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‘Den levende Guds menighed’

Forord

Jeg har set noget, der fremstiller en okse, der står mellem en
plov og et alter, med indskriften: “Klar til den ene eller den anden”,
villig  til  at  forgå  af  varme  i  den  trættende  fure  eller  bløde  på
opofrelsens alter. Det er denne stilling, Guds barn altid bør være i,
villig til at gå, hvor pligten kalder, at fornægte selvet og at ofre for
sandhedens sag. Den kristne menighed blev grundlagt på opofrelsens
princip.  “Hvis  nogen  vil  gå  i  mit  spor”  siger  Kristus,  “skal  han
fornægte  sig  selv  og  dagligt  tage  sit  kors  op og  følge  mig.”  Han
kræver hele hjertet, hele hengivenheden. Udvisningerne af iver, alvor
og uselvisk arbejde, som hans hengivne tilhængere har givet verden,
burde tænde vor iver og lede os til at efterligne deres eksempel. Ægte
religion  giver  en  alvorlig  og  fast  beslutsomhed,  som  former
karakteren efter det  guddommelige  billede  og gør os i  stand til  at
regne  alt  for  tab  i  sammenligning  med  det  langt  højere  at  kende
Kristus Jesus. Denne målbevidsthed vil vise sig at være en bestanddel
af mægtig kraft.

Vi har en større og alvorligere sandhed, end der nogen sinde før
har  været  betroet  dødelige mennesker,  og vi  er  ansvarlige  for  den
måde, vi behandler den sandhed. Enhver af os bør være opsat på at
frelse  sjæle.  Vi  bør  vise  sandhedens  kraft  på  vore  hjerter  og
karakterer, mens vi gør alt, hvad vi kan, for at vinde andre til at elske
den. At bringe en synder til Kristus er at højne, opløfte og forædle
hele  hans  karakter  og  gør  ham  til  en  velsignelse  i  hjemmet,
samfundet og menigheden. Er dette arbejde ikke vore bedste kræfter
værd?

Testimonies volume 5, s. 307
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Lektie 1: 26. september – 2. oktober  
‘Ethvert faderforhold i Himmel og på jord’

UDENADSVERS: ‘Men du, o Herre, er dog vor Fader, vi er leret, og du har 
dannet os, værk af din hånd er vi alle.’ 

Es. 64, 7.

STUDIEHJÆLP: Den Store Mester, ss. 216 – 218.

Indledning
‘“Drag bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og rør ej noget urent, så vil jeg

tage imod jer og være jer en Fader,  og I skal være mine sønner og døtre, siger
Herren  den  Almægtige.”  Betingelserne  for  at  blive  adopteret  i  Guds  familie
fremsættes her. Vi skal skille os ud fra Herrens fjender.  De, som vil stå fast på
Guds  ord  og  adlyde  hans  bud,  vil  blive  kaldt  gammeldags  og  sære.  Men  Gud
planlagde, at hans folk skulle være et ejendomsfolk, der er ivrigt efter at gøre gode
gerninger. Kristus gav sig selv for os, så han kunne løskøbe os fra al uret og rense
sig  et  ejendomsfolk.  De,  som  tilhører  Kristus  er  ikke  lig  verden  i  tanke  eller
handling, og det er kun dem, der er ulig denne verden, som Gud vil anerkende som
sine. Der er mange fromheds hyklere, men kun få, der virkelig lever for Kristus og
lader deres lys skinne for verden i gode gerninger. De, som er tilfredse med at have
lidt kendskab til Gud her, som ikke finder behag i at samtale med ham, vil aldrig se
himlen, fordi de ikke finder behag i himlen eller himmelske ting.’ Advent Review &
Sabbath Herald, 13. maj, 1890. 

‘I har Djævelen til fader’

1. Hvilken familie afslører vore syndige handlinger, at vi tilhører? Joh. 8, 44.
BEMÆRK: ‘Jesus benægtede, at jøderne var Abrahams børn. Han sagde: “I gør
jeres faders gerninger!” De svarede hånligt: “Vi er ikke avlet i utugt; kun én Fader
har vi, det er Gud.” Disse ord, der hentydede til omstændighederne ved hans fødsel,
var tænkt som et dolkestød mod Kristus i overværelse af dem, der var begyndt at
tro på ham. Jesus tog ikke noget hensyn til denne tarvelige hentydning, men sagde:
“Var Gud jeres Fader, så ville I elske mig; thi fra Gud er jeg udgået og kommen.”
Deres gerninger var vidnesbyrd om deres slægtskab med ham, som var en løgner
og en morder.’ Den Store Mester, s. 319. 

2. Hvilket grundlæggende princip forklarede Jesus, for at vise om vi er Guds
børn eller Satans børn? Joh. 8, 41, første del.
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BEMÆRK:  ‘Alt,  hvad  der  ikke  er  i  overensstemmelse  med  Guds  kendte  og
udtrykte vilje, er i fjendskab med Gud og har sin oprindelse i Satans synagoge.
Guds vilje er udtrykt i hans lov, og synd er overtrædelse af loven. De, som 
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Lektie 1: 26. september – 2. oktober
ignorerer  Guds  bud  og  fører  lærdomme,  som  kun  er  menneskebud,  arbejder  i
Satans række og er  i  harmoni  med frafaldets  store leder.  Da jøderne påstod, at
Abraham var deres fader, mens de ikke gjorde hans gerninger, sagde Jesus til dem:
“I har Djævelen til fader.”’ Signs of the Times, 11. juni, 1894.

‘Dem . . . gav han magt’

3. Hvordan kan vi holde op med at være djævelens børn og blive en del af
Guds familie? Joh. 1, 12. 

BEMÆRK:  ‘Kristus  er  vort  eksempel,  vor  inspiration,  vor  overmåde  store  løn.
“Guds ager, Guds bygning er I” 1 Kor. 3, 9. Gud er Bygmesteren, men mennesket
har en del at udføre. Han skal samarbejde med Gud. “Guds medarbejdere er vi.”
Vers 9.  Glem aldrig disse ord, “Guds medarbejdere.” Husk på, at det at arbejde
med Kristus som din personlige frelser er din styrke og din sejr. Det er denne del, at
alle skal udføre. Til dem, der gør dette, kommer forsikringen: “Men alle dem, som
tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn.” Joh. 1, 12. Kristus erklærer:
“Skilt fra mig kan I slet intet gøre.” Joh. 15, 5. Og den ydmyge troende sjæl svarer:
“Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft.” Fil. 4, 13.’ Testimonies Volume 7, s.
39.

4. Hvad er Guds holdning over for dem, der virkelig ønsker at blive en del af
hans familie? Joh. 6, 37.

BEMÆRK: ‘Lad den hjerte-ransagende Gud irettesætte den fejlende, og lad enhver
bøje knæ for ham i ydmyghed og anger og kaste al selvretfærdighed og vigtighed
bort, bekende og opgive enhver synd og bede Gud, i Frelserens navn, om tilgivelse.
Gud erklærer, “Den, som kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort” (Joh. 6, 37); og
de, som oprigtigt kommer til ham vil blive tilgivet og retfærdiggjort og vil modtage
kraft til at blive Guds børn.’ Testimonies Volume 8, s. 101.

‘Hvem er mine brødre?’

5. Hvilken beskrivelse gav Jesus af dem, der virkelig er medlemmer af hans
familie? Matt. 12, 46 – 50.

BEMÆRK: ‘Her er det forhold, der eksisterer mellem Kristus og hans tilhængere.
Vi indtager denne ophøjet stilling, hvis vi virkelig gør Guds vilje. Vi skal betragte
os  selv  som  udgørende  Kristi  familie,  og  vi  skal  følge  ham  som  kære  børn.
Adopteret ind i Guds husholdning, skal vi ikke ære vor Fader og vor slægt? Vi har
ingen undskyldning, for gennem Jesus kan vi gøre krav på al magt i Himlen og på
jorden, for at vi kan vandre værdig til vort høje kald.’ Signs of the Times, 23. marts,
1888.
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Lektie 1: 26. september – 2. oktober
 ‘Hvis vi gør Guds vilje, regnes vi som vor Mesters brødre og søstre. Vi skal huske
på dette i vort daglige liv. Vi skal være i harmoni med Gud, men i fjendskab med
Satan. Der er for meget fællesskab med mørkets fyrste. Det er ikke naturligt for os
at knuse Satan under vore fødder,  men vi skal lukke vore hjerter for den ondes
fristelser og åbne det for Retfærdighedens Sols stråler. Vi skal jage frem mod målet
for vort høje kalds sejrspris, idet vi anvender hver gudgiven kraft, så vi kan blive
sejrvindere. Vi må konstant drages nærmere Gud. Vi må tale om Jesus og udtrykke
hans kærlighed i et  hengivet  livs fulde overgivelse til  hans tjeneste.  Jo mere vi
dvæler ved Kristi karakters renhed, jo mere vil vi ønske at blive lig ham og således
bringes nærmere ham. Jo mere vi betragter hans yndighed, jo mere vil vi afspejle
hans guddommelige billede.’ Advent Review & Sabbath Herald, 7. august, 1888.

6. Hvad  vil  være  det  grundlæggende  spørgsmål  på  baggrund  af  hvilket,
Kristus dømmer os? Matt. 7, 21 – 23.

BEMÆRK: ‘Det er denne forsikring, der gives alle, der følger Kristi lære, at de
skal blive medlemmer af den himmelske familie. Kristus siger: “Lydighed mod min
Fader i himlen er sønlig eller datterlig lydighed. Dette er foreningsbåndet mellem
mig og alle, som vil blive medlemmer af den himmelske familie. Alle, som tager
imod sandhedens ord vil komme ind i den hellige cirkel, der binder mig til enhver
troende som bror eller søster eller moder. “’ Advent Review & Sabbath Herald, 26.
september, 1899.

‘I skal elske hverandre, ligesom jeg har elsket jer’

7. Hvilken ånd må ses i det menneskes liv, der elsker Gud? 1 Joh. 4, 20 – 21,
1 Joh. 3, 18.

BEMÆRK: ‘Jeg så, at søskende burde være interesseret i hinanden. Især burde de,
der er velsignet med et godt helbred vise venligt hensyn og omsorg mod dem, der
ikke har et godt helbred. De burde støtte dem. De burde huske lektien om den gode
samaritaner, som Jesus gav. Jesus sagde: “I skal elske hverandre, ligesom jeg har
elsket jer.” Hvor meget? Hans kærlighed kan ikke udtrykkes med ord. Han forlod
den herlighed, han havde med Faderen, før verden blev til. “Han blev såret for vore
overtrædelser, knust for vor brødes skyld; os til fred kom straf over ham, vi fik
lægedom ved hans sår.” Tålmodigt bar han hver skam og foragt. Se hans smerte i
haven, da han bad om, at kalken måtte gå forbi ham! Se hans lidelser på korset! Alt
dette  for  skyldige,  fortabte  mennesker.  Og Jesus siger:  “I  skal  elske hverandre,
ligesom jeg har elsket  jer.” Hvor meget?  Nok til  at  give  dit  liv for en broder.’
Testimonies Volume 1, s. 150. 

8. Hvordan beskriver Paulus det menneskes liv, der virkelig elsker? 1 Kor.
13, 4 – 7.

BEMÆRK: ‘Kristus har givet os et eksempel på ren, uselvisk kærlighed. Du har
endnu  ikke  set  din  mangel,  hvad  dette  angår,  og  dit  store  behov  for  denne
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Lektie 1: 26. september – 2. oktober
himmelske færdighed, og uden dette vil alle dine gode hensigter og din iver, selv
hvis det er af den natur, hvor du kunne give alle dine ejendele for at brødføde de
fattige og dit legeme til at brændes, være intet. Du behøver den kærlighed, der er
langmodig, som ikke let ophidses, som tåler alt, tror alt,  håber alt,  udholder alt.
Uden kærlighedens ånd kan ingen være lig Kristus. Med dette levende princip i
sjælen kan ingen være lig verden..’ Testimonies Volume 2, s. 169.

‘Du er vor Fader’

9. Når først vi har taget imod Gud som vor Fader, hvad må vi så være villige
til at lade ham gøre? Es. 64, 7. (Se Es. 45, 9, Jer. 18, 1 – 6.)

BEMÆRK: ‘Idet vi kommer til at føle vor fuldstændige afhængighed af Kristus for
frelse, skal vi så folde vore hænder og sige: “Jeg skal ikke gøre noget; jeg er frelst;
Jesus  har  gjort  det  hele”?  Nej,  vi  må  udøve  al  energi,  for  at  vi  kan  få  del  i
guddommelig natur. Vi skal konstant våge, vente, bede og arbejde. Men selvom vi
gør alt, hvad vi kan, kan vi ikke løskøbe vore sjæle. Vi kan ikke gøre noget for at
skabe tro, for tro er Guds gave; vi kan heller ikke fuldende den, for Kristus er vor
tros fuldender. Det hele er fra Kristus. Al længselen efter et bedre liv er fra Kristus
og er et bevis på, at han drager dig til ham selv, og at du besvarer hans dragende
kraft. Du skal være som ler i pottemagerens hænder, og hvis du overgiver dig til
Kristus, vil han forme dig til et kar til ære, egnet til Mesterens brug. Det eneste, der
står i vejen for den sjæl, der ikke er formet efter det guddommelige Forbillede er, at
han ikke bliver fattig i ånden, for den, der er fattig i ånden, vil se hen til en højere
Kilde end sig selv, for at han kan få den nåde, der vil gøre ham rig for Gud. Mens
han føler, at han ikke kan skabe noget, vil han sige, “Herren er min hjælper.”’ Bible
Echo, 15. maj, 1892.
‘Pottemageren tager leret i sine hænder og former det i overensstemmelse med sin
vilje.  Han  ælter  og  bearbejder  det.  Han  river  det  fra  hinanden  og  presser  det
sammen. Han gør det vådt og så tørrer det. Han lader det ligge en stund uden at røre
det. Når det er fuldstændigt smidigt, fortsætter han arbejdet med at lave det til et
kar. Han giver det form, og på skiven trimmer og pudser han det. Han tørrer det i
solen og bager det i ovnen. Således bliver det til et brugbart kar. Således ønsker den
store Arbejdsmester at forme os. Ligesom leret er i pottemagerens hænder, skal vi
være i hans hænder. Vi skal ikke prøve på at gøre pottemagerens arbejde. Vor del
er at overgive os til Arbejdsmesterens formning.’ Testimonies Volume 8, s. 186. 

10. Fordi Gud er vor Fader, hvilket privilegium giver dette os? Luk. 11, 2 – 4.
BEMÆRK:  ‘Bøn  er  at  oplade  hjertet  for  Gud  som for  en  ven.  Dette  er  ikke
nødvendigt for at underrette Gud om, hvad vi er, men for at vi kan tage imod ham.
Bønnen bringer ikke Gud ned til os, men den løfter os op til ham. . . Fremlæg din
trang, din glæde, din sorg, dine bekymringer og din frygt  for Gud. Du kan ikke
besvære ham, du kan ikke trætte ham. Han, som tæller hårene på dit hoved, er ikke
ligegyldig for sine børns trang. “Herren er såre medlidende og barmhjertig.” Jak. 5,
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Lektie 1: 26. september – 2. oktober
11. Vore sorger, ja endog blot det at vi nævner dem, rører hans kærlige hjerte. Gå
til ham med alt, hvad der besværer dit sind. Intet er for tungt for ham at bære; thi
han opholder verdener, styrer verdensaltet. Intet, der på nogen måde angår vor fred,
er for lidt for ham at lægge mærke til. Der er intet kapitel i vort livs historie, som er
for mørkt for ham at læse; ingen besværlighed er for vanskelig for ham at udrede.
Ingen ulykke kan komme over den ringeste af hans børn, ingen ængstelse kan plage
sjælen, ingen glæde opmuntre den, ingen oprigtig bøn udgå fra læberne, uden at vor
himmelske Fader lægger mærke til det og øjeblikkeligt interesserer sig derfor. “Han
læger  dem,  hvis  hjerte  er  sønderknust,  og  forbinder  deres  sår.”  Sal.  147,  3.
Forholdet mellem Gud og hver eneste sjæl er så klart og fuldstændigt, som om der
ikke fandtes nogen anden sjæl, for hvem Gud har givet sin elskede Søn.’ Vejen til
Kristus, ss. 93 & 100.

‘Guds børn skal åbenbares’

11. Hvad venter hele skabningen på? Rom. 8, 19.
BEMÆRK: ‘Gud… har betalt en høj pris for at genløse dem fra Satans magt, så de
kunne blive Guds sønner og døtre. Når de opfører sig som syndere, regnes de som
syndere, og må angre og gøre deres første kærligheds gerninger. Kristne skal elske
hinanden,  ligesom Kristus  har  elsket  dem.  Verdens  anerkendelse  af  evangeliets
sandhed er  afhængig  af  åbenbarelsen  af  denne kærlighed.  Det  var  for  dette,  at
Kristus bad i sin sidste bøn. Kristne må ikke opføre sig som uartige børn. De, som
hævder at være Guds børn må bevise for verden, at de har lagt deres uomvendte
livs barnlige opførsel bag sig.’ 1888 Materials, s. 1791.

12. Hvad vil hele skabningen se, når Guds børn åbenbares? Fil. 2, 15; 1 Joh.
3, 1 – 2.

BEMÆRK: ‘Kristus har givet menigheden en hellig befaling. Enhver, som hører til
den, burde være redskabet til, at Gud kan gør verden delagtig i sin nådes skatte, i
Kristi uudgrundelige rigdomme. Frelseren har intet højere ønske end mennesker,
der over for verden vil fremstille hans Ånd og hans væsen. Der er intet, verden
trænger  så  hårdt  til,  som  at  mennesker  åbenbarer  Frelserens  kærlighed.  Hele
Himmelen  venter  på  mænd  og  kvinder,  gennem  hvem  Gud  kan  åbenbare
kristendommens magt.’ Mesterens Efterfølgere, s. 314. 
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Lektie 1: 26. september – 2. oktober
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Lektie 2: 3. –9. oktober
‘Magt til at blive Guds børn’ 

UDENADSVERS: ‘Men alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive 
Guds børn, dem, som tror på hans navn.’

 Joh. 1, 12
STUDIEHJÆLP: Kristi Lignelser, kapitel 24.

Indledning
‘Husk på, at det at arbejde med Kristus som din personlige frelser er din styrke

og din sejr. Det er denne del, at alle skal udføre. Til dem, der gør dette, kommer
forsikringen: “Men alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds
børn.” Joh. 1, 12. Kristus erklærer: “Skilt fra mig kan I slet intet gøre.” Joh. 15, 5.
Og den ydmyge troende sjæl svarer: “Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft.”
Fil. 4, 13.’ Testimonies Volume 7, s. 39.

‘Døde i jeres overtrædelser og synder’

1. Hvordan beskriver Paulus de menneskers sind, der er uden Kristus? Rom.
8, 5 – 8; Ef. 2, 1 – 3.

BEMÆRK: ‘Et stort antal af dem, som udgør vore menigheder i dag, er døde i
overtrædelser  og  synder.  De  kommer  og  går,  som en  dør,  der  svinger  på  sine
hængsler.  I  årevis  har  de med selvtilfredshed  lyttet  til  de  højtideligste  og mest
gribende sandheder, men de har ikke rettet sig efter dem. Følgen er, at de bliver
mindre  og  mindre  modtagelige  for  sandhedens  dyrebare  skatte.  De  gribende
vidnesbyrd  med irettesættelse og advarsel  får  dem ikke  til  at  omvende sig.  De
herligste toner, som kommer fra Gud gennem menneskers læber – retfærdiggørelse
ved tro og Kristi retfærdighed – finder ikke genklang hos dem i form af kærlighed
og taknemmelighed. Skønt den himmelske købmand lægger troens og kærlighedens
kosteligste klenodier frem for dem, og til trods for at han indbyder dem til at købe
“guld, lutret i ild” og “hvide klæder” at iføre sig og “øjensalve”, så de kan komme
til  at  se,  forhærder de deres  hjerter  over  for  ham og undlader at  ombytte  deres
lunkenhed med kærlighed  og  iver.  Hvis  de  fortsætter  på  denne  måde,  vil  Gud
forkaste dem. De gør sig selv uskikket til  at være medlemmer af hans familie.’
Vejledning for Menigheden bind 3, s. 51. 

2. Hvilken kamp finder sted i sindet hos den, der prøver at leve et godt liv 
uden Kristus? Rom. 7, 18 – 24.

BEMÆRK: ‘Der  er  mange,  der  vil  gå  fortabt,  fordi  de  stoler  på en  lovmæssig
religion eller kun anger over synd. Men anger over synd alene kan ikke tilvirke
frelse for nogen sjæl. Mennesket kan ikke frelses ved sine egne gerninger. Uden
Kristus er det umuligt for ham at vise fuldkommen lydighed mod Guds lov, og 
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Lektie 2: 3. – 9. oktober
himlen  kan  aldrig  opnås  ved  ufuldkommen  lydighed;  for  dette  vil  bringe  hele
himlen i fare og muliggøre et andet oprør.’ Signs of the Times, 30. december, 1889.
‘Ved synden er vi blevet afskårne fra Guds liv. Vor sjæl er værkbruden. Af os selv
er vi lige så lidt i stand til at leve et helligt liv, som denne syge mand var til at gå.
Mange indser deres hjælpeløshed; de længes efter det åndelige liv, som vil bringe
dem i overensstemmelse med Gud, og de stræber efter at opnå det; men det er alt
sammen forgæves. I fortvivlelse udbryder de: “Jeg elendige menneske! Hvem skal
fri mig fra dette dødens legeme?” Rom. 7, 24.’ I den Store Læges Fodspor, s. 86.  

‘Men Gud…’

3. Hvilket  råb  om  hjælp  kom  Paulus  med  i  sin  fortvivlelse,  og  hvem
besvarede hans råb? Rom. 7, 24 – 25 første del.

BEMÆRK: ‘Hvis vi indser vor trang, skal vi ikke spilde vor energi på at sørge over
vor tilstand. Vi skal ikke lade os besejre af modløshed, når vi er blevet klar over, at
vor  situation  er  håbløs  uden  Kristus,  men stole  på  en  korsfæstet  og  opstanden
Frelsers fortjenester. Se og lev. Jesus har påtaget sig ansvaret for verden. Han vil
frelse alle dem, der kommer til ham.’ Patriarker og Profeters, s. 220.
‘Lad disse forsagte, kæmpende sjæle vende blikket opad. Frelseren betragter dem,
som han har købt med sit blod, og spørger med usigelig ømhed og medlidenhed:
“Vil du være rask?” Han byder dig stå op, i besiddelse af sundhed og fred. Vent
ikke, til du føler, at du er blevet rask; tro Frelserens ord. Læg din vilje på Kristi
side; beslut dig til at ville tjene ham, og idet du handler efter hans ord, vil du få
styrke. Kristus er i stand til og længes efter at give befrielse, uanset hvilke onde
vaner vi ligger under for, og uanset de stærke lidenskaber,  som i tidens løb har
bundet  både  sjæl  og  legeme.  Han  vil  give  liv  til  de  sjæle,  som  er  “døde  i
overtrædelser.” Ef. 2, 1. Han vil skænke frihed til de fangne, som holdes bundne af
svaghed, af vanskæbne og af syndens lænker.’ I den Store Læges Fodspor, s. 86. 

4. Hvordan bliver synderens råb om hjælp besvaret? Ef. 2, 4 – 6.
BEMÆRK: ‘Det er hans kærlighed, som omslutter os og fører os tilbage til folden.
Det er i kraft af hans kærlighed, at vi har den forret at kunne sidde sammen med
ham i det himmelske. Når det velsignede lys fra Retfærdighedens Sol skinner ind i
vore hjerter, og vi hviler i fred og glæde i Herren, så lad os prise Herren. Lad os
prise ham, som er vort ansigts lys og vor Gud. Lad os ikke blot prise ham i ord,
men ved at vie alt, hvad vi er og har, til ham. “Hvor meget skylder du min Herre?”
Det kan du ikke beregne. Alt, hvad du har, er hans. Vil du da selv beholde det, som
han gør krav på? Vil du egenkærligt holde fast ved det, som om det var dit eget, når
han gør krav på det? Vil du holde det tilbage og bruge det til et andet formål end til
at frelse sjæle?’ Vejledning for Menigheden bind 3, ss. 66 - 67.

5. Hvilken forandring finder sted i den omvendte kristnes liv? Rom. 6, 1 – 6.
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Lektie 2: 3. – 9. oktober
BEMÆRK: ‘“Vi, som jo er døde fra synden, hvordan kan vi stadig leve i den?” Og
Johannes erklærer: “Thi dette er kærlighed til Gud, at vi holder hans bud; og hans
bud er ikke byrdefulde.”  Rom. 3, 31; 6, 2; 1 Joh. 5, 3.  I den nye fødsel bringes
hjertet i samklang med Gud og i overensstemmelse med loven. Når denne vældige
forandring  er  sket  med synderen,  er  han  gået  over  fra  død til  liv,  fra  synd  til
hellighed, fra lovovertrædelse og oprør til lydighed og trofasthed. Det gamle livs
fremmedgørelse  for  Gud  er  slut;  det  nye  liv  i  forsoning,  tro  og  kærlighed  er
begyndt. Så skal “lovens krav opfyldes i os, som ikke vandrer efter kødet, men efter
Ånden.” Rom. 8, 4. Og så vil mennesket udbryde: “Hvor elsker jeg dog din lov!
Hele dagen grunder jeg på den.” Sal. 119, 97.’ Konfrontation, s. 387.

