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a) Hvilken gruppe så Johannes stå sammen med Lammet etter å ha beskrevet det første og andre
dyrets angrep på dem? b) Kommer de til å gi etter for press på noen som helst måte? c) Hvilken
oppgave har de fått å utføre overfor dem som bor på jorden?
Svar a): _______________ b) ________ c) ____________________________________________

2.

a) Hvor har budskapet som skal forkynnes for verden før Jesu gjenkomst sin opprinnelse? b) Hva
er menighetens siste generasjon kalt til å forkynne med hensyn til dommen? c) Hvorfor blir
oppfordringen om å tilbe Skaperen særlig aktuell i endetids perspektiv? d) Tror du at dette er et
populært budskap å forkynne?
a) __________________________ b)_________________________________________________
c) ____________________________________________________________ d) _______________

3.

a) Hvilken opplysning er menighetens siste generasjon kalt til å forkynne angående Babylon ―og
hvorfor? b) Hvem har Babylon og hennes døtre vært utro mot? c) Hvilke ånder har Babylon ønsket
velkommen inn? d) Hvorfor er menighetens siste generasjon kalt til å forkynne at mennesker må
komme seg ut av Babylon systemet? e) Kan et slikt budskap oppfattes som “fordømmende?”
Svar a): ____________________________________ b) ______________ c) _________________
d) _______________________________________________________________ e) ____________

4.

a) Hvordan kan vi vite at Gud vil at konsekvensene for å stille seg på Dyrets side skal gjøres klart
og tydelig for verden? b) Hvilken utvikling med hensyn til religionsfrihet kommer til å gjøre
budskapet om ulydighetens konsekvenser særlig aktuell? c) Hva er det som “gjelder” for “de
hellige” i lys av denne utviklingen? d) Er det mulig for mennesker å bli helliggjort på egenhånd?
a) _______________________________________ b) ____________________________________
c) __________________________________________________________________ d) _________

5.

a) Hvilket tegn har Gud gitt for å minne oss mennesker om at det er han som står for vår
helliggjørelse? b) Hvor nødvendig er helliggjørelsen? c) Hva gir Guds ord som grunn for denne
verdens ødeleggelse? d) Hvem skal unnslippe denne ødeleggelsen ― og hvilken sang synger de?
Svar a): ________________________ b) _____________________________________________
c) ______________________________________________________________________________
d) _____________________________________________________________________________

