræsentanterne, kirkeministeren, 
biskopperne og præsterne at 

dring der er blevet foretaget med 
hensyn til hviledagen, har vi 
ansvar for at tage rigtige valg også 
i dag. Bibelen siger at dette emne 
vil komme i fokus og blive den 
sidste, store loyalitetsprøve lige 
før Jesu genkomst. Da vil søndag 
som hviledag introduceres med 
påbud eller tvang, og de som ikke 
vil godtage den menneskeska-
bte hviledag, vil ikke få lov til at 
købe eller sælge (Åbenbaringen 
13, 11-17). Meget tyder på at den 
europæiske og globale søndagsbev-
ægelse som blomstrer op i dag, er 
optakten til denne store konflikt. I 
bogen DEN STORE STRID, der er 

skrevet for over 100 år siden, bliver 
det forudsagt at USA vil lede an i 
at indføre pavemagtens falske, ubi-
belske hviledag. På grund af denne 
beslutning vil der blive en national 
ruin i USA. Ser vi optakten til 
denne ruin i dag? Alle der læser 
denne bog, får vide mere om DEN 
STORE STRID! 

Tegn i tiden
Tegn i tiden tyder på at Jesus Kris-
tus snart kommer igen for at hente 
alle dem som tror på Ham. Bibelen 
siger at når Jesus kommer igen, vil 
Guds folk holde Guds bud og have 
Jesu tro (Åbenbaringen 14,12). 
Hvem vil da være forberedt? 
Grundlaget for dette lægger vi i 
dag!

Ønsker du mere information om 
dette tema kan du udfylde svarslip-
pen nedenfor.

1. Du må ikke have andre guder end mig.

2. Du må ikke gøre dig noget udskåret Billede 
eller noget afbillede af det, som er oppe i Him-
melen eller nede på Jorden eller i Vandet under 
Jorden;  du må ikke tilbede eller dyrke det, thi jeg 
HERREN din Gud er en nidkær Gud, der indtil 
tredje og fjerde led straffer fædres brøde på børn 
af dem, som hader mig,  men i tusind led viser 
miskundhed mod dem, der elsker mig og holder 
mine bud!

3. Du må ikke misbruge HERREN din guds 
navn, thi HERREN lader ikke den ustraffet, der 
misbruger hans navn!

4. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! 
I seks dage skal du arbejde og gøre al din ger-
ning, men den syvende dag skal være hviledag 
for HERREN din Gud; da må du intet arbejde ud-
føre, hverken du selv, din søn eller datter, din træl 
eller trælkvinde, dit kvæg eller den fremmede in-
den dine porte. Thi i seks dage gjorde HERREN 
himmelen, jorden og havet med alt, hvad der er i 
dem, og på den syvende dag hvilede han; derfor 
har HERREN velsignet hviledagen og helliget 
den.  

5. Ær din fader og din moder, for at du kan få et 
langt liv i det land, HERREN din Gud vil give 
dig!

6. Du må ikke slå ihjel!

7. Du må ikke bedrive hor!

8. Du må ikke stjæle!

9. Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din 
næste!

10. Du må ikke begære din næstes hus! Du må 
ikke begære din næstes hustru, hans træl eller 
trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget, der 
hører din næste til!

GUds Ti BUd
(2. Mosebog 20. 3-17)

Tibudsloven - forandret af 
mennesker i katekismebudene 

(fra Luthers lille katekisme)
1. Du må ikke have andre guder end mig.
2. Du må ikke bruge Herren din Guds navn 
til løgn.
3. Husk hviledagen og hold den hellig.
4. Ær din far og din mor.
5. Du må ikke begå drab.
6. Du må ikke bryde et ægteskab.
7. Du må ikke stjæle.
8. Du må ikke vidne falsk mod din næste.
9. Du må ikke begære din næstes hus.
10. Du må ikke begære din næstes hustru, 
hans træl eller trælkvinde, hans okse eller 
æsel eller noget som helst af din næstes ejen-
dom.
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katekismens bud på flere punkter 
er helt forskellige fra Guds ti bud? 
I katekismen er det andet bud fjer-
net. Man har også fjernet næsten 
hele teksten i hviledagsbudet, som 
siger at vi skal have den syvende 
dag, sabbaten, som hviledag og 
ikke søndag, som er Bibelens 
første dag i ugen. Fordi det andet 
bud blev fjernet, manglede der et 
bud, og derfor blev det tiende bud, 
der handler om at begære, delt i 
to. Dette er en grov forfalskning! 
(Sammenlign selv de to opstillinger 
af budene!)