‘I må fødes på ny’

6. På hvilken måde beskrev Jesus den forandring, der må finde sted hos den,
der bliver en kristen? Joh. 3, 3 – 7.

BEMÆRK: ‘Selvom vi ikke kan se Guds Ånd, ved vi, at mennesker, der har været
døde i overtrædelser og synder, bliver overbeviste og omvendte under dens virke.
Den tankeløse og lunefulde bliver alvorlige. De forhærdede angrer deres synder, og
de troløse tror. Hasardspilleren, alkoholikeren og den tøjlesløse bliver stabil, ædru
og ren. Den oprørske og hårdnakkede bliver sagtmodig og Kristuslig. Når vi ser
disse forandringer i karakteren, kan vi være forsikrede om, at Guds omvendende
kraft har forvandlet hele mennesket. Vi så ikke Helligånden, men vi så beviset på
dens gerning med den forandrede karakter hos dem, der var forhærdede syndere.
Ligesom vinden bevæger de høje træer med sin kraft og vælter dem, således kan
Helligånden virke på menneskehjerter,  og intet dødeligt menneske kan begrænse
Guds virken. Guds Ånd åbenbares på forskellige måder på forskellige mennesker.
Under  denne  magts  påvirkning  vil  den  ene  skælve  foran  Guds  ord.  Hans
overbevisninger vil være så dybe, at en orkan og tumult af følelser ser ud til at rase
i hans hjerte, og hele hans væsen ligger henstrakt under sandhedens overbevisende
kraft. Når Herren taler tilgivelse til den angrende sjæl, er han fuld af begejstring,
fuld af kærlighed til Gud, fuld af iver og energi, og den livgivende Ånd, han har
modtaget, kan ikke undertrykkes. Kristus er i ham, et kildespring til evigt liv. Hans
følelser af kærlighed og begejstring er lige så dybe som hans bedrøvelse og kval
var. Hans sjæl er som det store dybs kildespring, og han fremlægger sin taksigelse
og  pris,  sin  taknemmelighed  og  glæde,  indtil  himlens  harper  er  stemt  til
glædestoner. Han har en historie at fortælle, men ikke på nogen præcis, almindelig,
systematisk måde. Han er en sjæl, der er genløst ved Jesu Kristi fortjenester, og
hele hans væsen er betaget med forståelsen af Guds frelse. Andre bringes til Kristus
på en mildere måde. “Vinden blæser hvorhen den vil, og du hører dens susen, men
du ved ikke, hvorfra den kommer, og hvor den farer hen; sådan er det med enhver,
som er  født  af  Ånden.”  Du  kan  ikke  se  det,  der  virker,  men  du  kan  se  dens
virkninger.’ Advent Review & Sabbath Herald, 5. maj, 1896.
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7. Hvordan beskriver Paulus denne forandring? 2 Kor. 5, 17.  (Sammenlign

med Gal. 2, 20.)
BEMÆRK:  ‘De,  som  er  tilfredse  med  at  bære  en  stor  mængde  selviskhed,
fejlfinding, mistænksomhed, mistillid og strid med sig, vil være så bedragede, at de
ikke vil kende, hvor de kommer til kort. De er fulde af deres egne gerninger. De har
ikke den mindste idé om, hvad det vil sige at være korsfæstede med Kristus. At
ydmyge  selvet  er  en  erfaring,  der  er  fremmed  for  dem.  Før  de  kan  tjene  Gud
tilfredsstillende, må selvet dø. Kristi ord: “I må fødes på ny. Ingen kan se Guds
rige,  hvis  han ikke  bliver  født  på ny,”  må for  alvor gå  op for  dem.’  Southern
Watchman, 5. december, 1899. 

‘Tage enhver mennesketanke til fange’

8. Hvad vil  resultatet  være af  det  menneskes  liv,  der forbliver  i  Kristus?
Hvad afslører synden i livet? 1 Joh. 3, 6; 1 Joh. 2, 5 – 6.

BEMÆRK: ‘Denne konformitet til Jesus vil ikke være ubemærket af verden. Det er
et emne, der bemærkes og kommenteres. Den kristne vil måske ikke være bevidst
om den store forandring, for jo mere han ligner Kristus i karakter, jo mere ydmyg
vil hans opfattelse af sig selv være; men det vil ses og føles af alle omkring ham.
De, som har haft den dybeste erfaring i Guds ting er dem, der er længst fra stolthed
eller selvophøjelse. De har de mest ydmyge tanker om sig selv og de mest ophøjede
tanker om Kristi højhed og ære. De føler, at den laveste plads i hans tjeneste er for
ærefuld for dem.’ Testimonies Volume 5, s. 223.

9. Selvom det ikke er Guds hensigt, at hans efterfølgere skal blive ved med at
synde, hvilken foranstaltning har han tilvejebragt for dem, der falder? 1
Joh. 2, 1.

BEMÆRK: ‘Der findes mennesker, som har erfaret Kristi tilgivende kærlighed og
virkelig  ønsker  at  være  Guds  børn,  men  som  indser,  at  deres  karakter  er
ufuldkommen og deres liv fuldt af fejl, og de er tilbøjelige til at betvivle, at deres
hjerter er fornyet ved Helligånden. Til sådanne ønsker jeg at sige: Træk dig ikke
tilbage i fortvivlelse. Vi må ofte bøje os ned og græde ved Jesu fødder på grund af
vore mangler  og fejl;  men vi  må ikke blive modløse.  Selvom vi overvindes  af
fjenden, så bliver vi ikke forladt og forkastet af Gud. Nej, Kristus er ved Guds højre
hånd, og han træder frem for os.’ Vejen til Kristus, s. 64. 

10. Hvad vil udfaldet være, når vi tager fat på de åndelige våben, som Gud
har fremskaffet? 2 Kor. 10, 3 – 5.

BEMÆRK:  ‘Arbejdet  for  at  vinde  frelse  er  et  fællesforetagende.  Der  må være
samarbejde mellem Gud og den angrende synder. Dette er en nødvendighed for at
danne karakteren efter de rigtige grundsætninger.  Mennesket må gøre sit yderste
for at overvinde det, der hindrer ham i at nå til fuldkommenhed. Men han er helt
afhængig af Gud for, om det skal lykkes. Menneskelige bestræbelser er ikke i sig
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Lektie 2: 3. – 9. oktober
selv tilstrækkelige.  Uden hjælp af den guddommelige kraft  kan de intet udrette.
Både  Gud  og  mennesket  må  arbejde.  Modstand  mod fristelsen  må komme fra
mennesket, men det må hente hjælpen fra Gud. På den ene side findes der evig
visdom, medynk og kraft, på den anden side svaghed, syndighed og fuldstændig
hjælpeløshed. Gud ønsker, at vi skal have herredømme over os selv; men han kan
ikke hjælpe os uden vort samtykke og vor medvirken. Guds Ånd arbejder gennem
de  kræfter  og  evner,  mennesket  har  fået.  Ved  egen  kraft  kan  vi  ikke  bringe
tankerne, ønskerne og tilbøjelighederne i overensstemmelse med Guds vilje, men
hvis vi er “villige til at gøres villige,” vil Frelseren udrette dette for os, så vi kan
“nedbryde tankebygninger og alt hovmod, der rejser sig mod erkendelsen af Gud,
og tage enhver mennesketanke til fange ind under lydighed mod Kristus.” 2 Kor.
10, 5.’ Mesterens Efterfølgere, s. 255. 

‘Det mål af vækst, da vi kan rumme Kristi fylde’

11. Hvad er Guds mål med vort kristne liv? Ef. 4, 13 – 15; 2 Kor. 3, 18; 1 Joh.
3, 2; Matt. 5, 48.

BEMÆRK: ‘Idealet med kristen karakter er Kristuslighed. Foran os er der åbnet en
sti af vedvarende fremgang. Vi har et mål at nå, som inkluderer alt, der er godt,
rent, ædelt og ophøjet. Der burde være en konstant stræben og konstant fremgang
mod fuldkommenheden af karakteren. ‘ Testimonies Volume 8, s. 64.
‘Fristerens virken må ikke regnes for at være en undskyldning for at begå en forkert
handling. Satan fryder sig, når han hører Kristi bekendende disciple komme med
undskyldninger  for  de  skæmmende  fejl  i  deres  karakter.  Det  er  disse
undskyldninger, som fører til synd. Der findes ingen undskyldning for at synde. Et
helligt sind, et liv som kristen er opnåeligt for ethvert angrende, troende Guds barn.
Det  højeste  mål  for  en  kristen  er  at  komme  til  at  ligne  Kristus.  Ligesom
Menneskesønnen var  fuldkommen i  sin  livsførelse,  sådan skal  hans efterfølgere
være fuldkomne i deres. Jesus var i alle henseender gjort sine brødre lig. Han blev
kød, ligesom vi selv er det. Han følte sult og tørst og træthed. Han blev mættet ved
at spise og forfrisket ved at sove. Han delte menneskets lod, men alligevel var han
Guds udadlelige Søn. Han var Gud selv legemliggjort.  Vi skal have den samme
karakter som han. Herren siger om dem, som tror på ham: “Jeg vil bo og vandre
iblandt dem og være deres Gud, og de skal være mit folk.” 2 Kor. 6, 16.’ Den Store
Mester, s. 206. 

12. Hvor kommer kraften til at sejre over fristelse og synd fra? Joh. 1, 12;
Matt. 6, 13; Rom. 1, 16; 2 Kor. 4, 7.

BEMÆRK:  ‘Alene  den  dragt,  som  Kristus  selv  har  fremskaffet,  kan  gøre  os
skikkede  til  at  træde  frem  for  Gud.  Denne  dragt,  hans  egen  retfærdigheds
klædebon, vil Kristus iføre enhver angergiven, troende sjæl. “Derfor råder jeg dig,”
siger han, “til hos mig at købe . . . hvide klæder at iføre dig, så din nøgenheds skam
ikke skal blive åbenbar.” Åb. 3, 18. Denne klædning, som er tilvirket i himmelens
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vævstol,  har  intet  jordisk  i  sin  sammensætning.  Kristus  dannede  i  sit  liv  en
fuldkommen  karakter,  og  denne  karakter  tilbyder  han  at  meddele  os.  Al  vor
retfærdighed er “som en tilsølet klædning.” Es. 64, 5. Alt, hvad vi kan gøre af os
selv, er besmittet af synden. Men Guds Søn “åbenbaredes, for at han skulle bære
synden; og der er ikke synd i ham.” Synden er ifølge Skriften “lovbrud.” 1 Joh. 3,
5. 4. Men Kristus efterkom alle lovens fordringer. Han sagde om sig selv: “At gøre
din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mit indre.” Sal. 40, 9. Da han var på
jorden, sagde han til sine disciple: “Jeg har holdt min Faders bud.” Joh. 15, 10. Ved
sin fuldkomne lydighed har han gjort det muligt for ethvert menneske at lyde Guds
bud. Når vi  overgiver  os til  Kristus,  forenes  vort  hjerte  med hans hjerte,  viljen
smelter sammen med hans vilje, sindet bliver ét med hans sind, tanken tages fangen
af  ham,  og  vi  lever  hans  liv.  Dette  er  at  være  klædt  med  hans  retfærdigheds
klædebon.’ Kristi Lignelser, s. 311. 
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Lektie 3: 10. – 16. oktober 
‘Én Herre, én tro’

UDENADSVERS: ‘Ikke alene for disse beder jeg, men også for dem, som ved
deres ord kommer til tro på mig, at de alle må være ét, ligesom du, Fader! i mig, og
jeg i dig, at også de må være ét i os, så verden må tro, at du har sendt mig’. Joh. 17,
20 – 21.

STUDIEHJÆLP: Vejledning for Menigheden bind 1, ss 136 – 143.

Indledning
‘Oprigtige  sjæle vil  se  den nærværende sandheds lige  kæde.  De vil  se  dens

harmoniske forbindelser, der led efter led forenes til en stor helhed, og vil tage fat i
den. Den nærværende sandhed er ikke svær at forstå, og det folk, som Gud leder,
vil forenes på denne brede og stabile platform. Han vil ikke bruge individer med
forskellig tro, forskellige synspunkter og opfattelser til at sprede og splitte. Himlen
og hellige engle arbejder for at forene, at bringe ind i troens enhed, ind i ét legeme.
Satan modsætter sig dette og er opsat på at sprede og splitte og bringe forskellige
meninger ind, så Kristi bøn ikke må blive besvaret: “Ikke alene for disse beder jeg,
men også for dem, som ved deres ord kommer til tro på mig, at de alle må være ét,
ligesom du, Fader i mig, og jeg i dig, at også de må være ét i os, så verden må tro ,
at du har sendt mig.” Joh. 17, 20, 21. Det var Jesu hensigt, at hans folks tro skulle
være én. Hvis den ene går og prædiker én ting, og en anden, der er uenig med ham,
prædiker noget forskelligt, hvordan kan de, der kommer til tro gennem deres ord,
blive ét?’ Testimonies Volume 1, s. 327. 

‘Kristi evangelium… er Guds kraft til frelse’

1. Hvilken advarsel gav Paulus imod alternative ‘evangelier’? Gal. 6 – 9.
BEMÆRK: ‘Det standpunkt, at det ikke har noget at sige, hvad mennesker tror, er
et af Satans mest virkningsfulde bedrag. Han ved, at sandheden, når den modtages i
kærlighed,  helliger  den sjæl, der tager  imod den; derfor  søger han hele tiden at
sætte falske teorier, myter, og et andet evangelium i sandhedens sted. Fra den første
begyndelse har Guds tjenere kæmpet mod falske lærere, ikke blot som onde mænd,
men som indprentere af falske påstande, der var skæbnesvangre for sjælen. Elias,
Jeremias  og  Paulus  gjorde  fast  og  frygtløs  modstand  mod  dem,  der  vendte
mennesker  fra  Guds  ord.  Den  frisindethed,  der  betragter  ret  gudstro  som
uvæsentlig,  fandt  ingen  yndest  hos  disse  hellige  sandhedens  forsvarere.’
Konfrontation, s. 429.  
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2. Imod hvilket bestemt falsk ‘evangelium’ advarede Paulus de troende i 
Rom? Rom. 6, 1 – 2.
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BEMÆRK:  ‘Lad  dette  spørgsmål  komme til  deres  hjerter,  der  bekender  Kristi
navn:  “Tror  du  på  Guds  Søn?”  Ikke:  “Indrømmer  du,  at  Jesus  er  verdens
Genløser?” Berolig ikke din samvittighed og andres samvittighed ved at sige: “Jeg
tror,” og tænke, at det er alt, der skal gøres. Men tror du af hele dit hjerte, at Jesus
er din Frelser? Bringer du ham ind i dit liv og væver ham ind i din karakter, indtil
du er ét med Kristus? Mange accepterer Jesus som et trospunkt, men de har ingen
frelsende tro på ham som deres offer og Frelser. De forstår ikke, at Kristus døde for
at frelse dem fra straffen af den lov, de har overtrådt, for at bringe dem tilbage til
troskab  mod  Gud.  Tror  du,  at  Kristus,  som  din  stedfortræder,  betaler  din
overtrædelses gæld? Dog ikke for at du kan fortsætte i synd, men for at du kan
blive frelst fra dine synder; at du, gennem hans retfærdigheds fortjenester, kan blive
genindsat til Guds gunst. Ved du, at en hellig og retfærdig Gud vil acceptere dine
bestræbelser på at holde hans lov gennem sin egen elskede Søns fortjenester, som
døde for dit oprør og din synd? Du kan sige, at du tror på Jesus, når du har en
forståelse af frelsens pris. Du kan hævde dette, når du føler, at Jesus døde for dig på
det grusomme kors; når du har en intelligent og forstående tro på, at hans død gør
det muligt for dig at holde op med at synde og at fuldkommengøre en retfærdig
karakter gennem Guds nåde, givet dig, der er købt ved Kristi blod.’ Advent Review
& Sabbath Herald, 24. juli, 1888. 

3. Imod hvilket falsk ‘evangelium’ advarede Paulus de troende i Galatien?
Gal 2, 16.

BEMÆRK:  ‘En  lovmæssig  religion  kan  aldrig  føre  sjæle  til  Kristus,  for  den
mangler  kærlighed  og  mangler  Kristus.  Faste  og  bøn,  som  udøves  i
selvretfærdighedens  ånd,  er  Gud  vederstyggelig.  Den  højtidelige
menighedsforsamling, de rutinemæssige religiøse ceremonier, den ydre ydmyghed,
det ærefrygtindgydende offer forkynder, at den, som udøver dette, betragter sig selv
som retfærdig og værdig til  Himmelen; men det  er  alt  sammen bedrag.  Vi kan
aldrig ved vore egne gerninger erhverve os frelsen.’ Den Store Mester, s. 183.
‘Dommeren udtalte: “Alle vil blive retfærdiggjort ved deres tro og dømt efter deres
gerninger.” Hvor levende fremtrådte nu ikke deres forsømmelse, og hvor viis var
ikke Guds forordning, når han gav enhver en gerning at udføre for at fremme sagen
og frelse sine medmennesker! Enhver skulle åbenbare en levende tro i sin familie
og i  sit  nabolag ved at  vise venlighed mod de fattige,  have medfølelse med de
trængende, deltage i missionsarbejde og ved at støtte Guds sag med sine midler.
Men ligesom over Meroz hvilede Guds forbandelse over dem, for det de ikke havde
gjort.’ Vejledning for Menigheden bind 1, s.429. 

4. Hvad er Jesu Kristi eneste og sande evangelium? Rom. 1, 16.
BEMÆRK: ‘Evangeliet skal ikke forkyndes som en død teori, men som en levede
kraft, der kan forvandle livet. Gud vil, at de, der tager imod hans nåde, skal være
vidner om dens magt. Han tager gerne selv mod dem, hvis livsførelse har været
mest krænkende for ham. Hvis de omvender sig, tildeler han dem sin Guddomsånd,
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Lektie 3: 10. – 16. oktober
giver dem de mest betroede stillinger og udsender dem til de vantros lejr, for at de
kan forkynde hans grænseløse barmhjertighed. Han vil, at hans tjenere skal vidne
om,  at  mennesker  ved  hans  nåde  kan  komme  i  besiddelse  af  Kristus-lignende
egenskaber og kan fryde sig ved forvisningen om hans store kærlighed. Han vil, at
vi skal vidne om, at han ikke slår sig til tåls, før menneskeheden er blevet vundet
tilbage  og genindsat  i  sine hellige  rettigheder  som hans sønner og døtre..’  Den
Store Mester, s. 564. 
‘Nu har vi kun en kort tid til at forberede os for evigheden. Må Herren åbne sit
folks lukkede øjne og vække deres sløvede sanser, så de kan forstå, at evangeliet er
Guds kraft til frelse for dem, der tror. Må de se vigtigheden af at give et så rent og
retfærdigt billede af Gud, så verden ser ham i hans skønhed. Må de være så fyldt af
den Ånd, der dvæler i ham, så verden ikke vil have nogen magt til at aflede dem fra
det  arbejde  at  fremlægge for  mennesker  de vidunderlige  muligheder  for  enhver
sjæl, der modtager Kristus.’ Testimonies Volume 7, s. 12.

‘Dem, der er ulydige mod Guds evangelium’

5. Hvad respons kræver evangeliet af den kristne? 1 Pet. 4, 17; 2 Tess. 1, 7 –
8; Rom. 10, 16.

BEMÆRK: ‘Alle kan i deres hjem, deres vaner, deres handel og vandel give verden
et bevis på, hvad evangeliet kan udrette for dem, som adlyder det. Kristus kom til
verden for at give os et eksempel på, hvad vi kan blive.  Han forventer,  at hans
efterfølgere  i  alle  livets  forhold skal  være  et  mønster  på,  hvad der  er  ret.  Han
ønsker,  at  vore  materielle  omgivelser  skal  bære  præget  af  den  guddommelige
indflydelse på os.’ I den Store Læges Fodspor, ss. 199 - 200. 

6. Hvilket eksempel har vi fået på, hvordan selv ledende mænd kunne blive
ledt bort fra evangeliet? Gal. 2, 11 – 14.

BEMÆRK: ‘Kirken var truet af splittelse. Men Paulus, som så den nedbrydende
virkning af den uret, der overgik menigheden ved Peters dobbeltspil, dadlede ham
offentligt, fordi han på den måde skjulte sine sande følelser. I menighedens påhør
spurgte Paulus: “Når du, skønt jøde, lever på hedensk vis, hvor kan du da søge at
tvinge hedningerne til at følge jødiske skikke?” Gal. 2, 13. 14. Peter indså den fejl,
han havde begået, og gav sig straks til efter bedste evne at råde bod på det onde,
han  havde  gjort.  Gud,  som  véd  alt  fra  begyndelsen,  lod  Peter  afsløre  denne
karaktersvaghed, for at apostelen kunne komme til at indse, at der ved ham ikke var
noget at prale af. Selv de bedste mennesker kan tage fejl i deres bedømmelse, hvis
de er overladt til sig selv.’ Mesterens Efterfølgere, s. 109.

‘Ét legeme, én Ånd’
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7. Hvordan råder Paulus de troende at opføre sig for at bevare menighedens

enhed? Ef. 4, 2 – 3.
BEMÆRK: ‘Paulus formaner sine brødre til i deres liv at åbenbare kraften i den
sandhed,  han  havde  fremholdt  for  dem.  Ved  sagtmodighed  og  mildhed,
overbærenhed  og  kærlighed  skulle  de  være  eksempler  på  Kristi  karakter  og på
frelsens  velsignelser.  Der  er  kun  ét  legeme og én  Ånd,  én  Herre,  én  tro.  Som
lemmer på Kristi legeme er alle troende besjælede af den samme ånd og det samme
håb.  Splittelser  i  menigheden  vanærer  Kristi  religion  over  for  verden  og  giver
sandhedens fjender anledning til at forsvare deres handlemåde. Paulus skrev ikke
sin undervisning alene for menigheden i hans tid. Det var Guds hensigt,  at den
skulle sendes til os. Hvad gør vi for at bevare enhed i fredens bånd?’ Vejledning for
Menigheden bind 2, s. 68. 

8. Hvad burde især forene Guds folk? Ef. 4, 4 – 6.
BEMÆRK: ‘Hvis Guds bekendende folk ville tage imod det lys,  der skinner på
dem fra hans ord, ville de nå den enhed, Kristus bad om, den, apostlene beskriver
som “Åndens enhed i fredens bånd.” “Der er,” siger han, “ét legeme og én Ånd,
ligesom I også blev kaldet til ét håb ved jeres kaldelse; én Herre, én tro, én dåb.”
Ef.  4, 3-5. Sådanne velsignelser  erfarede de,  der tog imod adventbudskabet.  De
kom  fra  forskellige  trosretninger,  og  deres  sekteriske  skranker  blev  fejet  bort;
religiøse stridsspørgsmål sprængtes til  atomer; håbet om et jordisk tusindårsrige,
som ikke er i overensstemmelse med skriften, blev opgivet, fejlagtige meninger om
Kristi  genkomst  blev  rettet,  stolthed  og  verdslighed  blev  fejet  til  side;
uretfærdigheder  blev  rettet;  hjerter  blev  forenet  i  det  blideste  fællesskab,  og
kærlighed og glæde herskede overalt. Når denne lære gjorde dette for de få, der tog
imod den, havde den kunnet gøre det samme for alle, hvis alle havde taget imod
den.’ Konfrontation, s. 315.

‘Én Herre’

9. Hvad betyder det at anerkende Jesus som Herre? Luk. 6, 46.
BEMÆRK: ‘Herren ønsker, at alle skal forstå, at deres fremgang er skjult med ham
i  Kristus,  at  den  er  afhængig  af  deres  ydmyghed  og  sagtmodighed  og  deres
helhjertede lydighed og helligelse.  Når den store lærer  får  lært  dem at  afdø fra
selvet, ikke at sætte deres lid til mennesker eller holde kød for deres arm, og de
kalder på ham, da vil Herren være dem nær med sin hjælp når som helst, der er
brug derfor. Han vil lede dem med retfærdighed. Han vil være ved deres højre hånd
for at give dem råd. Han vil sige til dem: “Her er vejen, I skal gå.”’ Vejledning for
Menigheden bind 3, s. 168. 

10. Hvad sagde Jesus om dem,  der hævdede at  kalde ham ‘Herre’  og dog
nægtede at gøre hans vilje? Matt. 7, 21 – 23.
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BEMÆRK: ‘Ikke alle, der bekender Kristi navn og bærer hans kendemærke, hører
ham til. Mange, som har lært i mit navn, sagde Jesus, vil til sidst blive fundet for
lette. “Mange skal sige til mig på hin dag. Herre, Herre! Har vi ikke profeteret ved
dit navn, og har vi ikke uddrevet onde ånder ved dit navn, og har vi ikke gjort
mange kraftige gerninger ved dit navn? Og da vil jeg bekende for dem: Jeg kendte
eder aldrig; vig bort fra mig, I, som øver uret!” Der findes mennesker, som tror, at
de har ret, når de er på vildspor. Medens de hævder, at Kristus er deres Herre, og
bekender sig til at gøre store gerninger i hans navn, øver de uretfærdighed. “Der er
løgn i  deres  mund,  og  deres  hjerte  higer  efter  vinding.”  De synes,  at  den,  der
fremholder Guds ord, har “en liflig røst og er dygtig til at spille; de hører dine [d. e.
Guds] ord, men gør ikke derefter.”  Ez. 33, 31.  32. En blot og bar bekendelse til
discipelforholdet er uden værdi. Den tro på Kristus, der frelser sjælen, er ikke, hvad
mange udgiver den for at være. “Tro, tro!” siger de, “så behøver du ikke at holde
loven.” Men en trosmening, der ikke leder til lydighed, er formastelse. Apostelen
Johannes skriver: “Den, som siger: Jeg kender ham, og ikke holder hans bud, han er
en løgner, og i ham er sandheden ikke.” 1 Joh. 2, 4.’  Fra Naturens Talerstol,  ss.
173 – 174.

‘Én tro, én dåb’

11. Hvilket vidunderlige eksempel på tro er givet os? Matt. 8: 5 – 10.
BEMÆRK: ‘Hvad er tro? Det er blot at tage Gud på hans ord; det er at tro, at Gud
vil gøre just det, han har lovet.’ Signs of the Times, 9. september, 1889.

12. Hvad mener Bibelen med dåb? Ap. G. 8, 35 – 38. (Sammenlign med Mark.
16, 16.)

BEMÆRK:  Ordet  ‘døbe’  og  dets  relaterede  ord  er  oversat  fra  det  græske  ord
‘bapto,’ som betyder at dække fuldstændigt med en væske, at nedsænke eller at
dyppe.  Ved alment brug brugte man ordet  til  at betegne den fremgangsmåde at
farve tekstiler på ved at nedsænke dem. Det Ny Testamente kender intet til det at
stænke eller hælde vand over børn, som nogle kirker fejlagtigt kalder ‘dåb.’ 
‘Kort efter vort tilbagevenden fra lejrmødet blev jeg og adskillige andre taget ind i
[metodist] menigheden på prøve. Mit sind var meget optaget af emnet om dåb. Til
trods for at jeg var ung, kunne jeg ikke se nogen anden dåbsmetode end den af
Skrifterne autoriserede, og det var ved nedsænkning. Nogle af mine metodistsøstre
prøvede  forgæves  at  overbevise  mig  om,  at  stænkning  var  bibelsk  dåb.
Metodistprædikanten gik med til at døbe de kandidater ved nedsænkning, som af
samvittighedsgrunde foretrak den metode, selvom han lod forstå, at stænkning ville
være lige så acceptabelt hos Gud. Til sidst blev der fastsat en tid for os at modtage
denne højtidelige anordning. Det var blæsevejr, da vi, tolv i alt, gik ned til havet for
at blive døbt. Bølgerne var høje og slog mod bredden, men idet jeg tog dette tunge
kors op, var min fred som en flod. Da jeg kom op af vandet,  var mine kræfter
næsten forsvundet, for Herrens kraft hvilede over mig. Jeg følte, at jeg fremover
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ikke var af denne verden men havde opstået fra den våde grav til et nyt liv.’ Life
Sketches, s. 25. 

23



Lektie 4: 17. – 23. oktober
‘Lad det samme sindelag være i jer’

UDENADSVERS: ‘Men jeg formaner jer, brødre, ved vor Herres Jesu Kristi
navn, at I alle skal være enige indbyrdes, og at der ikke må findes splittelser iblandt
jer, men at I skal være fuldt ud forende i samme sind og samme overbevisning.’ 
1 Kor 1, 10.

STUDIEHJÆLP: Testimonies Volume 3, ss. 434 – 448.

Indledning
‘Kristus  fører  et  folk og leder  dem til  troens enhed,  for  at  de  kan blive  ét,

ligesom han er ét med Faderen.  Uoverensstemmelserne må opgives,  så alle kan
komme i enhed med legemet, for at de må have ét sind og én overbevisning. 1 Kor.
1, 10: “Men jeg formaner jer, brødre, ved vor Herres Jesu Kristi navn, at I alle skal
være enige indbyrdes, og at der ikke må findes splittelser iblandt jer, men at I skal
være fuldt ud forenede i samme sind og samme overbevisning.” Rom. 15, 5. 6: “Og
udholdenhedens og trøstens Gud give  jer  at  være enige  indbyrdes,  som Kristus
Jesus vil det, så I enigt og med én mund kan prise Gud, vor Herres Jesu Kristi
Fader.” Fil. 2, 2: “Så gør min glæde fuldkommen ved alle at være enige, ved at
have den samme kærlighed, samme sjæl, samme sind.”’ Testimonies Volume 1, s.
324.  

‘En ny befaling’

1. Hvilken vigtig befaling gav Kristus sine disciple? Joh. 13, 34 - 35.
BEMÆRK: ‘På det tidspunkt, hvor disse ord blev sagt, kunne disciplene ikke forstå
dem; men efter at de havde været vidner til Kristi lidelser, efter hans korsfæstelse
og opstandelse og optagelse til  Himmelen, og efter  at  Helligånden havde hvilet
over  dem på  pinsedagen,  fik  de  en klarere  opfattelse  af  Guds  kærlighed  og  af
beskaffenheden af den kærlighed, de burde have til hinanden. Så kunne Johannes
sige til sine meddisciple: “Derved har vi lært kærligheden at kende, at han satte sit
liv til for os; så er også vi skyldige at sætte livet til for brødrene.” Efter udgydelsen
af Helligånden, da disciplene gik ud for at forkynde en levende Frelser, var deres
eneste ønske sjæles frelse. De frydede sig over glæden ved de helliges samfund. De
var kærlige, omsorgsfulde, selvfornægtende og villige til at bringe ethvert offer for
sandhedens sag. Under det daglige samkvem åbenbarede de den kærlighed, som
Kristus havde indskærpet  dem. Gennem uselviske ord og handlinger  stræbte de
efter  at  tænde  den  samme  kærlighed  i  andre  menneskers  hjerter.’ Mesterens
Efterfølgere, s. 289. 
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2. På hvilke praktiske måder skal denne kærlighed åbenbares? 1 Kor. 13, 4 –
7.
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BEMÆRK: ‘Kærlighed er et aktivt princip; den holder andres bedste vedvarende
foran os, og således holder den os tilbage fra uovervejede handlinger, så vi ikke
taber vort mål med at vinde sjæle for Kristus. Kærligheden søger ikke sit eget. Den
vil  ikke  tilskynde  mennesker  til  at  søge  deres  egen  behagelighed  og
selvtilfredsstillelse.  Det  er  den  respekt,  vi  giver  jeg’et,  der  så  ofte  hindre
kærlighedens vækst.’ Testimonies volume 5, s. 124.

‘Kærlighed er lovens opfyldelse’

3. Hvilket  uløseligt  led  viser  Bibelen  mellem  lydighed  mod  Guds  lov  og
kærlighed? Jos. 22, 5; Rom. 13, 8 – 10; Gal. 5, 14; Jak. 2, 8.

BEMÆRK: ‘“Du skal elske din næste som dig selv.” Har du gjort dette? “Du skal
elske Herren din Gud af hele dit hjerte og med hele din sjæl og med hele din styrke
og med hele dit sind.” Hvis denne befaling adlydes, vil den forberede hjertet til at
adlyde den næste, som er lig dette: “Elsk din næste som dig selv.” Alle de ti bud er
indlemmet  i  de  to  angivet.  Det  første  inkluderer  de  første  fire  bud,  som viser
menneskets  pligt  mod  Skaberen.  Det  andet  omfatter  de  sidste  seks,  som  viser
menneskets pligt over for sine medmennesker. På disse to bud hviler hele loven og
profeterne. De er to store arme, der støtter alle de ti bud, de første fire og de sidste
seks. De må nøje adlydes.’ Testimonies Volume 2, s. 43. 

4. Hvordan beskriver Johannes det menneske, der hævder at elske Gud men
som ikke viser kærlighed til sin broder? 1 Joh. 4, 20 – 21; 1 Joh. 2, 9 - 10.

BEMÆRK: ‘“Men den, der har jordisk gods og ser sin broder lide nød og lukker sit
hjerte for ham, hvorledes kan Guds kærlighed blive i ham?” Stil jeres hjerter dette
spørgsmål  og besvare  det  som foran  hele  jordens Dommer.  En reformation  må
finde sted i hver familie, institution og menighed. “Lad os ikke elske med ord, ej
heller  med  tunge,  men  i  gerning  og  sandhed.”  “Lad  os  elske  hverandre,  thi
kærligheden er af Gud, og enhver der elsker, er født af Gud og kender Gud. Den,
der  ikke  elsker,  kender  ikke  Gud,  thi  Gud  er  kærlighed.  .  .  .  Deri  består
kærligheden: ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han elskede os og sendte sin Søn
til  soning for vore synder.  I  elskede,  når Gud således elskede os,  så er også vi
skyldige at elske hverandre. . . Hvis nogen siger: “Jeg elsker Gud” og hader sin
broder, så er han en løgner; thi den, der ikke elsker sin broder, som han har set, han
kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Og dette bud har vi fra ham, at den, som
elsker Gud, skal også elske sin broder.” “Hvis vi elsker hverandre, bliver Gud i os,
og hans kærlighed er blevet fuldkommet i os.” Disse hellige lektier vil tilvejebringe
den nødvendige reformation, hvis de modtages i hjertet.. Mange vil miste himlen,
medmindre de forandrer deres selviske, ukærlige og usympatiske træk og lærer, at
Kristi Ånd ikke er selvisk og forbydende, uhøflig og ukærlig.’  Advent Review &
Sabbath Herald, 3. april, 1900. 
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‘Elsker du mig?’

5. Hvilket vigtigt spørgsmål stillede Herren Peter tre gange? Joh. 21, 15 – 17.
BEMÆRK: Det er ikke nemt at udtrykke på dansk den dybere betydning af denne
samtale mellem Herren og Peter. Kristus spørger Peter, om han elsker sin Herre
mere end de andre disciple. Idet han stiller dette spørgsmål, bruger Kristus ordet
‘agapan’,  kærligheden  i  1  Kor.  13.  Peter  tør  ikke  forpligte  sig  til  sådan  en
kærlighed, da han kender sin svaghed alt for godt. Han vil ikke sammenligne sig
selv med ‘de andre’ og bruger et andet ord for kærlighed, ‘philein’, den kærlighed,
der er mellem venner. Anden gang beder Herren ikke Peter om at sammenligne sig
med sine brødre. Denne svaghed (se Matt. 26, 33) var forsvundet fra apostelen. ‘Nu
var hans selvtillid væk. De gamle pralende påstande blev aldrig gentaget.’ Christ’s
Object Lessons, s. 154. Men Peter tvivler igen for meget på sin bestandighed til at
forpligte sig til  ‘agapan.’ Han vil kun love ‘philein.’ Tredje gang bruger Herren
Peters eget ord for kærlighed. Peter føler, at han ikke kan nå Kristi standard for
kærlighed og har valgt en, som han er mere sikker på. Så Herren spørger Peter, om
han vil forpligte sig til venskab. Peter kender både sin svaghed og Herrens dybe
indsigt i hans indre. ‘Herre! Du kender alt, du ved, at jeg har dig kær.’ [‘philein.’]
‘Tre gange havde Peter åbenlyst fornægtet sin Herre, og tre gange lod Jesus ham
gentage sin forsikring om kærlighed og troskab ved at kræve svar på dette ganske
bestemte spørgsmål, der ramte hans sårede hjerte som en skarp pil. Over for den
samlede discipelskare åbenbarede Jesus, hvor dyb Peters anger var, og viste dem,
hvor helt igennem ydmyg den engang så stortalende discipel var blevet.’ Den Store
Mester, s. 554.

6. Hvilket hverv gav Herren Peter tre gange? Joh. 21, 15 – 17.
BEMÆRK: ‘Det første hverv, Kristus betroede Peter,  da han genindsatte  ham i
tjenesten, var at vogte lammene. Dette var en opgave, hvor Peter kun havde ringe
erfaring.  Den ville  kræve megen  omhu og  nænsomhed,  megen  tålmodighed  og
udholdenhed. Den kaldte ham til at tjene dem, der var nye i troen, til at belære de
uvidende, til at lukke Skrifterne op for dem og til at oplære dem til at gøre et nyttigt
arbejde i Kristi tjeneste. Hidtil havde Peter ikke været egnet til at gøre dette eller til
blot at forstå, hvor betydningsfuldt det var. Men det var til denne opgave, at Jesus
nu kaldte ham. Hans egne erfaringer om lidelse og anger havde beredt ham til den.’
Den Store Mester, s. 555. 
‘I sin befaling til Peter bad Frelseren ham: “Vogt mine lam”, og bagefter befalede
han ham: “Vogt mine får.” Idet han henvender sig til apostelen, siger Kristus til alle
sine tjenere: “Vogt mine får.” Da Jesus formanede sine disciple om ikke at foragte
de små, henvendte han sig til alle sine disciple i alle tidsaldre. Hans egen kærlighed
og omsorg for børn er et dyrebart eksempel for hans efterfølgere.’ Advent Review
& Sabbath Herald, 30. august, 1881. 
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‘Kristi kærlighed tvinger os’

7. Hvad var den styrende magt i apostlenes liv? 2 Kor. 5, 14.
BEMÆRK: ‘Kristus var aldrig karrig i sin tjeneste. Han målte ikke sit arbejde med
så og så mange timer. Hans tid, hans hjerte, hans sjæl og styrke var viet til arbejdet
for  at  gavne  menneskeheden.  I  løbet  af  dagen  udførte  han  sin  anstrengende
virksomhed,  og  lange  nætter  igennem lå  han  bøjet  i  bøn  til  Gud  om nåde  og
udholdenhed, for at han måtte kunne udholde en større virksomhed. Med stærke råb
og tårer opsendte han sine bønner til himlen, om, at hans menneskelige natur måtte
blive styrket,  at  han måtte  blive sat  i  stand til  at  møde alle  den listige  fjendes
forførelser  og  fuldbyrde  sin  mission  med  at  højne  menneskeheden.  Til  disse
arbejdere siger han: “Thi det var et forbillede, jeg gav jer, for at I skal gøre, ligesom
jeg har gjort ved jer.” Joh. 13, 15. “Kristi kærlighed,” siger Paulus, “tvinger os.” 2
Kor. 5, 14. Denne var den virkende grundsætning i hans vandel; denne var hans
drivkraft. Dersom hans nidkærhed på pligtens sti nogen sinde slappedes et eneste
øjeblik, så kunne et blik på korset bringe ham til på ny at omgjorde sit sinds lænder
og til at trænge fremad på selvfornægtelsens vej. I arbejdet for sine brødre stolede
han i høj grad på den evige kærligheds blødgørende, tvingende kraft, således som
den kom til syne i Kristi offer’ I den Store Læges Fodspor, s. 508.

8. Hvilket eksempel på kærlig tjeneste burde vi ønske at følge? Fil. 2, 5 – 8.
BEMÆRK: ‘Den tredje engel i Åbenbaringen er fremstillet som flyvende hastigt
midt oppe under himlen, idet han råber: “Her er de, der holder Guds bud og har
Jesu tro.” Her er vist beskaffenheden af Guds folks arbejde. De har et budskab, der
er så vigtigt, så de er fremstillet som flyvende, idet de fremlægger det for verden. I
deres hænder holder de livets brød til en døende verden. Kristi kærlighed tvinger
dem.  Dette  er  det  sidste  budskab.  Der  kommer  ikke  flere,  ikke  flere  nådige
indbydelser  gives,  efter  dette  budskab  har  fuldført  sit  arbejde.  Hvilken  betroet
stilling! Hvilket ansvar hviler på alle om at tage den nådige indbydelses ord: “Og
Ånden og bruden siger: “Kom!” Og den, som hører, skal sige: “Kom!” Og den,
som  tørster,  skal  komme;  den,  som  vil,  skal  modtage  livets  vand  uforskyldt.”
Enhver, som hører, skal sige: “Kom!” Ikke bare prædikanterne, men folket. Alle
skal  tilslutte  sig  indbydelsen.  Ikke  bare  ved  deres  bekendelse,  men  ved  deres
karakter  og  påklædning,  alt  skal  have  en  vindende  indflydelse.  De  er  gjort  til
tillidsmænd for verden, udøvere af hans vilje,  som har betroet  mennesker hellig
sandhed.  Gid  alle  ville  føle  værdigheden  og  æren  af  deres  gudgivne  hverv.’
Testimonies Volume 5, ss. 206 – 207.

‘Bær over med hinanden’

9. Hvilke  træk  bør  den  kristne  vise  i  sin  holdning  over  for  sine
medmennesker? Kol. 3, 12 – 15.
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BEMÆRK: ‘Vi må omhyggeligt  vogte hvert  punkt;  for  Satan er  utrættelig i  sit
arbejde med at friste. Vogt omhyggeligt dine ord; vogt omhyggeligt den ånd, der
tilskynder dine ord. Stå som trofaste vogtere over jeres egne dårlige karaktertræk,
for at I ikke må gøre noget, der vil udgøre en anstødssten for jeres broder. Lav ikke
snoede stier for jeres fødder, stier, der vil lede hans fødder bort fra livets vej. Jeg
ønsker, at alle skal huske, at der kommer en dag, hvor alles sag vil blive åbenbaret.
Så vil  den pestplet,  der fordærvede din karakter,  anstødsstenen,  der  vragede dit
skib, blive set. Mange vil da indse, at tungen, selvom den kun er en lille del, kan
gøre stor skade. Mange, der for evigt er fortabt, vil da i deres sorg se bebrejdende
på dem, der  såede bitterhed i deres  hjerter  og plantede mistænksomme tanker i
deres sind. Der er ikke gjort nogen foranstaltning for kristne at trække sig væk fra
hinanden. Ved vores enhed og kærlighed skal vi åbenbare Kristi karakter.’ Advent
Review & Sabbath Herald, 27. april, 1897. 

10. Hvilket råd giver Herren angående uoverensstemmelser mellem brødre?
Matt. 18, 15 – 17.

BEMÆRK: ‘Fortæl ikke andre om forseelsen. Det bliver fortalt til en, dernæst til en
anden  og  så  til  en  tredje,  og  stadig  vokser  rygtet,  ondet  øges,  indtil  hele
menigheden kommer til at lide. Lad sagen blive ordnet “under fire øjne.” Dette er
Guds plan. “skrid ikke til trætte straks; thi hvad vil du siden gøre, når din næste gør
dig  til  skamme?  Før  sagen  med  din  næste  til  ende,  men  røb  ej  anden  mands
hemmelighed.”  Ord. 25, 8.  9. Tolerer ikke synd hos din broder, men afslør ham
ikke, for derved øges vanskelighederne og irettesættelsen kommer til at se ud som
en hævn.  Tal  ham til  rette  på den måde,  som Guds ord anviser.  Tillad ikke at
krænkelser udvikles til had. Tillad ikke at såret bliver betændt og slår ud i giftige
ord, der smitter tilhørernes sind. Tillad ikke at bitre tanker forsat fylder dit og hans
sind. Gå til  din broder og tal  med ham i  ydmyghed og oprigtighed om sagen.’
Vejledning for Menigheden bind 3, ss. 175 – 176. 

‘Hvor godt og hvor lifligt er det’

11. Hvordan beskrev David enheden mellem brødre? Sal. 133.
BEMÆRK:  ‘Kristi  religion  kræver  ikke,  at  vi  skal  tabe  personligheden  i  vor
karakter, men blot at vi i nogen grad tillemper os efter andres følelser og vaner.
Mange mennesker kan blive ført sammen til en enhed i religiøs tro, medens deres
anskuelser, livsvaner og smag vedrørende timelige ting ikke stemmer overens; men
hvis  Kristi  kærlighed  brænder  i  deres  hjerter,  og  de  ser  fremad  til  den  samme
himmel  som  deres  evige  hjem,  kan  de  have  det  lifligste  og  mest  forstandige
fællesskab og en enighed, som er vidunderlig. Der findes næppe to mennesker, hvis
erfaring er  ens  i  alle  enkeltheder.  Den enes prøvelser  er  måske ikke en andens
prøvelser,  og vore  hjerter  bør altid  være  åbne for  venlig sympati,  fulde af  den
inderlige kærlighed, Jesus havde til alle sine brødre.’  Vejledning for Menigheden
bind 1, s. 370. 

29



Lektie 4: 17. – 23. oktober

12. Hvilken  af  Helligåndens  gerninger  vil  også  bringe  enhed  blandt  Guds
folk? Ef. 4, 13. 

BEMÆRK:  ‘Gud  leder  et  folk  ud  af  verden  på  den  evige  sandheds  ophøjede
platform, Guds bud og Jesu tro. Han vil irettesætte og gøre sit folk egnet. Der vil
ikke være uoverensstemmelser blandt dem, hvor den ene tror én ting, og en anden
tror  på det  modsatte  og har  nogle helt  andre synspunkter,  og hver bevæger  sig
uafhængigt af legemet. Gennem de forskellige gaver og styreformer, han har sat i
menigheden,  vil  de  alle  nå  til  troens  enhed.  Hvis  et  menneske  vælger  nogle
meninger om Bibelsk sandhed uden at tage hensyn til  sine brødres meninger og
retfærdiggør sin fremgangsmåde ved at påstå, at han har ret til at have sine sære
meninger og så presser  andre til  at  synes  det  samme, hvordan kan han opfylde
Kristi bøn? Og hvis en anden og stadig en anden opstår, og de alle hævder at have
ret til at tro og tale om, hvad de vil, uden at tage hensyn til legemets tro, hvor vil
den harmoni, der eksisterede mellem Kristus og hans Fader være, og som Kristus
bad måtte eksistere mellem hans brødre? Gud leder et folk ud og etablerer dem på
den eneste store platform af tro, Guds bud og Jesu vidnesbyrd. Han har givet sit
folk en lig kæde af Bibelsk sandhed, klar og sammenhængende. Denne sandhed er
af  himmelsk oprindelse og har  været  ledt  efter  som efter  skjult  skat.  Den blev
gravet op gennem omhyggelig granskning af Skrifterne og gennem megen bøn.’
Testimonies Volume 3, ss. 446 – 447. 
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Lektie 5: 24. – 30. oktober 
‘Der er nemlig ikke personsanseelse hos Gud’

UDENADSVERS: ‘Men brødre! Lad ikke jeres tro på vor Herre Jesus Kristus,
den herliggjorte, være forbundet med personsanseelse!’ Jak. 2, 1.

STUDIEHJÆLP: Evangeliets Tjenere, ss. 246 – 450.

Indledning
‘Eftersom Guds børn er ét i Kristus, hvordan ser Jesus på kaste, på forskellene i

samfundet, på skellet mellem et menneske og dets medmenneske på grund af farve,
race,  stilling,  rigdom, herkomst  eller  det,  man har opnået?  Hemmeligheden bag
enhed findes i ligestillingen mellem Kristi tilhængere. Årsagen til al splittelse, strid
og uoverensstemmelse findes i adskillelse fra Kristus. Kristus er midtpunktet, som
alle burde tiltrækkes hen imod; for jo nærmere vi kommer midtpunktet, jo nærmere
vil  vi  komme hinanden i  følelse,  sympati  og  kærlighed,  idet  vi  vokser  til  Jesu
karakter  og  billede.  Hos  Gud  er  der  ikke  personsanseelse.’  Advent  Review  &
Sabbath Herald, 22. december, 1891. 

 ‘Fra ét menneske’

1. Hvordan udtrykte Paulus det vigtige broderskab af hele menneskeheden?
Ap. G. 17, 26.

BEMÆRK:  ‘Frelseren  længtes  efter  at  åbenbare  sine  disciple  sandheden  om
nedbrydningen af “det gærde, som skiller” Israel og de andre folkeslag, Ef. 2, 14, -
den sandhed,  at  “hedningerne  er  medarvinger”  med jøderne  og “meddelagtige  i
forjættelsen – og alt dette i Kristus Jesus ved evangeliet.” Ef. 3, 6. Denne sandhed
blev delvis åbenbaret, dengang han belønnede høvedsmandens tro i Kapernaum og
også,  da  han  prædikede  evangeliet  for  Sykars  indbyggere.  Endnu  tydeligere
åbenbarede  det  sig  ved den  lejlighed,  hvor  han besøgte  Fønikien,  og  hvor  han
helbredte den kananæiske kvindes datter.  Disse oplevelser hjalp disciplene til  at
forstå,  at der blandt dem, der af  mange blev betragtet  som uværdige til  frelsen,
fandtes  sjæle,  der  tørstede  efter  sandhedens  lys.  Således  søgte  Kristus  at  lære
disciplene  den  sandhed,  at  der  i  Guds  rige  ikke  findes  landegrænser,  intet
kastevæsen, intet aristokrati; at de skulle gå ud til alle folkeslag for at bringe dem
budskabet om Frelserens kærlighed. Men først senere forstod de helt og fuldt, at
“Gud lod alle folk nedstamme fra ét menneske og lod dem bosætte sig på hele
jordens flade, og han fastsatte bestemte tider og landegrænser for dem, for at de
skulle søge Gud, om de dog kunne famle sig frem til ham og finde ham, så sandt
han ikke er langt fra en eneste af os.” Ap. G. 17, 26. 27.’ Mesterens Efterfølgere, s.
16.
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2. Hvordan udtrykker profeten Malakias den samme tanke? Mal. 2, 10.
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Lektie 5: 24. - 30. oktober
BEMÆRK:  ‘Gud  anerkender  ingen  race-  eller  kasteforskel.  Han  er  hele
menneskeslægtens Skaber. Alle mennesker tilhører én familie; thi Gud har skabt
dem  alle,  og  han  har  forløst  dem  alle.  Kristus  kom  for  at  nedbryde  enhver
adskillelsens mellemvæg, for at åbne enhver afdeling af templet, så at enhver sjæl
kunne have fri adgang til Gud. Hans kærlighed er så bred, så dyb, så rig, at den
strækker sig til alle og enhver på ethvert sted. Den drager de sjæle, som er blevet
forførte af Satans fristelser, bort fra hans indflydelse, så at de kan komme nær til
Guds trone – den trone, over hvilken forjættelsens regnbue hvælver sig.’  Kristi
Lignelser, s. 386. 

‘Jeg skulle ikke kalde noget menneske vanhelligt eller urent’

3. På  hvilke  måder  søgte  Kristus  at  nedbryde  det  jødiske  folks
racefordomme? Mark. 7, 24 - 29.

BEMÆRK: ‘De så, at deres Mester behandlede hende med ligegyldighed, og derfor
antog de, at han syntes godt om jødernes fordomme mod kananæerne. Men det var
til en medlidende Frelser, at kvinden henvendte sin bøn, og som svar på disciplenes
ord sagde Jesus: “Jeg er ikke udsendt til andre end til de fortabte får af Israels hus.”
Skønt dette svar syntes at stemme overens med jødernes fordom, rummede det en
irettesættelse til disciplene, som de siden hen forstod, fordi den mindede dem om
det, som han så ofte havde sagt til dem: at han var kommen til verden for at frelse
alle dem, der ville tage imod ham.’ Den Store Mester, s. 271. 

4. Hvordan blev Peter overbevist om sandheden? Ap. G. 10, 9 – 16; Ap. G.
10, 28; Ap. G. 11, 4 – 9.

BEMÆRK: ‘Hvor Herren dog arbejdede omhyggeligt for at overvinde den fordom
mod hedningerne, som på grund af Peters jødiske opdragelse var så indgroet hos
ham. Ved synet af dugen og det, den indeholdt, søgte Gud at frigøre apostlens sind
for denne fordom og at lære ham den betydningsfulde sandhed, at der i Himmelen
ikke er persons anseelse; at jøder og hedninger er lige dyrebare for Gud; at ved
Kristus kan hedninger få del i evangeliets velsignelse og forrettigheder.’ Mesterens
Efterfølgere, s. 76.    

5. Hvilken  beretning  fortalte  Jesus  for  at  vise  det  forhold,  der  burde
eksistere mellem alle mennesker? Luk. 10, 25 – 37.