Præsterne
Når præsterne går ind 
i deres præsteembede, 
bliver de opfordret til 
at forkynde Guds ord 
klart og rent som det 
står i Skriften. Hvorfor 
forkynder de så katekis-
mens bud og ikke Guds 
ti bud? Er de klar over at 
de forfører folket når de 
forkynder budene sådan 
som de står i den luther-
ske katekismus? Er de klar 
over at katekismens bud 
egentlig stammer fra den 
katolske kirke?

Ingen må presses til at 
holde hviledagen, men 
hvis vi vil kalde os kristne, 
bør vi stå på Bibelen og 
Bibelen alene.

Hviledagsbudet
I budene i katekismen står 
der ikke noget om hvilken 
dag vi skal have som 
hviledag. Men i det fjerde 
bud i Bibelen står det klart 
at vi skal have sabbaten 
som hviledag. Så når 
bekendende kristne gerne 
vil sætte fokus på hvileda-
gen, bør det være den dag 
som Skaberen har helliget 
og velsignet, nemlig sab-
baten. I Bibelen er den 
syvende dag i ugen lørdag, 
fra solnedgang fredag 
til solnedgang lørdag (3. 
Mosebog 23,32), og ikke 
den dag som mennesker 
har indsat til hviledag, 
søndag, Bibelens første dag i ugen 
(1. Mosebog 2, 1-3). Efter bibelsk 

mønster er søndagen ugens 
første arbejdsdag. Sådan skal 
det også være i dag (Nehemias 
13, 16-21 og Lukas 4,16).
Derfor er det opsigtsvækkende 
og samtidig bedrøvende at den 
lutherske kirke med alle dens 
forgreninger støtter katolik-

vi kommer med denne redegørelse. 
Enhver må forstå at dette er alvor 
og tage sit valg. Enten må man 
vælge at følge menneskebud - og 
dermed acceptere en katolsk tradi-
tion og pavekirkens autoritet, som 
egentlig står bag katekismens bud 
og søndag som hviledag. Eller så 
må man vælge at følge Guds ti bud 
- og anerkende Gud som sin au-
toritet. Bibelen opfordrer os gang 
på gang til at forstå at årsag fører til 
virkning. Dersom I vandrer i mine 
love og tager vare på mine bud og 
holder dem, da vil det går jer godt, 
men hvis I ikke adlyder mig og 
ikke holder mine bud, da vil ulykke 

komme over jer, siger 
Guds ord (5. Mosebog 
kap. 28) Dette princip 
gælder også i dag!

En test
I dag går kristne ledere 
sammen og vil ophøje 
den falske hviledag, 
solens dag (Sunday). 
Pave Johannes Paul II 
opfordrede i sit hyrde-
brev “Dies Domini” 
lederne til at ophøje og 
indskærpe deres tradi-
tion og deres hviledag, 
søndagen, sammen 
med den katolske og 
ubibelske nadver, hvor 
de ofrer Jesus på ny 

hver gang de spiser nadversbrødet 
(1. Korintherbrev 11, 23-26 og 
Hebræerne 9, 24-28). 
Når vi nu kender til den foran-
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kerne i at acceptere de falske bud 
og den falske hviledag, søndagen. 
De accepterer en katolsk tradition 
og ikke Bibelen og Bibelen alene 
for deres tro og lære. De accepterer 
et lovbrud og en testamentefor-
falskning. De som har kendskab 
til dette, som godtager det og ikke 
vender sig væk fra forfalskningen, 
godtager også indirekte et lovbrud 
og en testamenteforfalskning. Som 
et resultat bliver Gud nødt til at 
trække sin velsignelse tilbage fra 
Danmark som nation og folk, hvis 
ikke en erkendelse og omvendelse 
finder sted (Jonas 3. kap).

Tid til opgør
Tiden er inde til at vi må “klæde os 
i sæk og aske”, ydmyge os overfor 
Gud, erkende vore fejl og bede 
om tilgivelse og nåde. Da vil Gud 
gennem Jesus Kristus tilgive os, 
beskytte og lede os, og vi vil få 
Hans fred som overgår al forstand 
(Esajas 56 og 1. Johannes brev 1, 
9). Jesus har givet sit liv for at frelse 
os. Når vi oplever Hans kærlighed, 
vil det også blive en glæde at holde 
Guds bud. Med Guds hjælp kan vi 
få kraft til at gøre det (1. Johannes 
brev 5, 2-3 og 1. Korintherbrev 
10,13). Dette er vigtigt, for det er 
de ti Guds bud vi skal dømmes 
efter når vore liv er endt (Prædik-
erens bog 12, 13-14). Det er med 
omtanke for vort land, vore ansvar-
lige religiøse ledere og vort folk at 