BEMÆRK: ‘Den store forskel  mellem jøderne  og samaritanerne  bestod i  deres
trosopfattelse, i spørgsmålet om, hvad der udgjorde sand gudsdyrkelse. Farisæerne
havde  intet  godt  at  sige  om samaritanerne,  men  overøste  dem med de  bitreste
forbandelser.  Så  stærk  var  den  uvilje,  som  herskede  mellem  jøderne  og
samaritanerne, at det forekom den samaritanske kvinde underligt, at Kristus skulle
bede hende om noget at drikke. “Hvordan kan dog du, som er jøde, bede mig, som
er en samaritansk kvinde, om noget at drikke?” Og evangelisten tilføjer: “Jøderne
omgås nemlig ikke med samaritanerne.” Joh. 4, 9. Og da jøderne, fyldt  af deres
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Lektie 5: 24. - 30. oktober
morderiske had til  Kristus,  stod op imod ham i templet  og søgte at  stene ham,
kunne de ikke finde mere passende ord som et udtryk for deres had end disse: “Er
det ikke med rette, vi siger, at du er en samaritaner og besat af en ond ånd?” Joh. 8,
48. Men på samme tid forsømte præsterne og levitterne at udrette den gerning, som
Gud havde pålagt dem, og overlod til den forhadte og foragtede samaritan at pleje
en af deres egne landsmænd. Samaritanen havde opfyldt budet: “Du skal elske din
næste som dig selv,” og viste derved, at han var mere retfærdig end de, af hvem han
blev ilde omtalt. Med fare for sit eget liv behandlede han den sårede mand som sin
broder. Denne samaritan fremstiller Kristus. Vor Frelser udviste en kærlighed mod
os, som menneskenes kærlighed aldrig kan nå op til. Da vi var sårede og døende,
ynkedes han inderlig over os. Han gik ikke forbi os, han overlod os ikke til at forgå
i vor håbløshed og hjælpeløshed. Han forblev ikke i sit  hellige,  lykkelige hjem,
hvor han var elsket af hele den himmelske hærskare. Han så vor store nød, han
påtog sig vor sag, han forenede sine interesser med menneskehedens. Han døde for
at  frelse  sine  fjender.  Han  bad  for  sine  mordere.  Og  idet  han  henleder  vor
opmærksomhed på sit eget eksempel, siger han til sine efterfølgere: “Dette byder
jeg jer, at I skal elske hverandre”;  “ligesom jeg har elsket jer, skal også I elske
hverandre.” Joh. 15, 17; 13, 34.’ Kristi Lignelser,  ss. 380 – 381.

‘For at folk skal lægge mærke til dem’

6. Hvilket eksempel på fordom fandtes der i den tidlige kristne menighed?
Jak. 2, 1 – 4.

BEMÆRK:  ‘Jesus  søgte  ikke  verdens  beundring  eller  bifald.  Han  stod  ikke  i
spidsen for nogen hær, han styrede intet jordisk rige. Han gik forbi verdens rige og
ærede. Han omgikkes ikke landets ledere. Han boede blandt jordens laveste. Efter
alt at dømme var han bare et ydmygt menneske med få venner. Han søgte at rette
op på verdens falske standard for at dømme menneskets værdi. Han viste, at de
ikke skal vurderes ud fra deres ydre. Deres moralske værdi bestemmes ikke ud  fra
deres jordiske ejendele, huse, jord eller hvad, de har i banken. Det er det ydmyge
og sønderknuste hjerte, Gud værdsætter. Hos Gud er der ikke personsanseelse. De
egenskaber,  han  værdsætter  mest,  er  renhed  og  kærlighed,  og  det  er  kun  den
kristne, der ejer disse.’ The Southern Work, s.10. 

7. Hvordan  fordømte  Jesus  blandt  kristne  forskellene  baserede  på  rang?
Matt. 23, 8 – 12.

BEMÆRK: ‘Han dadlede også den forfængelighed, der udvistes ved at hige efter at
blive kaldt rabbi eller mester. Han erklærede, at en sådan benævnelse ikke tilkom
mennesker,  men Kristus. Præster,  skriftkloge og rådsherrer,  lovens fortolkere og
forvaltere, var alle brødre og børn af den samme Fader. Jesus indprentede folket, at
de ikke skulle tildele noget menneske en ærestitel, der betegnede dets herredømme
over deres samvittighed eller deres tro. Hvis Kristus i dag var på jorden og omgivet
af dem, der kaldes “velærværdige” eller “højærværdige,” mon han så ikke ville
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Lektie 5: 24. - 30. oktober
gentage sine ord: “Ej heller skal I lade jer kalde ‘førere’; thi kun én er jeres fører,
Kristus”? Skriften siger om Gud: “Helligt og frygteligt er hans navn.” Sal. 111, 9.
Hvilket menneske tilkommer der en sådan benævnelse? Hvor lidt åbenbarer man
ikke af den visdom og retfærdighed, som det betegner! Hvor mange af dem, der
tiltager sig høje titler, giver ikke en forkert fremstilling af Guds navn og karakter!
Ak, hvor ofte har verdslig ærgerrighed, tyranni og de laveste synder ikke skjult sig
under de høje og hellige embeders guldbroderede klæder! Frelseren fortsatte: “Og
den, der er størst iblandt jer, skal være jeres tjener. Men den, som ophøjer sig selv,
skal ydmyges, og den, som ydmyger sig, skal ophøjes.” Atter og atter havde Kristus
lært dem, at sand storhed måles efter den moralske værdi. I Himmelens øjne består
storsindethed  i  at  leve  for  vore  medmenneskers  vel  og  i  at  gøre
kærlighedsgerninger og barmhjertighedsgerninger.’ Den Store Mester, s. 417. 

8. Hvordan fordømmer Kristus dem, der søger menneskers ros? Matt. 23, 5
– 8; Matt. 6, 1 – 2.

BEMÆRK: ‘På en så tydelig måde afslørede Frelseren den egoistiske ærgerrighed,
der altid stræbte efter storhed og magt, der bar en falsk ydmyghed til skue, medens
hjertet  var  fuldt  af  gerrighed  og  misundelse.  Når  mennesker  blev  bedt  til  et
gæstebud, blev de bragt til sæde efter deres rang, og de, som fik de mest ærefulde
pladser,  blev  betjent  med  størst  opmærksomhed  og  særlige  gunstbevisninger.
Farisæerne  var  altid  ivrige  efter  at  sikre  sig  denne  ære.  Jesus  dadlede  denne
fremgangsmåde.’ Den Store Mester, s. 417.

‘Således skal det ikke være iblandt jer’

9. Hvilket råd gav Jesus sine efterfølgere? Luk. 14, 7 – 10.
BEMÆRK: ‘I denne lignelse giver Kristus en sikker regel  angående den bedste
måde at opføre sig på, når vi bliver inviteret som gæst til et hus, hvor der bor en,
der er æret. Guds ord forklarer  ikke kun de store principper,  der burde ligge til
grund for vore handlinger, men giver også en bestemt regel til at styre vor opførsel.
Hvor  fuldkomment  er  Kristi  lektier  tilpasset  samfundets  bestemmelser!  Herren
ønsker, at alle, der hævder, at Gud er deres Fader, skal bringe deres handlinger i
overensstemmelse med de himmelske principper. Han ønsker, at mennesker skal
indse deres forpligtelser overfor deres medmennesker. Han vil ikke have, at hans
børn skal stræbe efter den højeste plads. I denne lignelse viser Herren os, at han
misbilliger de menneskers anstrengelser, der søger efter at blive betragtet som de
største. Den ånd, der tilskynder mennesker til at søge den højeste plads, er ledsaget
af stolthed, selviskhed og selvagtelse, og resultatet vil være, at den, der kæmper for
den højeste plads, vil finde sig på den laveste. Intet vil gøre et menneske virkelig
stor end at være virkelig god. Men den, der er helt og fuldt helliget til Gud, har ikke
selvophøjelse  for  øje,  men  Guds  ære.’  Advent  Review  &  Sabbath  Herald,  8.
oktober, 1895. 
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Lektie 5: 24. - 30. oktober
10. Hvilken ånd må aldrig findes blandt Kristi efterfølgere? Matt. 20, 25 – 27.
BEMÆRK: ‘Der skulle være forskel mellem hans rige og verdens riger. “Folkenes
fyrster” var ambitiøse og søgte efter stilling og magt; men deres fremgangsmåde i
denne henseende var  et  resultat  af  falske ideer  om storhed og menneskehjertets
stolthed. Blandt Kristi disciple skulle en hel anden tilstand eksistere. Én skulle ikke
søge efter herredømme over sine brødre eller søge om at være herre over Guds arv.’
Signs of the Times, 15. januar, 1885. 

‘Begår I synd’

11. Hvordan anser Gud dem, der praktiserer personsanseelse? Jak. 2, 9. 
BEMÆRK: ‘Ved Jesu fødder mødes rig og fattig, lærd og ulærd, uden nogen tanke
om kaste eller verdslig forrang. Enhver jordisk forskel glemmes, når vi ser på ham,
som  vore  synder  har  gennemstukket.  Selvfornægtelsen,  nåden,  den  uendelige
medlidenhed  hos  ham,  som  var  højt  ophøjet  i  himmelen,  gør  al  menneskelig
stolthed,  selvvurdering  og  kasteinddeling  til  skamme.  Ren  og  ubesmittet
gudsdyrkelse  åbenbarer  sine himmelfødte  principper  derved,  at  den  forener  alle
dem til ét, som helliges ved sandheden. De mødes alle som sjæle købt ved blodet,
lige afhængige af ham som har genløst dem til Gud.’ Evangeliets Tjenere , s. 246.

12. Hvilket princip ved Guds dom åbenbarede Jesus? Luk. 14, 11.
BEMÆRK: ‘Lad os ransage os selv og se hvor mange forfængelige tanker, der bor
i vore hjerter, hvor meget vi elsker ros, hvordan selviskhed vises i vor væremåde,
hvor ofte vi fejlbedømmer andres karakter og motiver, eller føler foragt for dem,
fordi deres ydre ikke er tiltalende. Lad os tænke på, hvordan vore ord lyder i Guds
øren, hvordan vore selviske tanker ser ud i hans øjne, når vi dømmer og fordømmer
andre, som måske er bedre end os selv i hjerte og hensigt… Kristi lære støtter ikke
en ånd af selvretfærdighed, som vil ophøje sig selv over andre. Forfængelighed er
aldrig  resultatet  af  dyd  og  sand  fromhed.  “Enhver,  som ophøjer  sig  selv,  skal
ydmyges; men den, som ydmyger sig selv, skal ophøjes.”  Signs of the Times,  19.
februar, 1885. 
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Lektie 6: 31. oktober – 6. november 
‘Mange lemmer og dog kun ét legeme’

UDENADSVERS: ‘Nu er der mange lemmer og dog kun ét legeme.’ 1 Kor. 12,
20.

STUDIEHJÆLP: Vejledning for Menigheden bind 1, ss 366 - 370.

Indledning
‘Kristi religion kræver ikke, at vi skal tabe personligheden i vor karakter, men

blot at vi i nogen grad tillemper os efter andres følelser og vaner. Mange mennesker
kan blive ført sammen til en enhed i religiøs tro, medens deres anskuelser, livsvaner
og smag vedrørende timelige ting ikke stemmer overens; men hvis Kristi kærlighed
brænder i deres hjerter, og de ser fremad til den samme himmel som deres evige
hjem, kan de have det lifligste og mest forstandige fællesskab og en enighed, som
er  vidunderlig.  Der  findes  næppe  to  mennesker,  hvis  erfaring  er  ens  i  alle
enkeltheder. Den enes prøvelser er måske ikke en andens prøvelser, og vore hjerter
bør altid  være  åbne for  venlig sympati,  fulde af  den inderlige  kærlighed,  Jesus
havde til alle sine brødre.’ Vejledning for Menigheden bind 1, s. 370..

‘Hvor godt og hvor lifligt er det’

1. Hvordan beskriver David velsignelserne af enhed blandt Guds folk? Sal.
133, 1 - 3.

BEMÆRK: ‘Apostlene var vidt forskellige i vaner og sindelag. Der var tolderen
Levi-Mattæus og den glødende zelot, Simon, som var en uforsonlig fjende af Roms
herredømme; den højsindede, impulsive Peter og den feje Judas; Tomas, som var
oprigtig,  skønt  frygtsom  og  ængstelig,  Filip,  der  var  langsomt  opfattende  og
tilbøjelig  til  at  tvivle,  og  de  ærgerrige,  djærve  sønner  af  Zebedæus,  og  deres
medbrødre.  De  blev  ført  sammen  med  alle  deres  forskellige  fejl,  og  alle  med
nedarvede og udviklede tilbøjeligheder til det onde; men i og ved Kristus skulle de
komme til at være i Guds nærhed og lære at blive ét i troen, i læren og i ånden. De
ville få deres prøvelser, deres årsager til at klage, deres forskellige meninger; men
så længe Kristus boede i deres hjerter, kunne der ikke blive nogen uenighed. Hans
kærlighed ville få dem til at elske hinanden. Mesterens opdragelse af dem ville føre
til udjævning af alle forskelligheder og gøre disciplene til en enhed, indtil de fik ét
sind og én mening. Kristus er det store midtpunkt, og de ville komme nærmere til
hinanden i samme forhold, som de nærmede sig midtpunktet.’ Den Store Mester, s.
195.

2. Hvilket råd gav Paulus de troende i Filippi? Fil. 2, 1 – 5.
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Lektie 6: 31. oktober – 6. november
BEMÆRK: ‘Brødre og søstre, vi har ikke tid til at dvæle ved små forskelle. For
Kristi skyld, fald på jeres knæ i bøn! Gå til Gud og bede ham give jer et rent hjerte.
Bed ham hjælpe jer til at stå, hvor han ønsker, I skal være. Arbejd i harmoni med
hinanden,  skønt  I  ikke  er  ens.  Ved I,  at  der  ikke  er  to  blade  på et  træ,  der  er
nøjagtigt  ens?  Ud  fra  dette  ville  Gud  lære  os,  at  der  skal  være  enhed  i
forskelligheden blandt hans tjenere.’ General Conference Bulletin, 30. marts, 1903.

‘Åndens enhed’

3. Hvilken indtrængende bøn kom Paulus med til de troende i Efesus? Ef. 4,
1 – 3.

BEMÆRK: ‘Jeg talte  om nødvendigheden  af  at  arbejde  for  enhed og at  opøve
kristen  høflighed  “og  stræbe  efter  at  bevare  Åndens  enhed  i  fredens  bånd.”
Sandhedens virkning på hjertet er at rense det fra enhver besmittelse. Den vil ikke
øge kærlighed til selvet, men vil lede modtageren til at ydmyge sit hjerte og ikke
tilskrive noget til selvet, men alt til Gud. Han ophører med at værdsætte sig selv
højere end sine brødre. Hans tidligere følsomhed overfor foragt, ligegyldighed eller
hån forsvinder, og han er ikke så let at irritere; han bliver mild og ydmyg og er et
eksempel  på Kristi  simpelhed,  han,  som havde et  sagtmodig og ydmygt  hjerte.
Hans  eget  land  og  personlige  venner  er  ikke  længere  grænselinjerne  for  hans
kærlighed. Han elsker Jesus af hele sit hjerte, og alle dem, der prøver at være Guds
børn, elsker han som sig selv. Der er en fuldstændig forandring i hans liv.’ Advent
Review & Sabbath Herald, 3. november, 1885.

4. Hvilke specifikke eksempler på enheden blandt Guds folk nævnte Paulus?
Ef. 4, 4 – 6.

BEMÆRK: ‘Hvis Guds bekendende folk ville tage imod det lys,  der skinner på
dem fra hans ord, ville de nå den enhed, Kristus bad om, den, apostlene beskriver
som “Åndens enhed i fredens bånd.” “Der er,” siger han, “ét legeme og én Ånd,
ligesom I også blev kaldet til ét håb ved jeres kaldelse; én Herre, én tro, én dåb.”
Ef.  4, 3-5. Sådanne velsignelser  erfarede de,  der tog imod adventbudskabet.  De
kom  fra  forskellige  trosretninger,  og  deres  sekteriske  skranker  blev  fejet  bort;
religiøse stridsspørgsmål sprængtes til  atomer; håbet om et jordisk tusindårsrige,
som ikke er i overensstemmelse med skriften, blev opgivet, fejlagtige meninger om
Kristi  genkomst  blev  rettet,  stolthed  og  verdslighed  blev  fejet  til  side;
uretfærdigheder  blev  rettet;  hjerter  blev  forenet  i  det  blideste  fællesskab,  og
kærlighed og glæde herskede overalt.’ Konfrontation, s. 315.
‘Der er kun ét legeme og én Ånd, én Herre, én tro. Som lemmer på Kristi legeme er
alle  troende  besjælede  af  den  samme  ånd  og  det  samme  håb.  Splittelser  i
menigheden vanærer Kristi religion over for verden og giver sandhedens fjender
anledning  til  at  forsvare  deres  handlemåde.  Paulus  skrev  ikke  sin  undervisning
alene for menigheden i hans tid. Det var Guds hensigt, at den skulle sendes til os.
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Hvad gør vi for at bevare enhed i fredens bånd?’ Vejledning for Menigheden bind
2, s. 68.

‘Enhed i fredens bånd’

5. Hvilket  solidt  råd  gav  Paulus  dem,  hvis  synspunkter  forårsagede
splittelse? Rom. 14, 19.

BEMÆRK: ‘I enhed er der styrke; i splittelse er der svaghed. Guds udvalgte skal
åbenbare deres enhed med hinanden for verden. Det er ikke muligt for nogle få at
vandre til himmelen alene, fordi de ikke kan enes med andre. Guds folk skal være
en enhed. Hvis nogle har ideer, der er så specielle, at andre ikke kan godtage dem,
burde de sammenligne notater med en lærevillig ånd, og alle burde være villige til
at lære. De burde gør de mest energiske anstrengelser for at blive ét, at komme til
troens enhed i fredens bånd.’ Advent Review & Sabbath Herald, 27. april, 1897.

6. Hvilke egenskaber skal vi opøve for at opnå enhed i fredens bånd? Kol. 3,
12 – 15.

BEMÆRK: ‘Paulus formaner sine brødre til i deres liv at åbenbare kraften i den
sandhed,  han  havde  fremholdt  for  dem.  Ved  sagtmodighed  og  mildhed,
overbærenhed  og  kærlighed  skulle  de  være  eksempler  på  Kristi  karakter  og på
frelsens  velsignelser.  Der  er  kun  ét  legeme og én  Ånd,  én  Herre,  én  tro.  Som
lemmer på Kristi legeme skulle alle medlemmerne besjæles af den samme ånd og
det samme håb. Harmoni og enhed eksisterede mellem mennesker med forskellige
sindelag,  og enhed mellem mennesker med forskellige sindelag er det stærkeste
vidnesbyrd, der kan gives,  om, at Gud har sendt sin Søn til verden for at frelse
syndere. Det er vort privilegium at bære dette vidnesbyrd. Vor karakter må formes i
harmoni med hans karakter, vor vilje må overgives til hans vilje.’ Advent Review &
Sabbath Herald, 12. november, 1908.

‘Troens enhed’

7. Hvad var et af  formålene med,  at  medlemmerne fik forskellige gaver i
menigheden? Ef. 4, 11 – 13.

BEMÆRK: ‘Oprigtige sjæle vil se den nærværende sandheds lige kæde. De vil se
dens harmoniske forbindelser, der led efter led forenes til en stor helhed, og vil tage
fat i den. Den nærværende sandhed er ikke svær at forstå, og det folk, som Gud
leder, vil forenes på denne brede og stabile platform. Han vil ikke bruge individer
med forskellige tro, synspunkter og opfattelser til at sprede og splitte. Himlen og
hellige engle arbejder for at forene, at bringe ind i troens enhed, ind i ét legeme.
Satan modsætter sig dette og er opsat på at sprede og splitte og bringe forskellige
meninger ind, så Kristi bøn ikke må blive besvaret: “Ikke alene for disse beder jeg,
men også for dem, som ved deres ord kommer til tro på mig, at de alle må være ét,

39



Lektie 6: 31. oktober – 6. november
ligesom du, Fader i mig, og jeg i dig, at også de må være ét i os, så verden må tro,
at du har sendt mig.” Joh. 17, 20, 21. Det var Jesu hensigt, at hans folks tro skulle
være én.’ Testimonies Volume 1, page 327.

8. Skønt Guds folk har forskellige gaver, hvad skal vi gøre, så forskellighed
ikke bliver til splittelse? 1 Kor. 1, 10

BEMÆRK: ‘Kristus fører et folk og leder dem til troens enhed, for at de kan blive
ét, ligesom han er ét med Faderen. Uoverensstemmelserne må opgives, så alle kan
komme i enhed med legemet, for at de må have ét sind og én overbevisning. 1 Kor.
1, 10: “Men jeg formaner jer, brødre, ved vor Herres Jesu Kristi navn, at I alle skal
være enige indbyrdes, og at der ikke må findes splittelser iblandt jer, men at I skal
være fuldt ud forenede i samme sind og samme overbevisning.” Rom. 15, 5. 6: “Og
udholdenhedens og trøstens Gud give  jer  at  være enige  indbyrdes,  som Kristus
Jesus vil det, så I enigt og med én mund kan prise Gud, vor Herres Jesu Kristi
Fader.” Fil. 2, 2: “Så gør min glæde fuldkommen ved alle at være enige, ved at
have den samme kærlighed, samme sjæl, samme sind.”’ Testimonies Volume 1, s.
324. 

‘Således udgør vi mange ét’

9. Hvordan beskriver Paulus den forskellighed, der eksisterer blandt Guds
folk? Rom. 12, 4. 6 – 8.

BEMÆRK:  ‘Studer  dette  skriftsted  omhyggeligt.  Gud  har  ikke  givet  alle  den
samme  form  for  arbejde.  Det  er  hans  hensigt,  at  der  skal  være  enhed  i
forskelligheden.  Når  hans  plan  studeres  og  følges,  vil  der  være  meget  mindre
gnidning I udførelsen af værket.’ Pacific Union Recorder, 29. december, 1904. 

10. Hvilket  billede brugte  Paulus til  at  demonstrere  vigtigheden af  ethvert
individ for hele menigheden? 1 Kor. 12, 12 – 21.

BEMÆRK: ‘Herren ønsker, at hans menighed skal respektere hver gave, han har
skænket de forskellige medlemmer. Lad os passe på, at vi ikke lader vort sind være
optaget af os selv, idet vi tror, at ingen kan tjene Herren, medmindre han arbejder i
de samme linjer, som vi arbejder. Aldrig skal en arbejder sige: “Jeg ønsker ikke at
arbejde med ham, fordi han ser ikke på tingene, som jeg gør. Jeg ønsker at arbejde
med én, der vil være enig i alt, jeg siger, og følge mine ideer.” Den, arbejderen
nægter at have forbindelse med, har måske nogle sandheder at fremlægge, som ikke
er  blevet  præsenteret  før.  På  grund  af  arbejderens  afslag  af  den  hjælp,  Herren
tilvejebragte,  bliver  arbejdet  ensidigt.  Værket  skades,  medmindre  alle  de  gaver,
Gud har skænket,  bliver taget  i  brug.  Mange gange er værkets fremgang blevet
forhindret, fordi arbejderne troede, at deres gaver var de eneste, der behøvedes for
dets fremgang. Herren har ikke gjort for sit folk, hvad han ville have gjort, hvis så
mange  af  arbejderne  ikke  havde  begrænset  værkets  fremgang  ved  at  nægte  at
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samarbejde med de arbejdere, der skulle have fået ståplads og opmuntring. Ved at
føle at de havde nok i sig selv, har mennesker ignoreret og skubbet dem til side,
Gud havde givet en speciel gerning.’ Pacific Union Recorder, 29. december, 1904.

‘Derpå skal alle kende…’

11. Hvilket råd giver Paulus de kristne angående dem, der bringer splittelse
blandt Guds folk? Rom. 16, 17.

BEMÆRK: ‘Lad de mistænksomme, som tænker og taler ondt om deres brødre,
huske på, at de gør djævelens slid og slæb. Lad hver menighedsmedlem arbejde
med energisk beslutsomhed og med bøn om hjælp for at helbrede den syge del,
tungen. Lad enhver føle, at det er hans pligt og privilegium at gå forbi små forskelle
og fejltagelser uden kommentar. Lad være med at forstørre ikke de små fejltagelser
begået af nogen, men tænk på det gode, der er I ham. Hver gang man tænker og
taler om disse fejltagelser, vokser de. En myg gøres til en elefant. Resultatet bliver
uvilje og mangel på tillid.’ Australasian Union Conference Record, 15. april, 1903. 

12. Hvad sagde Kristus var det overbevisende bevis på, at vi er hans disciple?
Joh. 13: 35.

BEMÆRK: ‘Jo mere vi ligner vor Frelser i karakter, jo større vil vores kærlighed
være til dem, han døde for. Kristne, som åbenbarer en ånd af uselvisk kærlighed til
hinanden, bærer et  vidnesbyrd  for Kristus, som de vantro hverken kan modsige
eller modstå. Det er umuligt at vurdere kraften af et sådant eksempel. Intet vil med
så  stor  succes  besejre  Satan  og  hans  udsendinges  planer,  intet  vil  opbygge
Frelserens rige mere end Kristi kærlighed åbenbaret  i menighedens medlemmer.
Fred  og  fremgang  kan  kun  nydes,  når  sagtmodighed  og  kærlighed  er  aktive.’
Testimonies Volume 5, s. 168.
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‘Ikke af verden’

UDENADSVERS: ‘Jeg beder ikke om, at du vil tage dem ud af verden, men at 
du vil bevare dem fra det onde.’ Joh. 17, 15

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, ss. 493 - 494.

Indledning
‘Den høje og ansvarsfulde stilling, Guds folk bør indtage, er blevet fremstillet

for mig. De er jordens salt og verdens lys, og de må vandre, som Kristus vandrede.
De vil komme ud af den store trængsel. Vor tid er en stridens og prøvelsens tid.
Vor Frelser siger i Åb. 3, 21: “Den, der sejrer, ham vil jeg lade sidde sammen med
mig på min trone, ligesom også jeg har sejret og taget sæde hos min fader på hans
trone.” Lønnen gives ikke til alle, der bekender sig til at være Kristi efterfølgere,
men til dem, der sejrer, ligesom han har sejret. Vi må studere Kristi liv og lære
hvad det vil sige at bekende ham over for verden.’ Vejledning for Menigheden bind
1, s. 89.

‘Lyset skinner i mørket’

1. Hvad er det lys, der skal skinne i verden?  2 Kor. 4, 3 – 5.
BEMÆRK: ‘For at få et rigtigt kendskab til os selv, er det vigtigt at kigge i spejlet
og ved der at opdage vore egne mangler benytte os af Kristi blod, kilden, der er
åbnet for synd og urenhed, så vi kan tvætte vor karakters klæder og fjerne syndens
pletter. Men mange nægter at se deres egne fejl og rette på dem; de ønsker ikke et
sandt  kendskab  til  sig  selv.  Hvis  vi  skal  nå  høje  mål  for  moralsk  og  åndelig
fuldkommenhed, må vi leve for det. Vi er personligt forpligtet over for samfundet
til at gøre dette, til konstant at udøve en indflydelse til fordel for Guds lov. Vi bør
lade vort lys skinne, så andre kan se, at det hellige evangelium har en indflydelse på
vore hjerter og liv, at vi vandrer i lydighed mod budene og ikke bryder nogen af
dets principper. Vi er i stor grad ansvarlige over for verden for de sjæle, der er
omkring os.’ Testimonies Volume 4, ss. 58 – 59.  

2.  Hvem har Guds sidste folk som deres eksempel i at bringe lys til en mørk
verden? Joh. 3, 17.
BEMÆRK:  ‘Vor  Herre  Jesus  Kristus  kom  til  verden  som  menneskehedens
utrættelige tjener.  “Han tog vore svagheder og bar vore sygdomme,” for at han
måtte kunne afhjælpe al menneskelig trang. Han kom for at bortskaffe sygdom,
elendighed og synd. Hans mission var at bringe menneskene fuld genoprejsning;
han kom for at give dem sundhed, fred og en fuldkommen karakter.’
 I den Store Læges Fodspor, s. 19.
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3.  Hvad beder Kristus os om at gøre for vor Himmelske Fader?  Joh. 17, 18;
Matt. 5, 16.
BEMÆRK: ‘Jeg er blevet vist, at Kristi disciple er hans repræsentanter på jorden;
og det er Guds hensigt, at de skal være lys i denne verdens moralske mørke, spredt
ud over landet, i landsbyerne og byerne, “et skuespil . . . for hele verden, både for
engle  og mennesker.”  Hvis  de adlyder  Kristi  lære i  hans bjergprædiken,  vil  de
konstant  søge  efter  fuldkommenhed  af  kristen  karakter,  og  vil  i  sandhed  være
verdens  lys,  kanaler  gennem hvilke  Gud  kan  meddele  sin  guddommelige  vilje,
sandheden af himmelsk oprindelse, til dem, der sidder i mørke, og som ikke har
noget kendskab til livets og frelsens vej.’ Testimonies Volume 2, s. 631.

4.  Hvis liv viser,  at det er muligt at leve som et rent lys for Gud i dagens
verden?  1 Mos. 5, 21-24
BEMÆRK:  ‘Kristus  kom  til  verden  for  at  frelse  den  og  forbinde  det  faldne
menneske med en ubegrænset Gud. Kristi efterfølgere skal være kanaler til lys. Idet
de opretholder fællesskabet med Gud, skal de videregive de gode velsignelser, som
de modtager  fra  himmelen,  til  dem i  mørke.  Enok blev  ikke  besmittet  med de
synder, der eksisterede på hans tid, hvorfor behøver vi det i vor tid? Men vi kan,
ligesom vor Mester, have medfølelse med den lidende menneskehed, medlidenhed
med  de  uheldige  og  gavmildt  hensyn  til  de  trængendes,  de  ængsteliges  og  de
fortvivledes følelser og behov.’ Testimonies Volume 5, s. 113.  

‘Et helligt folk’

5.  Hvilke træk vil ses i vort liv, hvis vi virkelig skal afspejle Gud for dem
omkring os?  1 Pet. 1, 13 - 16.
BEMÆRK: ‘For at kunne åbenbare Guds karakter, og for at vi ikke skal bedrage os
selv, menigheden og verden ved en eftergjort kristendom, må vi personlig lære Gud
at kende. Hvis vi har samfund med Gud, er vi hans tjenere, selv om vi måske aldrig
prædiker for en forsamling. Vi er Guds medarbejdere i at fremstille hans karakter
fuldkommengjort i mennesker.’  Vejledning for Menigheden, s. 305. 

6.  Hvad vil  være tegnet på sand hellighed og troskab mod vor Frelser og
Skaber?  2 Mos. 20, 8; Sal. 29, 2; Åb. 14, 7.
BEMÆRK: ‘Ikke alle, der bekender sig til at holde sabbatten, vil blive beseglede.
Endog blandt dem, der underviser andre om sandheden, er der mange, som ikke vil
modtage Guds segl  på deres pander.  De havde sandhedens lys,  de kendte deres
mesters  vilje,  de  forstod  hvert  punkt  i  vor  tro,  men  de  havde  ikke  tilsvarende
gerninger.  De,  som var  så fortrolige  med profetien  og med den  guddommelige
visdoms skatte, skulle have vist deres tro i handling. De skulle have budt deres hus
efter  sig,  for  at  de ved en  velordnet  familie  måtte  kunne have  vist  verden  den
indflydelse, sandheden har på det menneskelige hjerte.’ Vejledning for Menigheden
bind 2, s. 58. 
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‘Et kongeligt præsteskab’

7.   En  præst  er  en,  der  står  mellem  Gud  og  mennesket.  Hvad  skal  det
‘kongelige præsteskab’ erklære om Gud over for verden?  1 Pet 2, 9 - 10.
BEMÆRK: ‘Gud erklærer: “Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste.” Han
er universets velgører. Hans barmhjertighed er over alle hans værker. “Alles øjne
bier på dig, du giver dem føden i rette tid; du åbner din hånd og mætter alt, hvad
der lever, med hvad det ønsker.” Det er Guds ønske, at mennesket skal forkynde
hans  karakters  godhed.  I  ord  og  handling  skal  hans  folk  åbenbare  hans
barmhjertighed,  idet  de  henleder  opmærksomheden  på  hans  kærlige  gerninger.
Verden skal se en sand fremstilling af kristendom i de troende, som gør det til deres
første mål at opfylde Kristi vilje.’ Advent Review & Sabbath Herald, 26. november,
1901.

8.  Hvad skal vor tids ‘kongeligt præsteskab’ ofre?  Rom. 12, 1 - 2. 
BEMÆRK: ‘I den gamle jødiske tjeneste var det påkrævet, at ethvert offer skulle
være uden plet. Vi bliver fortalt i skriftstedet, at vi skal fremstille vore legemer som
et levende, helligt, Gud velbehageligt offer; dette er vort åndelige gudsdyrkelse. Vi
er Guds værk. Salmisten udbrød, da han mediterede over Guds vidunderlige værk i
menneskelegemet:  “Jer  er  underfuldt  skabt.”  Der  er  mange,  der  er  undervist  i
videnskaberne  og bekendt  med sandhedens  teori,  som ikke  forstår  de love,  der
styrer deres eget legeme. Gud har givet os evner og talenter; og det er vor pligt,
som hans sønner og døtre, at gøre det bedste brug af dem. Hvis vi svækker sindets
eller legemets kræfter ved forkerte vaner eller ved at give efter for en fordærvet
appetit,  vil  det  være  umuligt  for  os  at  ære  Gud,  som  vi  burde.’  Christian
Temperance & Bible Hygiene, s. 15. 

‘En udvalgt slægt’

9.  Hvilket specielt arbejde er givet den sidste generation af Guds folk?  Åb.
14, 6.
BEMÆRK: ‘Vi nærmer os denne jords histories afslutning. Foran os har vi et stort
arbejde,  det  afsluttende  arbejde  med  at  give  det  sidste  advarselsbudskab  til  en
syndig verden. Der findes mennesker, der vil blive taget fra ploven, fra vingården,
fra de forskellige arbejdsgrene og blive sendt af Herren til at give dette budskab til
verden.  Verden  er  ude af kurs.  Når vi  ser  på synet,  ser  det  nedslåede ud. Men
Kristus hilser  med håbefuld forsikring de samme mænd og kvinder,  der  gør  os
nedslået. Han ser egenskaber i dem, som vil gøre dem i stand til at indtage en plads
i hans vingård. Hvis de konstant vil lære, vil han gennem sit forsyn gør dem til
mænd og kvinder,  der er egnet til  at gøre et  arbejde,  der ikke er ud over deres
evner;  gennem udgydelsen af Helligånden vil han give dem kraft til  at ytre  sig.
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Begyndere  må gå  ind i  mange af de golde marker.  Lyset  fra  Frelserens  syn  på
verden vil inspirere håb i mange arbejdere, som, hvis de begynder i ydmyghed og
arbejder helhjertet, vil vise sig at være de rigtige mennesker til rette tid og sted.
...Han irettesætter den fejlende fromhed og giver byrden af arbejdet for de fattige
og trængende i jordens barske steder til mænd og kvinder, som har hjerter, der kan
føle for den uvidende og for dem, der er ude af kurs. Herren lærer disse arbejdere,
hvordan  de  skal  imødegå  dem,  som  han  ønsker  de  skal  hjælpe.  De  vil  blive
opmuntret, idet de ser dørene åbne sig, så de kan komme ind til steder, hvor de kan
gøre  helsemissions arbejde.  Idet  de har  lille selvtillid,  vil  de give Gud al  æren.
Deres  hænder kan være ru og ikke trænet,  men deres  hjerter  er  modtagelig for
medlidenhed; de er fyldt med et oprigtigt ønske om at gøre noget for at lindre den
overvældende elendighed; og Kristus er til stede for at hjælpe dem.’  Testimonies
Volume 7, s. 271.

10.  Hvordan vil disse arbejdere finde beskyttelse fra den ondes sidste vrede og
voldsomme angreb?   Ef. 6, 10 - 18
BEMÆRK:  ‘Den Store General leder ikke bare nogle få generaler; men Kaptajnen
for Herrens hær fører både himmelens og jordens hære til krig; og de marcherer
frem mod den herlige sejr. Hver soldat skal tage Guds fulde rustning på og kæmpe
modigt,  idet han indser, at han kæmper i det usynlige univers’ fulde synsvidde.
Hvis de vil adlyde ordrer, vil Herrens hære opdage, at de er påvirket af Helligånden
til at gøre Guds gerninger. Slagmarken er oplyst med lyset, der skinner fra Golgatas
kors.’ Australasian Union Conference Record, 1. april, 1898.

‘Jeg beder for disse’

11.  Hvordan er vi inkluderet i Jesu bøn for sine disciple?  Joh. 17, 11. 20 - 21.
BEMÆRK: ‘Ja, den bøn af Kristus omfatter selv os. Vi burde være opmuntret ved
tanken om, at vi har en stor talsmand i himmelen, som fremlægger vore bønner for
Gud. “Men synder nogen, så har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den
retfærdige.” I vor største nøds time, når nedslåethed synes at overvælde sjælen, da
er det, Jesu vågende øje ser, at vi har brug for hans hjælp. Menneskets nøds time er
Guds anlednings time. Når al menneskelig hjælp svigter, kommer Jesus os til hjælp,
og hans nærværelse spreder mørket og løfter den mørke sky.’ Testimonies Volume
4, s. 529. 

12.  Idet vi indser vor svaghed, hvilken indbydelse og hvilke løfter kommer til
os fra det allerhelligste?  Heb. 4, 14 - 16.
BEMÆRK: ‘Lad os begynde at arbejde for dem, som ikke har fået lyset. “Mig er
givet al magt i Himmelen og på jorden,” erklærer Frelseren, “og se, jeg er med jer
alle dage.”  Matt. 28, 18.  20. Hvad vi behøver, er en levende tro, en tro der over
Josefs åbne grav forkynder, at vi har en levende Frelser, som vil gå foran os, og
som vil arbejde sammen med os. Gud vil udføre arbejdet, hvis vi vil skaffe ham
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redskaberne. Vi trænger til langt mere bøn iblandt os og langt mindre vantro. Vi har
brug for at løfte banneret højere og højere op foran folket. Vi bør huske, at Kristus
altid er ved vor højre hånd, når vi forkynder frihed for fanger og uddeler livets brød
til hungrende sjæle. Når det står klart for os, hvor nødvendigt og vigtigt arbejdet er,
vil Guds frelse blive åbenbaret  på en bemærkelsesværdig måde.’  Vejledning for
Menigheden bind 3, s. 302. 
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‘Hellig og dadelfri’

UDENADSVERS: ‘Og jer give Herren en stadig større rigdom på kærlighed til
hverandre og til alle, ligesom vi har kærlighed til jer, så han styrker jeres hjerter til
at  blive  ulastelige  i  hellighed  for  Guds,  vor  Faders,  åsyn  ved  vor  Herres  Jesu
komme sammen med alle hans hellige!’ 1 Tess. 3, 12 - 13.

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, ss. 387 – 394.

Indledning
‘Vi  tror  uden nogen tvivl,  at  Kristus  snart  kommer.  Dette  er  for  os  ikke et

eventyr; det er en realitet. Vi nærer ingen tvivl, og har i årevis ingen tvivl næret om,
at de lærdomme, vi  i  dag hylder,  er sandheden for vor tid,  og at  vi nærmer os
dommen. Vi bereder os til at møde ham, som under ledsagelse af en engleskare skal
åbenbares  i  himmelens  skyer  for  at  skænke  de  trofaste  og  de  retfærdige
udødelighedens fuldendte gave. Når han kommer, er det ikke hans opgave at rense
os  fra  vore  synder,  at  fjerne  manglerne  i  vor  karakter  eller  at  helbrede  os  for
skrøbelighederne  i  vort  temperament  og  vore  tilbøjeligheder.  Hvis  dette
overhovedet bliver udrettet for os, vil det alt sammen være udført inden den tid.
Når Herren kommer, vil de, der er hellige, vedblive at være hellige. Den, der har
bevaret  sit  legeme  og  sin  ånd  i  hellighed,  i  helliggørelse  og  i  ære,  vil  da  få
udødelighedens fuldendte gave. Men de, som er uretfærdige, vanhellige og urene,
vil vedblive at være sådan for al tid. Ingen gerning vil da blive udført for at fjerne
deres mangler og give dem en hellig karakter. Den guddommelige smelter sidder da
ikke  mere  for  at  udføre  sin  renselsesproces  og  fjerne  deres  synder  og  deres
fordærvelse. Dette må alt sammen gøres i disse prøvetidens timer. Det er nu, denne
gerning skal udføres for os.’ Vejledning for Menigheden bind 1, s. 154.

‘At tjene ham i hellighed’

1. Hvad er Guds ønske for hele sit folk? Luk. 1, 74 - 75.
BEMÆRK:  ‘Det  er  vort  privilegium at  stå  med  himmelens  lys  på  os.  Det  var
således, Enok vandrede med Gud. Det var ikke lettere for Enok at leve et retfærdigt
liv, end det er for os i vor tid. Verden i hans tid var ikke mere gunstig til vækst i
nåde og hellighed, end den er nu. Det var gennem bøn og samvær med Gud, at
Enok blev gjort i stand til at undfly fordærvelsen i verden, som skyldes det onde
begær. Vi lever i de sidste dages farer, og vi må få vor styrke fra den samme kilde.
Vi  må vandre  med  Gud.  Adskillelse  fra  verden  kræves  af  os;  for  vi  kan  ikke
forblive frie af dens besmittelse, medmindre vi følger Enoks eksempel.’
 Advent Review & Sabbath Herald, 9. januar , 1900.
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2. Hvordan beskriver Jesus dem, der vil få det privilegium at se Gud? Matt.

5, 8.
BEMÆRK:  ‘Bibelen  indeholder  lærdom angående  den  karakter,  Guds  børn  må
have. “Salige er de rene af hjertet,” erklærer den, “thi de skal se Gud.” Matt. 5, 8.
“Stræb efter fred med alle og efter hellighed; uden den skal ingen se Herren.” Heb.
12, 14.  “I elskede, nu er vi Guds børn, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi
engang skal blive [‘være’ i den engelske]. Men vi ved, at når Han åbenbares, skal
vi blive [‘være’ – eng.] ham lige, thi vi skal se ham, som han er. Og enhver, der har
dette håb til ham, renser sig selv, ligesom Han er ren.” 1 Joh. 3, 2. 3.’ Counsels to
Teachers, Parents and Students, s. 429.
‘Salige er de rene af hjertet nu; ikke Salige vil de rene af hjertet blive. “Salige er de
rene af hjertet, thi se skal se Gud” Matt. 5, 8. Ja, ligesom Moses vil de klare at se
ham, der er usynlig. De har forsikringen om rige velsignelser, bade i dette liv og i
det liv, der skal komme.’ Counsels to Teachers, Parents and Students, s. 103. 

‘Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive større?’

3. Hvordan kan vi blive befriet fra skylden af de synder, vi har begået?  1
Joh. 1, 9.

BEMÆRK:  ‘Betingelserne  for  at  erholde  Guds  nåde  er  retfærdige,  enkle  og
rimelige.  Herren  fordrer  ikke,  at  vi  skal  gøre  noget  besværligt  for  at  kunne få
syndsforladelse.  Vi  behøver  ikke  at  foretage  lange  og besværlige  pilgrimsrejser
eller udføre smertefulde bodsøvelser for at anbefale vore sjæle til Himmelens Gud
eller for at udsone vor overtrædelse; den, der bekender sin synd og afstår fra den,
skal møde barmhjertighed Apostelen siger: “Bekend derfor synderne for hverandre
og bed for hverandre, at I må blive helbredte.” Jak. 5, 16. Bekend jeres synder for
Gud, som alene kan tilgive dem, og bekend jeres fejl for hverandre. Dersom du har
forurettet din ven eller din nabo, bør du bekende din fejl, og det er hans pligt villigt
at tilgive dig. Dernæst bør du bede Gud om tilgivelse, for den broder, du har såret,
tilhører Gud, og idet du skadede ham, syndede du imod din Skaber og Forløser.’
Vejen til Kristus, s. 37.

4. Er tilgivelse det eneste vi behøver for at arve evigt liv? Rom. 6, 1 – 2.
BEMÆRK:  ‘Ingen  kan  udholde  at  være  i  Guds  nærvær,  hvis  de  ikke  konstant
tilpasser  deres  sind og hjerter  til  hans vilje  og udvikler  deres  karakter  efter  det
guddommelige billede. Ingen kan få tilgivelse uden at levendegøre den karakters
renhed, som Kristus var et eksempel på. Intet menneske behøver at forvente glæde
uden  Guds  hellighed.  De  kan  ikke  tage  del  i  festen  uden  Kristi  retfærdigheds
klædning, vævet i Himmelens væv. Hvis hver sjæl benytter sig af dens privilegier
og  anledninger,  vil  de  gøre  den  i  stand  til  at  adlyde  Guds  riges  lov.’  Home
Missionary, 1. november, 1897. 
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‘Lad os rense os selv’

5. Hvilke ‘dyrebare og største forjættelser’  giver Gud dem, der ønsker at
blive lig Jesus? 1 Kor. 10, 13; Heb. 2, 18; 2 Pet. 2, 9, Åb. 3, 10.

BEMÆRK:  ‘Bed  den  fristede  om  ikke  at  se  på  omstændigheder,  på  sin  egen
svaghed eller på fristelsens magt, men på Guds ords kraft. Al dets kraft tilhører os.
“Jeg gemmer dit ord i mit hjerte,” siger salmisten, “for ikke at synde imod dig.”
“Ved dine læbers ord vogted jeg mig for voldsmænds veje.” Sal. 119, 11; 17, 4. Tal
opmuntrende til menneskene; bær dem frem for Gud i bøn. Mange, som er blevet
overvundet af fristelse, føler sig nedslåede på grund af deres mislykkede forsøg, og
de har følelsen af, at det er forgæves for dem at komme til Gud. Men denne tanke
er fjendens indskydelse. Når de har syndet og føler, at de ikke kan bede, så sig til
dem, at da er det netop tiden til at bede. De kan vel føle sig beskæmmede og dybt
ydmygede; men når de bekender deres synder, så vil han, som er trofast, forlade
dem deres synder og rense dem fra al uretfærdighed. Intet er tilsyneladende mere
hjælpeløst og dog i virkeligheden mere uovervindeligt end den sjæl, der føler sin
intethed  og  forlader  sig  fuldstændig  på  Frelserens  fortjeneste.  Ved  bøn  og
granskning af Guds ord og ved troen på hans nærværelse kan de svageste blandt
mennesker leve i samfund med Kristus, som er livet, og han vil holde dem fast med
en hånd, der aldrig slipper dem.’ I den Store Læges Fodspor, ss. 185 – 186.

6. I lyset af Guds løfter hvilket råd giver Paulus? 2 Kor. 7, 1.
BEMÆRK: ‘Kristenlivet er en stadig march fremad. Jesus sidder som en, der lutrer
og renser sit folk; og når hans billede ses klart i dem, er de fuldkomne og hellige,
rede til forvandling. Der kræves et stort arbejde af en kristen. Vi formanes til at
rense os selv fra  al  kødets  og åndens besmittelse og at  gennemføre  hellighed  i
gudsfrygt. Her ser vi, hvem det store arbejde påhviler. Der er et stadigt arbejde for
en kristen. Hver gren på vintræets stamme må få liv og styrke fra dette vintræ for at
kunne bære frugt.’ Vejledning for Menigheden bind 1, s. 100. 

7. Hvem samarbejder med den kristne for at fuldføre arbejdet med at frelse
fra al synd? Fil. 2, 12 – 13.

BEMÆRK: ‘Gud kræver, at  vi bærer megen frugt.  Han vil ikke give befalinger
uden at give den kraft, der behøves til deres udførelse. Han vil ikke udføre vor del
af  arbejdet,  og han  kræver  heller  ikke  at  vi  udfører  hans  del.  Det  er  Gud,  der
arbejder i os, men vi må arbejde på vores frelse med frygt og bæven. “Troen, hvis
den ikke har gerninger, er den i sig selv død.” Troen må opretholdes ved gerninger;
de, der udfører arbejdet, er retfærdiggjorte foran Gud.’  Testimonies Volume 2,  s.
167.
‘Mennesket  har  fået  en  del  i  denne store  kamp for  evigt  liv;  han  må svare  på
Helligåndens virke. Det vil kræve en kamp at bryde gennem mørkets kræfter, og
Ånden arbejder i ham for at opnå dette. Men mennesket er ikke et passivt væsen,
der skal frelses i indolens. Han er kaldet til at anstrenge hver muskel og udøve hver
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evne  i  kampen  for  udødelighed;  dog  er  det  Gud,  der  giver  effektiviteten.  Intet
menneske kan frelses i indolens [uvirksomhed].’ Testimonies Volume 8, s. 65

‘I skal være hellige; thi jeg er hellig’

8. Til hvad slags liv har Gud kaldet os? 1 Tess. 4, 7.
BEMÆRK: ‘Vi er kaldet til at repræsentere Guds karakter for verden, sådan som
den blev åbenbaret for Moses. Som svar på Moses’s bøn: “Lad mig dog skue din
herlighed!” gav Herren dette løfte: “Jeg vil lade al min rigdom [herlighed] drage
forbi  dig.”  “Og Herren  gik  forbi  ham og råbte:  ‘Herren,  Herren,  Gud,  som er
barmhjertig og nådig, langmodig og rig på miskundhed og trofasthed, som bevarer
miskundhed mod tusinder, som tilgiver brøde, overtrædelse og synd.”  2 Mos. 33,
18. 19; 34, 6. 7. Dette er den frugt, Gud ønsker af sit folk. I deres rene karakter, i
deres hellige liv og i deres barmhjertighed og miskundhed og medlidenhed skal de
bevise, at “Herrens lov er fuldkommen, kvæger sjælen.” Sal. 19, 8.’ Vejledning for
Menigheden bind 2, s. 393.

9. Hvilket mål af hellighed har Gud kaldet os til? 1 Pet. 1, 15 – 16.
BEMÆRK: ‘En karakter dannet efter det guddommelige billede er den eneste skat,
som vi kan tage med os ud af denne verden ind i den tilkommende. De, som lader
sig  undervise  af  Kristus  i  denne  verden  vil  tage  med  sig  enhver  erhvervet
guddommelig egenskab. Og i himmelen skal vi aldrig stå stille på forbedringens
stige. Hvor nødvendigt er det da ikke, at vor karakter bliver udviklet i dette liv. De
himmelske væsener vil stå det menneske bi, som med fast tro søger den karakterens
fuldkommenhed, som vil åbenbare sig i gode gerninger. Til enhver, som søger at
opnå en sådan karakter, siger Kristus: “Jeg står ved din side for at hjælpe dig.” Når
menneskets vilje i forening med Guds vilje, bliver den almægtig. Alt, hvad Herren
kræver af os, kan vi udføre i hans styrke. I selve budet ligger kraften, der sætter os i
stand til at efterkomme det.’ Kristi Lignelser, ss. 332 - 333. 

‘Hellig og dadelfri’

10. Hvordan bliver denne hellighed forklaret i praktiske detaljer? Tit. 1, 8; 1
Kor. 3, 16 – 17, Rom. 12, 1;  Kol. 1, 22; 1 Pet. 1, 15; Ef. 5, 27.

BEMÆRK:  ‘Hellighed  er  overensstemmelse  med  Gud.’  Vejledning  for
Menigheden bind 2, s. 281.
‘Hellighed er  konstant  overensstemmelse med Gud.  Skal vi  ikke være det,  som
Kristus så inderligt ønsker, vi skal være, kristne i gerning og sandhed, for at verden
kan  se  en  åbenbarelse  af  sandhedens  frelsende  kraft  i  vort  liv?’  Southern
Watchman, 11. juni, 1903.
‘Sand hellighed vil sige det samme som helhed i Guds tjeneste. Heri består en sand
kristens liv. Kristus fordrer en uforbeholden overgivelse, en udelt tjeneste. Han gør
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fordring  på  hjertet,  sindet,  sjælen  og  styrken.  Vort  eget  jeg  må ikke  komme i
betragtning. Den, som lever for at tilfredsstille sig selv, er ikke en kristen.’ Kristi
Lignelser, s. 48.
‘En  omvendelse  er  ikke  ægte,  hvis  den  ikke  medfører  en  reform.  Kristi
retfærdighed er ikke en kappe, hvormed man kan tildække synder, man ikke har
bekendt og afstået fra. Den er et livsprincip, der forvandler karakteren og behersker
ens vandel. Hellighed vil sige helt at leve for Gud. Det betyder en fuldkommen
overgivelse  af  hjertet  og livet  til  bolig  for  de himmelske grundsætninger.’  Den
Store Mester, s. 377.
‘Gudsfrygt [‘hellighed’ – eng.] . . er en fuldstændig overgivelse af viljen til Gud;
den lever af hvert ord, som udgår af Guds mund; den gør vor himmelske Faders
vilje; den stoler på Gud i prøvelser, i mørke såvel som i lys; den vandrer i tro og
ikke efter, hvad den ser; den forlader sig på Gud med urokkelig tillid og hviler i
hans kærlighed.’ Mesterens Efterfølgere, s. 32.

11. Hvordan beskriver Bibelen dem, der får del I den første opstandelse ved
Jesu genkomst? Åb. 20, 6.

BEMÆRK:  ‘Måske  lever  vi  ikke,  når  Kristus  kommer  med  kraft  og  megen
herlighed, for vi er alle underkastet døden når som helst, men hvis vi er retfærdige,
i harmoni med Guds lov, vil vi besvare den stemme, der vil kalde Guds folk frem af
deres  grave,  og  vil  komme  frem  for  at  modtage  udødelighed.  Det  er  kun  de
velsignede og hellige, der vil være klar til den første opstandelse; for når Kristus
kommer, vil han ikke forandre karakteren.’ Signs of the Times, 9. februar, 1891.

12. Hvordan beskriver Bibelen dem, der lever og ser Jesus, som han er? 1
Joh. 3, 2.

13. Hvilket vigtigt råd giver Johannes dem, der håber at møde Jesus? 1 Joh.
3, 3 – 6.

BEMÆRK:  ‘Apostelens  formaning  er:  “Tvæt  hænderne,  I  syndere!  Og  rens
hjerterne, I tvesindede.” Det er ved at beskæftige os med dette arbejde og ved at
udøve levende tro på Gud, at vi skal fuldkomme kristen karakter. Arbejdet med at
rense sjælens tempel og forberede sig til Kristi komme må gøres, medens vi er i
denne fristelsens verden. Ligesom Kristus finder os i karakter,  når han kommer,
således skal vi forblive.’ Signs of the Times, 29. september, 1887. 
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‘Gå derfor hen’

UDENADSVERS:  ‘Og  han  sagde  til  dem:  “Gå  ud  i  al  verden  og  forkynd
evangeliet for al skabningen!”’ Mark. 16, 15.

STUDIEHJÆLP: Testimonies Volume 7, ss. 25 – 28.

Indledning
‘Hele  gruppen  af  troende  behøver  at  levendegøres  af  Guds  Helligånd.  Vi  bør
studere, planlægge, spare, og bruge alle de midler, som det er muligt, til at nå og
velsigne den lidende og uvidende menneskehed. Lyset, som Gud har givet os som
et  folk,  er  ikke  givet  for  at  vi  skal  gemme  det  blandt  os.  Vi  skal  handle  i
overensstemmelse med den store befaling, der er givet enhver Kristi discipel, om at
tage  sandhedens  lys  til  verden.’  Advent  Review & Sabbath  Herald,  12.  august,
1909.

‘Idet I lærer dem’

1. Hvilken opgave har Kristus givet sin menighed? Matt. 28, 19 - 20.
BEMÆRK: ‘Befalingen strækker sig til dem, der ved hans disciple kommer til at
tro på hans ord. Og alle, der af Gud kaldes til at stå som hans sendebud, bør tage de
lærdomme angående praktisk gudsfrygt, som Kristus giver i sit ord, og undervise
om disse.’ Vejledning for Menigheden bind 1, s. 438. 

2. Hvordan  bliver  fuldførelsen  af  denne  opgave  forbundet  med  verdens
ende? Matt. 24, 14.

BEMÆRK:  ‘En  krise  er  lige  forestående.  Nu  må  vi  ved  Helligåndens  kraft
forkynde de store sandheder for disse sidste dage. Det vil ikke vare længe, inden
alle vil have hørt advarslen og taget deres beslutning. Så skal enden komme. Det er
af afgørende betydning for al rigtig tro at gøre det rigtige på det rigtige tidspunkt.
Gud  er  den  store  Arbejdsmester,  og  ved  hans  forsyn  bereder  han  vejen  for
fuldførelsen af sit arbejde. Han tilvejebringer anledninger, åbner veje til indflydelse
og kanaler til at arbejde. Hvis hans folk ser efter tegnene på hans forsyn og står klar
til  at  samarbejde  med  ham,  vil  de  se  et  stort  arbejde  blive  fuldført.  Deres
anstrengelser,  rigtigt  ledet,  vil  frembringe  hundredfold  større  resultater,  end der
kunne opnås ved de samme midler og faciliteter i en anden kanal, hvor Gud ikke
tydeligt arbejder.’ Testimonies Volume 6, s. 24. 

‘Hvorledes skulle de kunne høre?’
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3. Hvordan  udtrykker  Paulus  behovet  for,  at  mennesker  forkynder

evangeliet? Rom. 10, 14.
BEMÆRK: ‘Medens englene holder de fire vinde, bør vi virke med alle vore evner;
vi  må  give  vort  budskab  uden  tøven.  Vi  må  give  det  himmelske  univers  og
menneskene i denne vanartede tid synligt bevis på, at vor religion er en tro og en
kraft, hvis ophavsmand er Kristus, og at hans ord er det guddommelige budskab.
Menneskesjæle er på vægten. De vil enten blive undersåtter i Guds rige eller slaver
under  Satans  tyranni.  Alle  skal  have  den  forret  at  kunne  gribe  det  håb,  der
fremholdes for dem i evangeliet; og hvorledes skal de kunne høre, uden at nogen
prædiker?  Menneskeslægten  trænger  til  en  moralsk  fornyelse,  en  karakterens
beredelse, for at de må kunne bestå for Guds åsyn. Sjæle er ved at gå fortabt som
følge  af  de  teoretiske  vildfarelser,  som  råder,  og  hvis  hensigt  er  at  modvirke
evangeliets budskab. Hvem vil nu hellige sig helt til at blive Guds medarbejdere?’
Vejledning for Menigheden bind 2, s. 310.  

4. Hvilken beretning i Bibelen illustrerer, hvordan den villige Guds tjener
kan bruges til at vinde en sjæl for Kristus? Ap. G. 8, 26 – 39.

BEMÆRK: ‘Denne ætioper repræsenterer en stor klasse mennesker, der trænger til
at belæres af den slags missionærer som Filip, - mænd, der vil lytte til Guds røst og
gå derhen, hvor han sender dem. Der findes mange, som læser skrifterne, men ikke
kan forstå deres sande betydning. Ud over hele verden findes der mænd og kvinder,
der  længselsfulde  ser  op  mod  Himmelen.  Der  opstiger  bønner  og  tårer  og
spørgsmål fra sjæle, der længes efter lyset, efter nåden og efter Helligånden. Mange
er lige ved rigets grænser og venter kun på at blive lukket ind. En engel førte Filip
til ham, der søgte efter lyset og som var rede til at tage imod evangeliet; og i dag vi
engle være vejledere for de tjenere, der vil give Helligånden lov til at velsigne deres
ord og forædle deres hjerter. Den engel, der blev udsendt til Filip, kunne selv have
udrettet tjenesten for ætioperen, men det er ikke på den måde, Gud handler. Det er
hans vilje, at mennesker skal arbejde for deres medmennesker. Troende mennesker
har til enhver tid haft andel i det, der var betroet til de første disciple. Enhver, der
har modtaget evangeliet, har fået en hellig sandhed at bringe verden.’  Mesterens
Efterfølgere, s 62.

‘Deres vidnesbyrds ord’

5. Hvordan har Guds tjenere fra gammel tid været i stand til at sejre over
Satans angreb? Åb. 12, 11.

BEMÆRK:  ‘Vågn  op,  I  sovende  jomfruer,  og  gør  jeres  lamper  i  stand.  Med
Bibelen i dine hænder, gå til dine naboer med den nuværende sandheds budskab.
Med  en  ånd  af  dyb  anger  bekend  din  tidligere  forsømmelse  i  Guds  folks
forsamling,  idet  de  mødes  for  at  tilbede  Gud.  Så  vil  Herren  tilgive  dine
overtrædelser.  Hvis  du  føler,  at  du  ikke  har  den  evne  eller  kundskab,  der  er
nødvendigt for at fremlægge sandheden for andre, så læs din forsømte Bibel og søg
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efter en forståelse af sandheden, som den er i Jesus. Mange har ikke udviklet en
karakter, der ligner Kristi karakter, i deres daglige liv og samtale. De har ikke levet
for Herren Jesus og for ham alene og dagligt blevet gjort egnet til at forene sig med
dem, der  har  sejret  ved Lammets  blod og deres  vidnesbyrds  ord.’  Australasian
Union Conference Record, 11. marts, 1907. 

6. Hvordan kan vort vidnesbyrds ord styrke og opmuntre medtroende? Heb.
10, 25; Mal. 3, 16 – 17.

BEMÆRK: ‘Herren har vist mig, at sabbatsholdere burde nære stor interesse for at
holde deres møder ved lige og gøre dem interessante. Det er meget nødvendigt, at
der lægges mere interesse og energi for dagen i denne henseende. Alle burde have
noget  at  sige  for  Herren,  for  ved  at  gøre  dette  vil  de  blive  velsignet.  En
ihukommelsesbog skrives om dem, der ikke undlader at komme sammen, men ofte
taler til  hverandre.  De tiloversblevne af Guds folk skal vinde sejr ved Lammets
blod og ved det ord, de vidner. Nogle venter at vinde sejr ved Lammets blod alene
uden selv at gøre nogen særlig bestræbelse. Jeg så, at Gud i nåde har givet os evnen
til at tale. Han har skænket os en tunge, og for dens brug er vi ansvarlige over for
ham. Vi bør ære Gud med vor mund ved at tale til ære for sandheden og om hans
uendelige barmhjertighed og sejre formedelst Lammets blod ved det ord, vi vidner.’
Budskaber til Menigheden, ss. 137 - 138. 

‘Hvem skal jeg sende?’

7. Hvilket kald til Guds folk kommer fra Guds trone? Es. 6, 8.
BEMÆRK: ‘Når Herrens røst kalder: “Hvem skal jeg sende, hvem vil gå bud for
os?” påvirker Helligånden hjerter til at svare: “Her er jeg, send mig!” Es. 6, 8. Men
husk, at det glødende kul fra alteret først må berøre jeres læber. Da vil de ord, I
taler, være kloge og hellige ord. Da vil I få visdom til at vide, hvad I skal sige, og
hvad I skal lade være usagt. I vil ikke prøve på at give det udseende af, at I er
teologer.  I  vil  være  forsigtige  for  ikke  at  opvække  en  stridslysten  ånd  eller
fremkalde fordom ved at bringe omstridte lærdomspunkter på bane. I vil finde nok
at tale om, som ikke vil vække modstand, men som vil oplade hjertet for at ønske
en dybere kundskab om Guds ord.’ Vejledning for Menigheden bind 2, s. 446.

8. Hvilke løfter gav Gud til én, der følte sin utilstrækkelighed til at tale for
Gud? Jer. 1, 6 – 9.

BEMÆRK: ‘Når Gud vælger mænd og kvinder til sin tjeneste, spørger han ikke,
om  de  er  i  besiddelse  af  lærdom  eller  veltalenhed  eller  verdslig  rigdom.  Han
spørger: “Vandrer de i en sådan ydmyghed, at jeg kan lære dem min vej? Kan jeg
lægge  mine  ord  på  deres  læber?  Vil  de  repræsentere  mig?”’  Vejledning  for
Menigheden bind 3, s. 125.
‘O, hvis vi bare vil tage fat på disse forsikringer ved levende tro på ham, der har
trøst og opmuntring i overflod til os alle. Så ville vi prise Herren om morgenen, ved
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middagstid og om natten. Vi ville have et budskab om nåde at bringe til  andre.
Himmelens Herre ønsker, at vi skal have en fremskreden erfaring. Vil du studere
disse ord? Vil du tage imod dem? Vil du helliggøres ved de sandheder, de lærer?’
General Conference Bulletin, 18. may, 1909. 

‘Således skal jeres lys skinne’

9. Foruden  vort  vidnesbyrds  ord,  på  hvilke  andre  måder  kan  Guds
efterfølger vidne? Matt. 5, 16.

BEMÆRK: ‘Guds børns gode gerninger er den mest virkningsfulde prædiken, den
vantro har. Han tænker, at der må være stærke motiver, der driver den kristne til at
fornægte selvet og bruge sine ejendele i et forsøg på at frelse sine medmennesker.
Det er ulig denne verdens ånd. Sådanne frugter vidner om, at de, der besidder dem,
er ægte kristne.’ Testimonies Volume 1, s. 193.

10. Hvordan beskriver Esajas denne gerning med at lade lyset skinne? Es. 58,
6 – 8.

BEMÆRK: ‘Det er på denne måde, Guds menighed skal åbenbare hans lys midt i
den åndelige mørkheds nat  – ved at opløfte de nedtrykte og trøste de sørgende.
Allevegne fra kommer en lidende verdens jammerråb og sukke for vore øren. Vi
omgives af trængende og nødlidende på alle kanter. Det er vor pligt at afhælpe og
lindre livets genvordigheder og lidelser. En praktisk gudsdyrkelse, der ytrer sig i
gode gerninger, vil have større virkning end formaninger og irettesættelser. Vi bør
give føde til de sultne, klæder til de nøgne og husly til de hjemløse. Og vi bør gøre
mere  end  dette.  Sjælens  trang  kan  alene  Kristi  kærlighed  tilfredsstille.  Dersom
Kristus  bor  i  os,  vil  vore  hjerter  strømme over  af  guddommelig  sympati.  Den
kristelige kærligheds forseglede kilder vil åbne sig, og vælde ud i medlidenhed og
godhed. Gud fordrer ikke alene, at vi skal give til de trængende, men også, at vi
skal vise dem et venligt ansigt, tale trøstefuldt til dem og i det hele taget lade dem
forstå, at vi elsker dem. Når Kristus helbredte de syge, lagde han hænderne på dem.
Således bør også vi komme i nær berøring med dem, som vi ønsker at gavne.’
Kristi lignelser, s. 417.

‘Og derefter så jeg en anden engel’

11. Hvilket særligt budskab er Guds folk kaldet til at forkynde i dagene lige
før Kristi komme? Åb. 14, 6 – 12.

BEMÆRK: ‘I sin store nåde sendte Herren et meget dyrebart budskab til sit folk
gennem Waggoner og Jones. Dette budskab skulle tydeligere bringe den opløftede
Frelser,  offeret  for  hele  verdens  synder,  frem  for  verden.  Det  fremlagde
retfærdiggørelse  ved  tro  på  Den  Sikre;  det  indbød  folk  at  tage  imod  Kristi
retfærdighed, som åbenbares ved lydighed mod alle Guds bud. Mange havde tabt
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Jesus af syne. De trængte til at få deres øjne ledet til hans guddommelige væsen,
hans fortjenester og hans uforanderlige kærlighed til den menneskelige familie. Al
magt er lagt i hans hænder, så han kan give rige gaver til mennesker og give det
hjælpeløse  menneske  hans  egen  retfærdigheds  uvurderlige  gave.  Det  er  dette
budskab, Gud befalede skulle gives til verden. Det er den tredje engels budskab,
som skal forkyndes med høj røst og ledsages med udgydelsen af Helligånden i stort
omfang.’ Testimonies to Ministers, pages 91 – 92.

12. Hvilket budskab skal i tillæg også gives for at advare Guds folk om deres
fare? Åb. 18, 1 – 4.

BEMÆRK: ‘Der er sande kristne i hver menighed, som ikke kender oprindelsen af
søndag-sabbat,  og som tror,  at de holder den dag, Gud helligede og velsignede.
Dette er sandt om tilbedere selv i den katolske kirke; og medens denne uvidenhed
og oprigtighed forbliver, accepterer Gud deres oprigtighed; men når lyset falder på
deres sti, kræver Gud, at de kommer i overensstemmelse med hans lov og holder
den sabbat,  han har  befalet.  Tiden  er  kommet,  da Herrens  herlighed  skal  fylde
jorden,  og hvor hele jorden skal  oplyses  af  hans herlighed.  Råbet lyder  til  den
oprigtige i hjertet til at “drage bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og rør ej
noget urent, så vil jeg tage imod jer og være jer en Fader,  og I skal være mine
sønner og døtre, siger Herren, den Almægtige.” “Og jeg hørte en anden røst sige fra
Himmelen: “Drag ud fra hende, mit folk! For at I ikke skal gøre jer delagtige i
hendes synder og rammes af hendes plager. Thi hendes synder har hobet sig op, så
de når til Himmelen, og Gud har kommet hendes uretfærdigheder i hu.”’ Signs  of
the Times, November 19th, 1894.
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‘Kendes og læses af alle mennesker’

UDENADSVERS: ‘I er verdens lys.’  Matt. 5, 14.
STUDIEHJÆLP: I den Store Læges Fodspor, kapitel 28.

Indledning

‘Det er ikke en lille sag for en familie at stå som Jesu repræsentanter og holde Guds
lov i et vantro samfund. Det kræves af os, at vi er levende breve, kendt og læst af
alle mennesker. Denne stilling indbefatter et stort ansvar.’ Testimonies Volume 4, s.
106. 
‘Anstrengelsen  med  at  gøre  hjemmet  til,  hvad  det  burde  være,  et  symbol  på
hjemmet i himmelen, forbereder os til at arbejde i et større felt. Den uddannelse, vi
modtager ved at vise venligt hensyn til hinanden, gør os i stand til at vide, hvordan
vi  skal  nå  hjerter,  der  trænger  til  at  blive  undervist  om  principperne  i  sand
religion. . . .Sandheden, der efterleves i hjemmet, gør sig selv mærkbar ved uselvisk
arbejde udenfor hjemmet. Den, som efterlever kristendommen i hjemmet, vil være
et klart og skinnende lys alle vegne.’  Signs of the Times, Sept 1, 1898

‘I skal være mine sønner og døtre’

1. Hvordan bruger Gud familien til at lære os om vort forhold til ham?  Ef.
5, 21 – 31; Matt. 6, 9; 2 Kor. 6, 17 - 18. 

BEMÆRK:  ‘Han,  som gav  Eva  til  Adam som en  medhjælp,  udførte  sit  første
mirakel ved en bryllupsfest. I det festlige hus, hvor venner og slægtninge glædede
sig  tilsammen,  begyndte  Kristus  sin  offentlige  virksomhed.  Han  billigede
ægteskabet  og anerkendte det  som en anordning,  han selv havde indstiftet.  Han
forordnede, at mand og kvinde skulle forenes i helligt ægteskab for at grundlægge
familier,  hvis  medlemmer,  kronede  med  hæder,  skulle  blive  anerkendte  som
medlemmer af  familien hisset.  Kristus  hædrede  ægteskabsforholdet  ved også  at
gøre det til  et  symbol  på foreningen mellem ham og hans forløste.  Han er selv
brudgommen; bruden er menigheden . . . Kristus: “elskede kirken og gav sig selv
hen for den, for at han kunne hellige den, . . . den skulle være hellig og dadelfri.”
“På samme måde bør mændene elske deres hustruer.”’ Ef. 5, 25-28.  I den Store
Læges Fodspor, s 362.

2. Hvad lærer Paulus om fædre og børn?  Ef. 6, 1 – 4.
BEMÆRK:  ‘Børnene  ser  hen  til  faderen  og  venter  hos  ham at  finde  støtte  og
vejledning; han trænger til at have en rigtig forståelse af livet og de indflydelser og
forhold, som hans familie bør være under. Frem for alt bør han være besjælet af 
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gudsfrygt, Guds kærlighed og af hans ords undervisning for at kunne lede børnenes
fødder på den rette vej. . . . Faderen bør bidrage til at gøre hjemmet lykkeligt.’  I
den Store Læges Fodspor, ss. 396 - 397 & 398.
‘Arbejdet  med  at  genoprette  og  opløfte  menneskeslægten  begynder  i  hjemmet.
Forældrenes  virken  ligger  til  grund  for  alt  andet  arbejde.  Samfundet  består  af
familier  og er,  hvad disse familiers  hoveder  gør  det  til.  Fra  hjertet  “udspringer
livet”  (Ord.  4,  23);  og  samfundets,  kirkens  og  nationens  hjerte  er  familien.
Samfundets velfærd, kirkens fremgang og nationens udvikling beror på hjemmets
indflydelse.’ I den Store Læges Fodspor, s. 355.

3. Hvilken rolle spillede Timoteus’ mor og mormor i hans åndelige 
udvikling?  2 Tim. 1, 5.

BEMÆRK: ‘Især hviler der et ansvar på moderen. Barnet ernæres, og dets legeme
bygges  op  af  hendes  livsblod,  og  hun  bibringer  det  også  sådanne  åndelige  og
sjælelige indflydelser, som bidrager til at danne sind og karakter. Det var Jokebed,
hin trostærke hebraiske moder, som “ikke lod sig skræmme af kongens befaling”
(Heb.  11, 23),  der  fødte Moses,  Israels  befrier.  Det  var Hanna,  hin bønnens og
selvopofrelsens og af  himlen påvirkede kvinde, som fødte barnet Samuel, dette af
Gud oplærte barn, den retskafne dommer, grundlæggeren af Israels hellige skoler.
Det var Elisabet, denne Maria af Nazarets slægtninge og åndsbeslægtede, som blev
moder til Frelserens forløber.’ I den Store Læges Fodspor, s. 378.

4. Hvordan bør det guddommelige mønster for vore forhold vise sig i vore 
jordiske familier?  Ef. 4, 32; Ef. 5, 1 - 2.

BEMÆRK: ‘“Derved har vi lært kærligheden at kende, at Han satte sit liv til for os;
så er også vi skyldige at sætte livet til for brødrene. Men den, der har jordisk gods
og  ser  sin  broder  lide  nød  og  lukker  sit  hjerte  for  ham,  hvorledes  kan  Guds
kærlighed blive i ham?” Kristus selv blev fattig for vor skyld, så vi gennem hans
fattigdom kunne få evige skatte. Han har adopteret den fattige og lidende som sin
egen specielle skat og har betroet dem at tage sig af hans menighed. Hans disciple
skal  være  forvaltere  af  hans gaver  og skal  bruge  dem til  at  lindre  den  lidende
menneskehed.  De  skal  klæde  og  give  dem husly  og  mad,  som trænger  til  det.
Forældre skal fremlægge for deres børn et eksempel på at være Guds ansvarlige til
at  uddele  almisser,  for  at  de  til  gengæld  må  blive  missionærer  og  må  blive
barmhjertige, medlidende, venlige, tålmodige Guds medarbejdere. De skal arbejde
som Kristi medarbejdere og genoprette  og frelse dem, der er ved at gå fortabt.’
Advent Review & Sabbath Herald, October 15th, 1895. 

‘I er verdens lys’

5. Hvad er Guds hensigt med det kristne hjem?  Matt. 5, 16.
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BEMÆRK: ‘Et velordnet kristent hjem er et stærkt bevis for den kristne religions
realitet  –  et  bevis,  som de vantro ikke  kan  modsige.  Alle  kan  se,  at  der  er  en
indflydelse i det hjem, som påvirker børnene, og at Abrahams Gud er med dem.
Hvis bekendende kristnes hjem var af den rette religiøse støbning, ville de øve en
mægtig indflydelse til det gode. De ville i sandhed være “verdens lys.”’ Patriarker
& Profeter, s. 72. 

6. Hvilke unge mennesker i Bibelen viser missionskraften i en gudfrygtig 
opdragelse?  2 Kong. 5, 1 – 5; Dan. 1, 1 - 8.

BEMÆRK:  ‘De, som skal gøre tjeneste som missionærer, bliver bedst forberedt til
dette i kristne hjem, som er præget af kærlighed og gudsfrygt, hvor man tilbeder
Gud, hvor trofasthed er en del af det daglige liv, og alle lærer at gøre deres pligt, og
hvor samfundet med Gud bliver betragtet som nødvendig for at kunne udføre de
daglige pligter med troskab.’  Det kristne hjem, s. 27.

7. Gud havde et  vigtigt  arbejde til  Moses,  Samuel  og  Johannes  Døberen.
Hvad siger Bibelen om de familier, hvor de voksede op?  2 Mos. 2, 1 – 10;
1 Sam. 1; Luk. 1, 5 - 6. 

BEMÆRK: ‘Gud ønsker, at familierne på jorden skal være et symbol på familien i
Himmelen.  Kristelige  hjem, som er  grundlagt  og ledet  i  overensstemmelse  med
Guds plan, hører til de mest virkningsfulde midler, når det gælder om at danne en
kristen karakter og at fremme hans værk. Hvis forældrene ønsker, at der skal ske en
forandring med deres familie, bør de selv hellige sig helt til Gud og samarbejde
med ham i den gerning, som skal udføres, for at der kan ske en forandring i deres
familie. Når vore hjem er, som de bør være, vil børnene ikke få lov til at vokse op i
lediggang, og de vil ikke få lov til at vise ligegyldighed over for Guds krav med
hensyn til de trængende omkring dem. Som Herrens arv vil de blive oplært til at
påtage sig arbejde, hvor de er. Fra sådanne hjem vil der skinne et lys, som vil være
til hjælp for de uvidende og lede dem til al kundskabs kilde. Der vil blive øvet en
indflydelse,  som  vi  være  en  kraft  for  Gud  og  hans  sandhed.’  Vejledning  for
Menigheden bind 3, ss. 54 - 55. 

‘Syng for Gud, lovsyng hans navn’

8. Hvordan drager Gud omsorg for dem, der ikke har en jordisk familie?  
Sal. 68, 6 første del; Sal. 27, 10; Matt. 19, 29. 

BEMÆRK: ‘Dersom vi overgiver os helt til Gud for at tjene ham, kan vi aldrig
komme i  en  stilling,  hvor han ikke kan  yde  os  hjælp.  I  hvilken  stilling vi  end
befinder os, har vi en Vejviser, som kan styre vor vej; i hvilke vanskeligheder vi
end er stedte, har vi en sikker Rådgiver; hvad vore sorger, længsler og skuffelser
end måtte være, så har vi en medfølende Ven. Har vi i vor uvidenhed gjort fejltrin,
så går Kristus dog ikke bort fra os. Hans stemme lyder klart og tydeligt: “Jeg er
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vejen, sandheden og livet.” Joh. 14, 6. “Thi han skal redde den fattige, der skriger
om hjælp, den arme, der savner en hjælper.” Sal. 72, 12.’ Kristi Lignelser, ss. 172 -
173.
‘Men selv her kan kristne glæde sig i samfund med Kristus. De kan have hans
kærligheds  lys  og stadig trøst  af  hans nærværelse.  Ethvert  skridt  i  vort  liv kan
bringe os nærmere til Kristus, kan give os en dybere erfaring i hans kærlighed og
bringe  os  nærmere  til  fredens  velsignede  hjem.  Lad  os  da  ikke  kaste  vor
frimodighed bort, men nære en fast forvisning, fastere end nogen sinde før. “Hidtil
har  Herren  hjulpet  os,”  Og han vil  hjælpe os indtil  enden.  Lad  os betragte  vor
henrundne erfaring og lad den minde os om, hvad Herren har gjort for at trøste os
og for at frelse os fra ødelæggerens hånd. Lad os bevare i frisk minde al den ømme
nåde, Gud har vist os. Lad os ikke glemme de tårer, han har borttørret, de smerter,
han har lindret, de bekymringer, han har fjernet, den frygt, han har borttaget, de
mangler, han har afhjulpet, de velsignelser, han har skænket. Dette vil styrke os til
at møde alt, hvad der forestår os på resten af vor pilgrimsfærd.’ Vejen til Kristus, ss
126 - 127.

9. Forstår Gud deres hjerter, som er alene?  Sal. 68, 6 første del; Sal. 68, 5 
andel del; Es. 54, 5.

BEMÆRK: ‘Vort arbejde i denne verden er at leve til gavn for andre, at velsigne
andre, at være gæstfrie; og ofte kan det være, at det kun er til nogen ulejlighed, at vi
kan  underholde  dem,  der  virkeligt  trænger  til  vor  omsorg  og  har  gavn  af  vort
selskab og hjem.’ Testimonies Volume 2, s. 645. 
‘Gud anså disse venlige handlinger for at være af tilstrækkelig betydning til at blive
omtalt i hans ord; og over et tusind år senere henviser en inspireret apostel til dem:
“Glem ikke gæstfriheden; thi ved den har nogle,  uden at vide det, haft engle til
gæster.”  Heb. 13, 2. Det privilegium, der blev tilstået  Abraham og Lot,  er  ikke
blevet os nægtet. Ved at vise gæstfrihed mod Guds børn kan også vi modtage hans
engle i vore boliger. Også i vor tid kommer engle i menneskelig skikkelse ind i
menneskers  hjem og opvartes  af  dem.  De  kristne,  der  lever  i  Guds  åsyns  lys,
ledsages  altid  af  usynlige  engle,  og  disse  hellige  væsener  efterlader  sig  en
velsignelse i vore hjem.’ Vejledning for Menigheden bind 2, s. 467 

10. Hvilket råd gav Paulus dem, der ligesom han selv var alene?  Fil. 4, 11; 1 
Kor. 7, 32 - 35.

BEMÆRK:  ‘Alle  de  hellige,  der  kommer  til  Gud  med  et  oprigtigt  hjerte  og
opsender deres ærlige bønner til ham i tro, vil få deres bønner besvaret. Din tro må
ikke give slip på Guds løfter, hvis du ikke ser eller føler svaret på dine bønner med
det samme. Vær ikke bange for at stole på Gud. Stol på hans sikre løfte. “Bed, så
skal I få.” Gud er for viis til at begå fejl, og for god til at tilbageholde noget godt fra
sine  hellige,  der  vandrer  oprigtigt.  Mennesket  er  fejlende,  og  selvom hans  bøn
opsendes fra et oprigtigt hjerte, beder han ikke altid om noget, der er godt for ham
selv, eller som vil ære Gud. Når dette er tilfældet, hører vor gode og vise Fader
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vore bønner, og vil besvare dem, nogle gange med det samme; men han giver os de
ting, der er til vort bedste og til hans ære. Gud giver os velsignelser; hvis vi kunne
se hans plan, ville vi se, at han ved, hvad der er til vort bedste, og at vore bønner er
besvarede. Intet, der skader, bliver givet, men de velsignelser vi har brug for gives i
stedet  for noget,  vi bad om, som ikke ville være til  vort  bedste men til  skade.’
Testimonies Volume 1, s. 120. 

‘I dig skal alle jordens slægter velsignes’

11. Gennem hvis slægt skal alle jordens familier velsignes?  1 Mos. 12, 1 – 4.
BEMÆRK: ‘Gud gav Abraham løftet: “I dig skal alle jordens slægter velsignes.”
Guds  hensigt  med  menneskeslægtens  genløsning  blev  åbenbaret  for  Abraham.
Retfærdighedens  Sol  skinnede  på  ham,  og  hans  mørke  blev  spredt.  Kristus
erklærede: “Abraham, jeres fader, frydede sig over at skulle se min dag, og han fik
den at se og glædede sig.”’ Youth’s Instructor, 13. september, 1900. 

12. Hvad er den velsignelse, og gennem hvem kommer den til os og vore 
familier?  Ap. G. 3, 25 - 26.   

BEMÆRK: ‘Evangeliet vil på forunderlig måde forenkle livets problemer. Dersom
man fulgte dets undervisning, så ville det løse mangen en vanskelighed og fri os fra
mangen en fejltagelse. Det lærer os at vurdere ting efter deres sande værdi og at
lægge mest vægt på det, som har den største betydning – det, som vil bestå. . . . De
bør ikke tillade sig at tabe det højeste mål af syne. Lad dem huske på, at hjemmet
på jorden skal være et symbol på og en forberedelse for hjemmet i Himlen. Livet er
en forberedelsesskole, hvorfra forældre og børn skal kunne rykke op i den højere
skole i Guds boliger.’ I den Store Læges Fodspor, s. 369. 
‘Evangeliet  er  den  helliggørende  indflydelse  i  vor  verden.  Dets  indflydelse  på
hjerter vil bringe harmoni.’ Testimonies Volume 8, s. 77. 
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Lektie 11: 5. – 11. december
‘Og ikke véd…’

UDENADSVERS: ‘Derfor råder jeg dig til hos mig at købe guld, lutret I ild, så
du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, så din nøgenheds skam ikke skal
blive åbenbar, og øjensalve til at salve dine øjne med, så du kan se.’ Åb. 3, 18.

STUDIEHJÆLP: Vejledning for Menigheden bind 1, ss 391 - 394.

Indledning
‘Jeg spurgte angående betydningen af den rystelse, jeg havde set, og det blev

vist mig, at den ville fremkaldes af det tydelige vidnesbyrd, som var en følge af det
sanddru  vidnes  råd  til  menigheden  i  Laodikea.  Dette  vil  have  sin  virkning  på
modtagerens hjerte, og det vil lede ham til at løfte retfærdighedens principper højt
og fremholde den tydelige sandhed. Nogle vil ikke tåle dette tydelige vidnesbyrd.
De vil sætte sig op imod det, og det er dette, som vil forårsage en rystelse iblandt
Guds folk. Jeg så, at det sanddru vidnes vidnesbyrd ikke er blevet halvt påagtet. Det
alvorlige vidnesbyrd, som afhænger af menighedens skæbne, er blevet agtet ringe,
om ikke ladet  fuldstændigt  ude af  betragtning.  Dette  vidnesbyrd  må bevirke en
grundig omvendelse; alle, der virkelig modtager det, vil adlyde det og blive renset.’
Budskaber til Menigheden, s. 327. 

‘Det troværdige og sanddru vidne’ 

1. Hvem er det, der taler til Laodikea menigheden? Åb. 3, 14.
BEMÆRK: ‘Navnene på de syv menigheder er symbolske for kirken i forskellige
perioder af den kristne tidsregning. Tallet syv angiver det fuldendte og er et symbol
for den kendsgerning,  at  budskabet rækker til  tidernes  ende, mens de benyttede
symboler åbenbarer menighedens tilstand i forskellige perioder af verdens historie.’
Mesterens Efterfølgere, s. 307. 
 ‘Helligånden . .  .  kommer til  verden som Kristi repræsentant.  Han er ikke kun
Guds ords troværdige og sanddru vidne, men han er den, der undersøger hjertets
tanker  og  hensigter.  Han  er  kilden,  vi  må  søge  hen  til  for  en  virkningsfuld
genoprettelse  af  Guds  moralske  billede  i  mennesket.  .  .  .  Hans  forvandlende
indflydelse  skulle  bringe  selv  tankerne  i  overensstemmelse  med  Guds  vilje  og
etablere en levende forbindelse mellem jorden og himmelen.’  Advent Review &
Sabbath Herald, 8. oktober, 1908.  

2. Hvilken  alvorlig  udtalelse  siger  det  troværdige  og  sande  vidne  til
laodikæerne  og  alle  menighederne?  Åb.  3,  15;  første  del.  (Sammenlign
med Åb. 2, 2. 9. 13. 19; 3, 1. 8.)
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BEMÆRK: ‘“Jeg kender dine gerninger”(ikke din bekendelse), siger det sanddru
vidne. Gud er nu i færd med at sigte sit folk og prøve deres hensigter og motiver. 
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Mange  vil  være  som blot  avne,  uden  hvede,  ingen  værdi  i  dem.’  Testimonies
Volume 4, page 51. 
‘På den endelige opgørsdag vil det vise sig, at Gud kendte enhver ved navn. Der er
et usynligt vidne til enhver handling i livet. “Jeg kender dine gerninger,” siger han,
“som vandrer midt imellem de syv guldlysestager.”  Åb. 2, 21.  Han har kendskab
til,  hvilke anledninger der er  blevet  tilsidesat,  hvor utrættelig Den gode Hyrdes
anstrengelser har været for at opsøge dem, der fór vild på krogede veje, og for at
føre dem tilbage til fredens trygge sti.’ Vejledning for Menigheden bind 2, s. 118.

‘Hverken varm eller kold’

3. Hvordan beskriver det troværdige og sande vidne laodikeamenighedens
åndelige tilstand? Åb. 3, 15.

BEMÆRK: ‘Satan er villig til, at I skulle være kristne af navn, for så tjener I bedst
hans formål. Dersom I har gudfrygtighedens skin og ikke dens virkelighed, kan han
bruge jer til at lokke andre ind i det samme selvbedrag. Nogle stakkels sjæle vil se
på jer i stedet for at se på det bibelske ideal og vil ikke nå højere op. De er lige så
gode som I, og dermed tilfredse.’ Vejledning for Menigheden bind 1, s 48.
‘Om du var kold, ville der være et håb om, at du ville blive omvendt; men hvor
selvretfærdighed omgiver én i stedet for Kristi retfærdighed, er det meget svært at
se  bedraget,  og  selvretfærdigheden  er  meget  svær  at  lægge  væk,  så  det  er  det
sværeste tilfælde at nå. En uomvendt og ugudelig synder står i en gunstigere stilling
end sådan én.’ Testimonies Volume 2, s. 175.

4. Hvordan beskriver det troværdige og sanddru vidne sin reaktion over for
dem, der er åndeligt lunkne? Åb. 3, 16.

BEMÆRK:  ‘Det  sanddru  vidne  hader  denne  lunkenhed.  Han  afskyr
ligegyldigheden hos denne klasse mennesker.  Han siger:  “Gid du var kold eller
varm!.”  Ligesom  lunkent  vand  er  de  vamle  for  hans  smag.  De  er  hverken
interesserede  eller  egoistisk  hårdnakkede.  De  deltager  ikke  på  en  grundig  og
hjertelig måde i Guds værk, således at de gør sig til ét med dets interesser, men
holder  sig  i  frastand  og står  parate  til  at  forlade  deres  post,  når  deres  timelige
personlige  interesser  kræver  det.  Nådens  indvortes  gerning  i  hjertet  mangler..’
Vejledning for Menigheden bind 1, s. 392.
‘Denne optegnelse er blevet skrevet til særlig gavn for dem, der lever i disse sidste
dage. Mange, som har haft stort lys, har ikke sat pris på det eller benyttet sig af det,
som det var deres privilegium at gøre. De har ikke praktiseret sandheden. Og på
grund af dette vil Herren bringe dem, der har levet op til alt det lys, de har haft, ind.
De, som har været privilegeret med anledninger til at kende sandheden, og som
ikke  har  adlydt  dens  principper,  vil  blive  overvundet  af  Satans  fristelser  til  at
fremme selvet.  De vil  i  praksis fornægte sandhedens principper og bringe skam
over Guds sag. Kristus erklærer, at han vil udspy disse ud af sin mund og lade dem
følge deres egen kurs for at fremme sig selv. Denne fremgangsmåde vil i sandhed
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gøre dem fremtrædende som mænd, der er utro husforvaltere. Herren vil give sit
budskab til dem, som har vandret i overensstemmelse med det lys, de har haft, og
vil anerkende dem som sande og trofaste ifølge Guds mål. Disse mennesker vil
erstatte dem, som ikke vandrede efter Herrens vej, til trods for at de havde lys og
kundskab,  men  vandrede  efter  deres  egne  ikke-helliggjorte  hjerters  tanker.’
Spalding-Magan Collection of Unpublished Testimonies, s. 207. 

‘Og ikke véd…’

5. Hvordan anser laodikeamenigheden sig selv? Åb. 3, 17, første del.
BEMÆRK: ‘Hvilket større bedrag kan overgå det menneskelige sind end at nære
den tillid, at alt står vel til med det, når alt er forkert! Det sanddru vidnes budskab
finder Guds folk i et sørgeligt bedrag, men dog ærligt i dette bedrag. De ved ikke,
at deres tilstand er sørgelig i Guds øjne. Medens de, som der tales til, smigrer sig
med, at de befinder sig i en ophøjet åndelig tilstand, afbryder det sanddru vidne
deres  tryghed  ved  den  overraskende  fordømmelse  af  deres  virkelige  tilstand  i
åndelig blindhed, fattigdom og elendighed. Vidnesbyrdet, som er så skærende og så
strengt, kan ikke være en fejltagelse; det er det sanddru vidne, som taler, og hans
vidnesbyrd må være rigtigt. For dem, som føler sig trygge i det, som de har opnået,
og som mener at være rige på åndelig erkendelse, er det vanskeligt at tage imod det
budskab,  som erklærer,  at  de  er  bedragne  og mangler  enhver  åndelig dyd.  Det
vanhellige  hjerte  er  “svigefuldt  fremfor  alt,  det  er  sygt.”  Det  blev  vist  mig,  at
mange smigrer sig med, at de er gode kristne, selv om de ikke har én lysstråle fra
Jesus. De har ikke selv en levende erfaring i det guddommelige liv.’ Vejledning for
Menigheden bind 1, ss. 272 - 273.
‘Specielt bør vore prædikanter [“ministers”] være opmærksomme på indolens og
stolthed, som meget nemt kan komme af bevidstheden af, at vi har sandheden og
stærke  argumenter,  som  vore  modstandere  ikke  kan  modsige;  og  medens  de
sandheder, vi har, er mægtige til at  nedbryde mørkets magters fæstningsværker, er
der en fare for at forsømme personlig fromhed og fuld overgivelse til Gud. Der er
en fare for, at de føler, at de er rige og har vundet rigdom, medens de mangler den
kristnes vigtige egenskaber.’ Testimonies Volume 3, s. 210. 

6. Hvordan  anser  det  troværdige  og  sanddru  vidne laodikeamenigheden?
Åb. 3, 17, sidste del.

BEMÆRK: ‘Det er blevet åbenbaret for mig, at vantro over for vidnesbyrdene med
deres advarsel, opmuntring og tilrettevisning lukker lyset ude for Guds folk. Vantro
tillukker deres øjne, således at de er uvidende om deres sande tilstand. Det sanddru
vidne beskriver deres tilstand således: “Og du ved ikke, at netop du er elendig og
ynkværdig og fattig og blind og nøgen.” Åb. 3, 17. Troen på Kristi snare komme er
i aftagende.  “Min Herre tøver med at komme” – dette bliver ikke sagt  i  hjertet
alene,  men  det  udtrykkes  i  tale  og  allertydeligst  i  gerninger.  Sløvhed  i  denne
vågestund tillukker Guds folks sanser for tidernes tegn. Den frygtelige gudløshed,
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som råder,  nødvendiggør den største flid og det mest levende vidnesbyrd, for at
synd må kunne holdes borte fra menigheden. Troen er aftaget i en forfærdelig grad,
og det er kun ved øvelse, den kan forøges.’  Vejledning for Menigheden bind 1,  s.
275. 

‘Derfor råder jeg dig…’

7. Hvilket  råd  giver  det  troværdige  og  sanddru  vidne  for  at  genoprette
laodikeamenigheden? Åb. 3, 18.

BEMÆRK: ‘Det sanddru vidne råder os til, at vi af ham køber guld, som er prøvet i
ilden, hvide klæder og øjensalve. Guldet, der her omtales som prøvet i ilden, er tro
og kærlighed. Det gør hjertet rigt, for det er blevet lutret, indtil det er rent, og jo
mere det prøves, desto mere stråler dets glans. De hvide klæder er en ren karakter,
Kristi retfærdighed, der meddeles synderen. Denne er i sandhed et klædningsstykke
af himmelsk vævning og kan kun købes hos Kristus for et liv i villig lydighed.
Øjensalven er den visdom og nåde, der sætter os i stand til at skelne mellem det
onde og det gode og til at opdage synden i en hvilken som helst forklædning. Gud
har givet sin menighed øjne, som han kræver de skal salve med visdom, så de kan
se klart; men mange ville stikke menighedens øjne ud, hvis de kunne, fordi de ikke
ønsker, at deres gerninger skal komme for lyset, for at de ikke skal blive irettesat.
Den guddommelige øjensalve vil give forstanden klarhed. Kristus er alle dyders
opbevarer. Han siger: “Køb af mig!”’ Vejledning for Menigheden, s. 393.

8. Hvilken gerning er laodikæerne kaldet til  at deltage i for at købe disse
dyrebare gaver fra det troværdige og sanddru vidne? Åb. 3, 19.

BEMÆRK: ‘Herren har i et syn vist mig visse ting vedrørende menigheden i dens
nuværende lunkne tilstand, som jeg vil omtale for jer. Menigheden blev fremstillet
for mig i et syn. Engelen sagde til menigheden: “Jesus taler til dig: ‘Vær nidkær og
omvend dig!’” Jeg så, at der bør tages alvorligt fat på denne gerning. Der er noget,
man skal omvende sig fra. Et verdsligt sind, egoisme og begærlighed har fortæret
åndeligheden og livet  hos Guds folk.  Kærlighed til  verden har i nogle år været
Guds folks fare.  Dette har ført til  synder som egoisme og begærlighed. Jo mere
mennesket får af denne verden, desto mere sætter det sin hu til den; og det higer
fremdeles efter mere. Engelen sagde: “Thi en kamel går lettere gennem et nåleøje,
end en rig går ind i Guds rige.” Luk. 18, 25. Men mange, der bekender sig til at tro,
at vi har det sidste advarselsbudskab til verden, stræber fremdeles af al magt for at
komme i en stilling, hvor det er lettere for en kamel at gå igennem et nåleøje, end
det er for dem at indgå i riget. Disse jordiske skatte er velsignelser, når de bruges
på den rette måde. De, der har dem, bør forstå, at de har fået dem til låns af Gud, og
de bør med glæde anvende deres midler til at fremme hans sag. De vil ikke gå glip
af deres belønning her. Der vil blive set på dem med venlighed af Guds engle, og
de vil også samle sig en skat i himmelen. Jeg så, at Satan giver agt på den særegne,
egoistiske, begærlige tilbøjelighed hos nogle,  der bekender sig til sandheden, og
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han vil friste dem ved at lade lykken følge dem på deres vej, og tilbyde dem jordisk
rigdom. Han ved, at dersom de ikke overvinder deres naturlige tilbøjelighed, vil de
snuble og falde, fordi de elsker mammon og dyrker deres afgud. Ofte opnår han sin
hensigt. Den stærke kærlighed til verden overvinder eller opsluger kærligheden til
sandheden. Verdens riger tilbydes dem, og de griber med begærlighed deres skatte
og  mener,  at  de  har  vidunderlig  fremgang.  Satan  hoverer,  fordi  hans  plan  er
lykkedes.  De har ladet  kærligheden til  verden træde i stedet  for kærligheden til
Gud.’ Vejledning for Menigheden bind 1, s. 37.  

‘Se, jeg står for døren og banker’

9. Hvor skildres det troværdige og sanddru vidne som stående? Åb. 3, 20,
første del.

BEMÆRK: ‘Jeg så, at mange har så meget skrammel opdynget ved deres hjertedør,
at de ikke kan lukke den op. Nogle har vanskeligheder at ordne med deres brødre.
Andre har et vanskeligt sind og egoistisk begærlighed at fjerne, inden de kan åbne
døren. Andre har rullet verden foran deres hjertes dør, så døren er stængt. Alt dette
må fjernes,  og så vil  de  kunne åbne døren og byde  frelseren  velkommen ind.’
Vejledning for Menigheden bind 1, s 39.
‘Det sanddru vidne siger:  “Se, jeg står for døren og banker.” Åb. 3, 20. Enhver
advarsel, irettesættelse og bøn i Guds ord eller gennem hans sendebud er en banken
på hjertets dør. Den er Jesu røst, som beder om at måtte komme ind. For hver gang,
man  ikke  ænser  denne  banken,  bliver  tilskyndelsen  til  at  lukke  op  svagere.
Helligåndens påvirkning, som man i dag ikke tager hensyn til, vil i morgen ikke
være så stærk. Hjertet bliver mindre modtageligt og henfalder til en dødsensfarlig
tilstand af mangel på bevidsthed om livets kortvarighed og om den store evighed
bagved. Vor fordømmelse ved dommen vil ikke hidrøre fra, at vi har taget fejl, men
fra, at vi har forsømt de himmelsendte lejligheder til at lære, hvad der er sandhed.’
Den Store Mester, s. 335. 

10. Hvilke overmåde store og dyrebare løfter giver det troværdige og sanddru
vidne den, der åbner døren for ham? Åb. 3, 20.

BEMÆRK: ‘Hvor dyrebar er ikke denne forjættelse, som den blev vist mig i synet!
“Jeg vil gå ind og holde nadver med ham, og han med mig.” O, hvilken kærlighed,
Guds forunderlige kærlighed! Efter al vor lunkenhed og alle vore synder siger han:
“Vend om til mig, så vil jeg vende om til dig og læge alt dit frafald.”’ Vejledning
for Menigheden bind 1, s 39.
‘Så stor er Herrens uvilje til at give slip på dig, og sådan er hans kærlighed til dig,
at til trods for at dit liv ikke har været i overensstemmelse med hans vilje, og dine
gerninger og veje har stødt ham, nedlader himmelens Majestæt sig til at bede om
lov til at besøge dig og velsigne dig: “Se, jeg står for døren og banker.” De herlige
boliger og glæden i himmelen er hans; dog ydmyger han sig til at søge indgang
gennem døren  til dit hjerte, så han kan velsigne dig med sit lys og få dig til at juble
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i hans herlighed. Hans arbejde er at søge og frelse det, som er tabt og klar til at
fortabes. Han ønsker at genløse så mange, som Han kan, fra synd og død, så han
kan ophøje dem til sin trone og give dem evigt liv.’ Testimonies Volume 2, s. 224. 
‘Vor Frelser . . . lader sig ikke bortstøde ved foragt eller skræmme ved trusler, men
søger ufortrødent efter de fortabte. Han siger: “Hvordan kan jeg opgive dig?” Hos.
11: 8 [King James overs.].  Omendskønt det  trodsige hjerte  kaster  vrag på hans
kærlighed, vender han dog tilbage og råber mere indtrængende: “Se, jeg står for
døren  og banker.”  Med sin kærligheds  tvingende kraft  nøder  han sjælene  til  at
komme ind. Og de siger til ham: “Din nedladelse gjorde mig stor.” Sal. 18, 35.’
Kristi Lignelser, s. 235. 

‘Den, der sejrer…’

11. Hvilket løfte er givet den, der sejrer? Åb. 3, 21.
BEMÆRK: ‘“Den, der  sejrer,  ham vil jeg lade sidde sammen med mig på min
trone, ligesom også jeg har sejret og taget sæde hos min Fader på hans trone.” Vi
kan sejre. Ja, helt og fuldstændigt. Jesus døde for at gøre en udvej for os, så vi
kunne sejre over enhver dårlig tilbøjelighed,  enhver synd,  enhver fristelse og til
sidst sætte os hos ham. Det er vor forret at kunne eje tro og frelse. Guds kraft er
ikke blevet mindre. Jeg så, at hans kraft vil blive meddelt lige så rigeligt nu som
tidligere. Det er Guds menighed, som har mistet troen til at modtage, kraften til at
kæmpe, således som Jakob gjorde,  da han råbte:  “Jeg slipper dig ikke, uden du
velsigner mig!”  1 Mos. 32, 26. Standhaftig tro  har været  ved at  uddø. Den må
genoplives  i  Guds  folks  hjerter.  Man  må  gøre  krav  på  Guds  velsignelse.  Tro,
levende tro, fører altid opad til Gud og herligheden; vantroen fører nedad til mørke
og død.’ Vejledning for Menigheden bind 1, s. 39. 

12. Hvordan kan vi sejre over vore synder og svagheder? Åb. 3, 21; 1 Pet. 2,
21 - 23.

BEMÆRK: ‘Der er gjort rigelige foranstaltninger for alle, som oprigtigt, ivrigt og
eftertænksomt arbejder på at fuldkommengøre hellighed i gudsfrygt. Styrke, nåde
og herlighed er blevet  tilvejebragt  gennem Kristus og bringes videre til  frelsens
arvinger af tjenende engle.  Ingen er så lav, så fordærvet og ond, at de ikke kan
finde styrke, renhed og retfærdighed i Jesus, som døde for dem, hvis de afstår fra
deres synder og holder op med at gå uretfærdighedens vej og vender hele hjertet
mod  den  levende  Gud.  Han  ønsker  at  tage  deres  klæder,  der  er  besmittet  og
fordærvet  af  synd,  af,  og  iklæde  dem  med  de  hvide,  skinnende  retfærdigheds
klædninger; og han byder dem leve og ikke dø. I ham kan de blomstre. Deres grene
vil ikke visne eller være ufrugtbare. Hvis de forbliver i ham, kan de drage saft og
næring fra ham, blive fyldt med hans Ånd, vandre som han vandrede, sejre som han
sejrede, og blive ophøjet ved hans højre hånd.’  Testimonies Volume 2,  ss. 453 -
454. 

69



Lektie 11: 5. – 11. december
 ‘Vi må søge efter den kostelige perle, men ikke på jordiske markedspladser eller
på en verdslig måde. Den pris, der forlanges af os for den, er ikke guld eller sølv;
thi  dette  tilhører  Gud.  Bortkast  den tanke,  at  timelige  eller  åndelige  fordele vil
skaffe dig frelse.  Gud fordrer villig lydighed af dig.  Han beder dig opgive dine
synder. “Den, der sejrer,” erklærer Kristus, “ham vil jeg lade sidde sammen med
mig på min trone, ligesom også jeg har sejret og taget sæde hos min Fader på hans
trone.” Åb. 3, 21. Der er nogle, som altid synes at søge efter den himmelske perle.
Men de opgiver  ikke  helt  deres  onde vaner.  De dør ikke til  deres  eget  jeg,  så
Kristus kan leve i dem. Derfor finder de ikke den kosteligste perle. De har ikke
overvundet  deres  vanhellige  ærgerrighed  og  deres  kærlighed  til  verdslige
tillokkelser.  De tager  ikke  korset  op  og følger  Kristus  på  selvfornægtelsens  og
opofrelsens sti. Næsten kristne, men ikke helt på Kristi side synes de at være nær
Himmeriges rige, men de kan ikke komme derind. Næsten, men ikke helt frelst vil
sige det samme som at være ikke næsten, men helt fortabt.’ Kristi lignelser, ss. 117
– 118.
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‘Berede Herren et velskikket folk’’

UDENADSVERS: ‘Lad os glæde og fryde os og give ham æren; thi Lammets
bryllupsdag er kommet, og hans brud har gjort sig rede. Og der blev givet hende en
skinnende  ren  linnedklædning  at  iføre  sig;  thi  linnedklædningen  er  de  helliges
retfærdige gerninger.’ Åb. 19, 7 - 8.

STUDIEHJÆLP: Kristi Lignelser, kapitel 29.

Indledning
‘I både det Gamle og det Nye Testamente anvendes ægteskabet som billede på

den inderlige og hellige forbindelse,  der er mellem Kristus og hans folk. I  Jesu
tanker  pegede  glæden ved  bryllupsfestlighederne  frem til  den  dag,  da  han  skal
hjemføre sin brud til Faderens hus, og da de frelste sammen med Frelseren skal
sidde til bords ved Lammets nadver. Han siger: “Som brudgom glædes ved brud, så
din Gud ved dig.” “Du kaldes ej mer ‘den forladte’; . . . nej, ‘velbehag’ kaldes du
selv. . . . Thi Herren har velbehag i dig.” “Han glæder sig over dig med fryd, han
tier i sin kærlighed, han fryder sig over dig med jubel.” Es. 62, 5. 4; Zef. 3, 17. Da
åbenbaringen af det himmelske blev skænket apostlen Johannes, skrev han: “Og jeg
hørte som et kor af en stor skare og som en brusen af mange vande og som en
buldren  af  stærke  tordener;  de  sagde:  ‘Halleluja!  Thi  Herren,  vor  Gud,  den
Almægtige, har tiltrådt sit kongedømme. Lad os glæde og fryde os og give ham
æren;  thi  Lammets  bryllupsdag  er  kommet,  og  hans  brud  har  gjort  sig  rede.’”
“Salige er de, som er indbudt til Lammets bryllupsmåltid.”  Åb. 19, 6.  7. 9.’  Den
Store Mester, s 96. 

‘Ban Herrens vej’ 

1. Hvilken gerning var nødvendig i  forberedelse for Kristi  første komme?
Luk. 1, 17.

BEMÆRK: ‘Johannes skulle reformere israelitterne og vende dem til Herren. Han
havde løftet om, at Gud ville arbejde med ham. Han skulle “vende fædrenes hjerter
til  børnene  og  de  genstridige  til  retfærdiges  sind,  så  han  kan berede  Herren  et
velskikket folk.” Johannes var en repræsentant af Guds folk i de sidste dage, til
hvem  Gud  har  betroet  vigtige  og  alvorlige  sandheder.  Verden  er  generelt  set
overgivet  til  umådeholdenhed  og  eftergivenheden  for  de  lavere  lidenskaber.
Helsereformens lys er åbent for Guds folk i dag, for at de må se nødvendigheden af
at holde deres appetit og lidenskaber under sindets højere magts kontrol. Dette er
også  nødvendigt,  for  at  de  kan  have  mental  styrke  og  klarhed  til  at  skelne
sandhedens  hellige  kæde  og  vende  sig  bort  fra  de  besnærende  vildfarelser  og
behagelige  fabler,  der  overstrømmer  verden.  Deres  arbejde  er  at  fremlægge
Bibelens rene lære for folket. Helsereform finder altså sin plads i 
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forberedelsesarbejdet til Kristi andet komme.’ Advent Review & Sabbath Herald, 7.
januar, 1873. 

2. Hvilken gerning må menigheden fuldføre, før Kristus kan komme tilbage?
Matt. 24, 14.

BEMÆRK: ‘Sandheden vil blive forkyndt i et klart og tydeligt sprog. Som et folk
må vi berede Herrens vej under Helligåndens overopsyn og ledelse. Evangeliet skal
forkyndes i dets renhed. Den levende vandstrøm skal uddybes og udvides i sit løb.
På  alle  felter  nær  og  fjern  vil  mænd  blive  kaldt  fra  ploven  og  fra  de  mere
almindelige  forretningsmæssige  beskæftigelser,  der  i  stor  udstrækning  optager
sindene, for at blive uddannet ved at arbejde sammen med erfarne mænd. Når de
lærer at udføre et virkningsfuldt arbejde, vil de forkynde sandheden med kraft. Ved
det  guddommelige  forsyns  mest  vidunderlige  indgriben,  vil  bjerge  af
vanskeligheder blive fjernet og kastet i havet. Budskabet, der betyder så meget for
jordens beboere, vil blive hørt og forstået. Menneskene vil vide, hvad der er sandt.
Værket vil stadig gå fremad og fremad, indtil hele jorden er blevet advaret, og så
skal enden komme.’ Vejledning for Menigheden bind 3, s. 294. 

‘Han havde et evigt evangelium’

3. Hvilket budskab behøves for at bane Herrens vej? Åb. 14, 6 – 12.
BEMÆRK: ‘Herren Gud i Himmelen vil ikke sende sine straffedomme over jorden
for  ulydighed  og  overtrædelse,  før  han  har  sendt  sine  vægtere  til  at  forkynde
advarselen. Han vil ikke afslutte prøvetiden, førend budskabet er blevet forkyndt
mere tydeligt. Guds lov skal ophøjes; dens krav må blive fremholdt så sande og så
hellige, som de er, for at menneskene kan blive ledet til at tage standpunkt for eller
imod  sandheden.  Men  værket  vil  dog  hastigt  blive  afsluttet  i  retfærdighed.
Budskabet om Kristi retfærdighed skal lyde fra den ene ende af jorden til den anden
for at berede Herrens vej. Dette er Guds herlighed, som afslutter den tredje engels
gerning.’ Vejledning for Menigheden bind 2, s 309.                             - 

4. Hvilken slags menneske behøves der for at berede Herrens vej? Luk. 1, 15
– 17.

BEMÆRK: ‘Johannes skilte sig selv fra venner og livets luksus. Hans påklædnings
enkelhed, en påklædning vævet af kamels hår, var en stående irettesættelse af de
jødiske præsters ødselhed og fremvisning, og af folket generelt. Hans kost, som var
ren  vegetabilsk,  bestod  af  johannesbrød  og  vild  honning,  og  det  var  en
irettesættelse  af  den  overdrevne  appetit  og  umådeholdenhed,  der  herskede  alle
vegne. Profeten Malakias erklærer: “Se, jeg sender eder profeten Elias, før Herrens
store og frygtelige dag kommer. Han skal vende fædrenes hjerter til sønnerne og
sønnernes til fædrenes.” Her beskriver profeten arbejdets karakter.  De, som skal
bane vejen for  Kristi  andet  komme er  repræsenteret  ved trofaste Elias,  ligesom
Johannes kom i Elias’ ånd for at bane vejen for Kristi første komme. Det store
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emne om reform skal  sættes  i  gang,  og offentligheden skal  sættes  i  bevægelse.
Mådeholdenhed i alt skal forbindes med budskabet og vende Guds folk fra deres
afguderi,  umådeholdenhed,  ødselhed  i  tøj  og  andre  ting.  Den  selvfornægtelse,
ydmyghed og mådeholdenhed, der kræves af de retfærdige, som Gud især leder og
velsigner,  skal  fremlægges  for  folket  i  kontrast  til  den  ødselhed  og  de
helseødelæggende  vaner,  der  hører  til  dem,  der  lever  i  denne  degenererede
tidsalder. Gud har vist, at helsereformen er så tæt forbundet med den tredje engels
budskab,  som hånden er til kroppen. Der kan ikke findes en så stor årsag til fysisk
og moralsk degenerering andre steder end dette vigtige emne. De, som giver efter
for overdreven appetit og lidenskab, og som lukker deres øjne for lyset af frygt for
at se den syndige eftergivenhed, de ikke er villige til at opgive, er skyldige for Gud.
Den, som vender sig bort fra lyset på et punkt, forhærder sit hjerte til at forkaste
lyset på andre punkter.’ Testimonies Volume 3, s. 62. 

‘Jordens høst er overmoden’

5. Hvilke to høster skal finde sted, når Jesus kommer tilbage? Åb. 14, 14 –
20.

BEMÆRK: ‘Rajgræsset tillades at vokse sammen med hveden, at nyde alle fordele
ved sol og regn; men i høstens tid “skal I atter kende forskel på retfærdig og gudløs,
på den, som tjener Gud, og den, som ikke tjener ham.” Mal. 3, 18. Kristus selv vil
afgøre, hvem der er værdig til at blive indlemmet i Himmelens hellige familie. Han
vil dømme enhver efter hans ord og gerninger. En blot og bar bekendelse gælder
intet der. Det er vor karakter, som skal afgøre vor skæbne. Vor Frelser peger ikke
fremad til en tid, da al rajgræsset skal blive hvede. Hveden og rajgræsset vokser
sammen indtil høsten, som er verdens ende. Da bindes rajgræsset i knipper for at
brændes,  medens hveden samles  i  den himmelske  lade.  “Da skal  de  retfærdige
stråle som solen i deres Faders rige.” Da skal Menneskesønnen “sende sine engle
ud, og de skal samle og fjerne fra hans rige alle, der frister andre til fald, og dem,
som øver lovløshed; og de skal kaste dem i ildovnen.”’ Kristi Lignelser, ss. 74 - 75.

6. Hvordan bliver Guds folks modenhed beskrevet? Ef. 4, 13 – 15.
BEMÆRK:  ‘“Åndens  frugt  er  kærlighed,  glæde,  fred,  langmodighed,  mildhed,
godhed, trofasthed, sagtmodighed, afholdenhed.”  Gal. 5, 22.  23. Denne frugt kan
aldrig forgå, men vil frembringe en høst til evigt liv. “Når frugten er tjenlig, tager
han straks seglen frem; thi høsten er inde.” Kristus venter med længsel på at se sit
billede  åbenbaret  i  sin  menighed.  Når  Kristi  karakter  viser  sig  i  al  sin
fuldkommenhed i hans eget folk, da vil han komme for at tage dem til sig. Det er
enhver kristens privilegium ikke alene at vente på, men også at fremskynde vor
Herres Jesu Kristi komme, (2 Pet. 3, 12). Dersom alle, som bekender sig til at tro på
hans navn, ville bære frugt  til  hans ære,  hvor hurtig ville  ikke verden da blive
besået med evangeliets sæd. Den sidste store høst ville da være moden, og Kristus
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ville komme for at samle sine dyrebare neg hjem til sig i den himmelske lade.’
Kristi Lignelser, page 68 – 69.

7. Hvordan bliver Satans efterfølgeres modenhed beskrevet? 1 Mos. 6, 5 – 6.
BEMÆRK: ‘Jeg så tilstanden i verden, som hurtigt fylder sin ugudeligheds bæger.
Vold og forbrydelse  af  enhver  art  fylder  vor verden;  og Satan benytter  ethvert
middel til at gøre forbrydelse og nedværdigende last populære. De unge, der færdes
på gaderne, ser overalt løbesedler og notitser om forbrydelse og synd, skildret i en
eller anden roman eller fremstillet i forestillinger på dette eller hint teater. Deres
sind  oplæres  til  fortrolighed  med  synd.  Slette  og  foragtelige  menneskers  færd
fremholdes for dem i dagens tidsskrifter, og alt, hvad der kan vække nysgerrighed
og ophidse de dyriske lidenskaber, fremholdes for dem i gribende og spændende
historier.  Den  litteratur,  der  udgår  fra  fordærvede  ånder,  forgifter  sindet  hos
tusinder af  mennesker i  verden.  Synden synes ikke at  være særlig syndig.  Man
hører og læser så meget om foragtelige forbrydelser og om det slette, at den engang
vågne samvittighed, der med forfærdelse ville have reageret, bliver så sløv, at den
med interesse kan dvæle ved menneskers lave og nederdrægtige ord og handlinger.
“Som det gik til i Noas dage, sådan skal det også gå i Menneskesønnens dage.”’
Vejledning for Menigheden bind 1, s. 329. 

‘Skal I få kraft’

8. Hvordan fik den tidlige menighed kraft til at fuldføre sin gerning med at
tage evangeliet til verden? Ap. G. 1, 8.

BEMÆRK: ‘Ånden blev udgydt på pinsefestens dag. Kristi vidner forkyndte den
opstandne Frelsers kraft. Himmelens lys trængte ind i de menneskers formørkede
sind, som var blevet bedraget og forførte af Kristi fjender. De så ham ophøjet til
“fører og frelser for at give Israel omvendelse og syndernes forladelse.” Ap. G. 5,
31. De så ham omgivet af himmelens herlighed,  med uberegnelige skatte i  sine
hænder, hvilke han stod rede til at meddele alle, som ville afstå fra deres opgør. Da
apostlene beskrev den herlighed, som tilhører Faderens enbårne, blev tre tusinde
sjæle overbeviste. De så sig selv, som de var, syndige og besmittede, og Kristus
som deres ven og Forløser. Kristus blev ophøjet, Kristus blev forherliget ved den
Helligånds kraft, som hvilede over folket. Ved troen så disse omvendte ham som
den, der havde båret forsmædelse, lidelse og død, for at de ikke skulle fortabes,
men have et evigt liv. Da Kristus blev åbenbaret for dem ved Guds Ånd, erfarede
de hans kraft på deres hjerter og så hans majestæt, og de rakte tillidsfuldt deres
hænder ud mod ham og sagde: “Jeg tror.” Da blev det glædelige budskab om en
opstanden Frelser båret til den beboede verdens yderste grænser. Menigheden så
omvendte mennesker flokke til den fra alle kanter. Troende blev omvendte på ny.
Syndere forenede sig med kristne for at søge den kostelige perle. Den profeti blev
opfyldt, at de skrøbelige skulle blive “som David,” og Davids hus “som Herrens
engel.” Zak. 12, 8. Enhver Kristen så i sin broder det guddommelige billede på
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godhed og kærlighed. Da var alle ét i deres ønsker. De havde alle et og samme mål
for øje. Alles hjerter slog i harmoni. De troendes største længsel var at åbenbare
Kristi karakter og at arbejde for hans riges udbredelse. “Og hele forsamlingen af
dem, der var kommet til troen, havde ét hjerte og én sjæl. . . . Med stor kraft aflagde
apostlene vidnesbyrdet om Herren Jesu opstandelse, og alle havde de stor yndest
hos folket.”  Ap.  G. 4,  32.  33.  “Og Herren  føjede daglig nogle til,  som lod sig
frelse.”  Ap. G. 2, 47. Kristi Ånd bevægede hele menigheden og sammensmeltede
alle til ét; thi de havde fundet den kostelige perle. Sådanne scener vil man atter en
gang bevidne, og det med en større kraft. Den Helligånds udgydelse på pinsefesten
var den tidlige regn; men den sildige regn vil blive meget rigere og overvældende.
Ånden venter på, at vi skal bede om og modtage den. Kristus skal atter åbenbares i
sin fylde formedelst den Helligånds kraft.’ Kristi Lignelser, ss. 118 – 121.

9. Hvilken stor forandring havde fundet sted i disciplenes hjerter? Ap. G. 2,
1. (Sammenlign med Mark. 9, 34; Luk. 22, 24.)

BEMÆRK:  ‘Ved  Kristi  nåde  blev  apostlene  gjort  til  hvad,  de  blev.  Det  var
oprigtige hengivelse og ydmyg og oprigtig bøn, der bragte dem i tæt fællesskab
med ham. De sad sammen med ham i himmelske steder. De indså, hvor stor deres
gæld til ham var. Ved ivrig og vedholdende bøn fik de Helligåndens gave, og de
gik frem tynget af byrden med at frelse sjæle,  og fyldt  af iver med at forlænge
korsets triumf. Og gennem deres arbejde blev mange sjæle bragt fra mørke ind til
lys, og mange menigheder blev oprettet.’ Testimonies Volume 7, s. 32.
‘Det var ved at bekende og afstå fra synd, ved oprigtig bøn og hengivelse til Gud,
at de tidlige disciple beredte sig til udgydelsen af Helligånden på pinsefestens dag
Det samme arbejde, bare i større grad, må gøres nu.’  Advent Review & Sabbath
Herald, 2. marts, 1897. 

‘Sildigregnen’

10. Hvilket løfte er givet om en mægtig udgydelse af Helligånden i de sidste
dage? Ap. G. 2, 17.

BEMÆRK:  ‘De  første  disciple  gik  frem  og  prædikede  ordet.  De  åbenbarede
Kristus i deres liv. Og Herren arbejdede med dem, “og stadfæstede ordet ved de
tegn,  som  fulgte  med.”  Disse  disciple  forberedte  sig  til  deres  arbejde.  Før
pinsefestens dag mødtes de og lagde alle uoverensstemmelserne væk. De var alle
enige. De troede på Kristi løfte om, at velsignelsen ville blive givet, og de bad i tro.
De bad ikke om en velsignelse for dem selv alene, de var tynget af byrden med at
frelse sjæle. Evangeliet skulle bæres til de jordens yderste kanter, og de bad om at
få  den  kraft,  Kristus  havde  lovet.  Så  var  det,  at  Helligånden  blev  udgydt,  og
tusinder blev omvendt på én dag. På samme måde kan det gå i dag. Lad Guds ord
prædikes  i  stedet  for  menneskenes  spekulationer.  Lad  kristne  lægge  deres
uoverensstemmelser  væk  og  give  sig  selv  til  Gud  og  arbejde  for  at  frelse  de
fortabte. Lad dem i tro bede for velsignelsen, og den vil komme. Udgydelsen af

75



Lektie 12: 12. – 18. december
Ånden  på  apostlenes  tid  var  "tidligregnen,"  og  herligt  var  resultatet.  Men
sildigregnen vil være større.’ Advent Review & Sabbath Herald, 19. november 19th,
1908. 

11. Hvilken reaktion blandt jøderne på pinsefestens dag er en advarsel til 
Guds folk i dag? Ap. G. 2, 13.

BEMÆRK: ‘Det er kun dem, der lever op til det lys, de har fået, der vil modtage
større lys. Medmindre vi dagligt vokser i at vise de aktive kristne dyder, vil vi ikke
kende  Helligåndens  tilkendegivelse  i  sildigregnen.  Den  kan  falde  på  hjerter
omkring os, men vi vil ikke vide det eller modtage den.’ Advent Review & Sabbath
Herald, March 2nd, 1897.

‘Dem, som var gået sejrende ud’

12. Hvilket arbejde må gøre af og for dem, der vil erfare husvalelsestiderne
fra Herrens åsyn? Ap. G. 3, 19 – 20.

BEMÆRK: ‘Jeg så mange forsømme den beredelse,  der er så nødvendig, og se
fremad til “vederkvægelsens tider” og den “sildige regn” i forventning om, at disse
skulle gøre dem skikkede til at bestå på Herrens dag og til at leve for hans åsyn. O
hvor mange jeg så stå uden beskyttelse i trængselstiden! De havde forsømt den
nødvendige beredelse, og derfor kunne de ikke modtage den vederkvægelse, som
alle må have for at kunne leve for Guds hellige åsyn. De, som ikke vil lade sig
tilhugge  af  profeterne,  som forsømmer  at  rense  deres  sjæle  ved  at  adlyde  hele
sandheden, og som er villige til at tro, at deres tilstand er langt bedre, end den i
virkeligheden  er,  vil  komme til  den  tid,  da  plagerne  falder,  og da  indse,  at  de
behøvede at blive tilhugget og tilpasset til bygningen. Men da vil der ingen tid være
til  at  få  dette  gjort  og ingen midler  til  at  tale deres  sag hos Faderen.  Før dette
tidspunkt er den overmåde højtidelige erklæring udgået: ”Lad den, som gør uret,
fremdeles  gøre  uret,  og  den  urene  fremdeles  blive  uren,  og  den  retfærdige
fremdeles øve retfærdighed, og den hellige fremdeles blive helliggjort!” Jeg så, at
ingen  kan  blive  delagtig  i  ”vederkvægelsen”,  medmindre  han  vinder  sejr  over
enhver skødessynd, over alle urigtige ord og handlinger. Vi bør derfor nærme os
Herren mere og mere og alvorligt søge den beredelse, som er nødvendig, for at vi
kan bestå i striden på Herrens dag. Lad alle huske på, at Gud er hellig, og at kun
hellige væsener nogen sinde kan bo i hans nærhed.’  Budskaber til Menigheden,  s
72. 

13. Hvilket  løfte  og  håb  har  menigheden  om,  at  dette  arbejde  vil  være
fuldført, når Kristus kommer igen? 1 Joh. 3, 2 – 6.

BEMÆRK:  ‘Apostelens  formaning  er:  “Tvæt  hænderne,  I  syndere!  Og  rens
hjerterne, I tvesindede.” Det er ved at beskæftige os med dette arbejde og ved at
udøve levende tro på Gud, at vi skal fuldkomme kristen karakter. Arbejdet med at
rense sjælens tempel og forberede sig til Kristi komme må gøres, medens vi er i
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denne fristelsens verden. Ligesom Kristus finder os i karakter,  når han kommer,
således skal vi forblive.’ Historical Sketches, s. 134. 
‘Vi forbereder os til at møde ham, der skal vise sig i himmelens skyer ledsaget af et
følge af hellige engle, og give de trofaste og retfærdige udødelighedens sidste puds.
Når  han  kommer,  er  det  ikke  for  at  rense  os  fra  vore  synder  og  fjerne  vore
karaktermangler  eller  helbrede  os  for  skavankerne  i  vores  temperamenter.  Hvis
dette overhovedet bliver gjort for os, er det et arbejde, der er fuldført før den tid.
Når Herren kommer, vil de, der er hellige, forblive hellige. De, som har bevaret
deres  legeme  og  ånd  i  hellighed,  helliggjort  og  i  ære,  vil  da  modtage
udødelighedens  sidste  puds.  Men  de,  der  er  uretfærdige,  ikke-helliggjorte  og
snavsede vil forblive sådan for evigt. Intet  arbejde vil da udføres for dem for at
fjerne deres fejl og give dem en hellig karakter. Han sidder da ikke for at lutre og
fjerne deres synder og fordærvelse. Dette skal gøres i disse nådens timer. Det er nu,
at dette arbejde skal gøres for os.’ Testimonies Volume 2, page 355.
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‘Bring hveden hjem i min lade’

UDENADSVERS: ‘Og en af de ældste tog til orde og sagde til mig: “De, som
er  iførte  de  lange,  hvide klæder,  hvem er  de?  Og hvorfra  er  de kommet?” Jeg
svarede ham: “Min herre! Du ved det.” Da sagde han til mig: “Det er dem, som
kommer fra den store trængsel, og de har tvættet deres klæder og gjort dem hvide i
Lammets blod.’ Åb. 7, 13 – 14.

STUDIEHJÆLP: Det skal ske i de sidste dage, kapitel 4..

Indledning
‘I dag, ligesom i fortiden, venter hele himmelen på at se menigheden udvikles i

frelsens videnskab. Kristus har købt menigheden med sit blod, og han længes efter
at iklæde hende frelse. Han har betroet hende hellig sandhed, og han ønsker, at hun
skal tage del i hans herlighed. Men for at menigheden skal være en uddannende
kraft  i  verden,  må  hun  samarbejde  med  himmelen.  Hendes  medlemmer  må
repræsentere Kristus. Deres hjerter må være åbne for at modtage enhver stråle af
lys, som Gud ser, at det er passende at sende. Idet de modtager dette lys, vil de
være i stand til at modtage og videregive flere og flere stråler fra Retfærdighedens
Sol.’ Advent Review & Sabbath Herald, 4. december, 1900. 

‘Tag derfor Guds fulde rustning på’

1. Hvordan beskriver Paulus den kamp, den kristne menighed er engageret
i? Ef. 6, 12.

BEMÆRK: ‘Menigheden er  Guds fæstning, hans tilflugtssted midt i  en oprørsk
verden. Ethvert forræderi  fra menighedens side er forræderi imod ham, som har
købt  menneskeslægten  med  sin  enbårne  Søns  blod.  Lige  fra  begyndelsen  har
trofaste  sjæle  oprettet  [udgjort]  menigheden  på  jorden.  Gennem  alle  tider  har
Herren haft sine vægtere, der trofast har vidnet for det slægtled, inden for hvilket de
har levet. Disse vagtposter gav de advarende budskaber; og når de fik bud om at
nedlægge våbnene,  overtog andre arbejdet.  Gud oprettede en pagt  mellem disse
vidner og sig selv og forenede menigheden på jorden med menigheden i Himmelen.
Han har udsendt sine engle for at styre sin menighed, og helvedes porte har ikke
været i stand til at besejre hans folk.’ Mesterens Efterfølgere, s. 12.

2. Hvordan skal den enkelte Kristne være forberedt til denne kamp? Ef. 6,
11. 13 – 18.

BEMÆRK:  ‘Hvis  vi  vinder  sejr  over  vore  prøvelser  og  Satans  fristelser,  så
udholder vi vor tros tid, som er mere kostbar end guld, og er stærkere og bedre
forberedt til at møde den næste. Men hvis vi synker ned og giver efter for Satans
fristelser, vil vi blive svagere, og vi vil ikke få nogen løn for prøvelsen eller være 
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godt  forberedt  til  at  møde  den  næste.  På  denne  måde  vil  vi  blive  svagere  og
svagere, indtil vi bliver taget til fange af Satan, når han vil. Vi må have Guds fulde
rustning på og være forberedt hvert øjeblik til en konflikt med mørkets magter. Når
fristelser og prøvelser kommer over os, så lad os gå til Gud og kæmpe med ham i
bøn. Han vil ikke sende os væk tomhændede; men han vil give os nåde og styrke til
at sejre og kraft til at bryde fjendens magt. Om dog alle kunne se disse ting i deres
sande  lys  og  udholde  besværligheder  som Jesu  gode  soldater.  Så  vil  Israel  gå
fremad,  stærk  i  Gud  og  i  hans  kraft.’ Advent  Review  &  Sabbath  Herald,  9.
september, 1849. 

‘Den levende Guds segl’

3. Før den sidste katastrofe kommer over verden, hvordan vil Gud vise sin 
anerkendelse af sit folk? Åb. 7, 1 – 3.

BEMÆRK: ‘Lige så snart Guds tjenere har fået et tegn på deres pande – ikke et 
tegn, der kan ses, men en urokkelig forankring i sandheden, bade intellektuelt og 
åndeligt – og er beredt for rystelsen, vil den komme.’ Det skal ske i de sidste dage, 
s. 218.

4. Hvordan beskriver Paulus denne rystelse? Heb. 12, 26 – 27.
BEMÆRK: ‘Den mægtige rystelse er begyndt  og vil  fortsætte,  og alle vil  blive
rystet ud, som ikke er villige til at indtage et frimodigt og urokkeligt standpunkt for
sandheden og til at gøre opofrelse for Gud og hans sag. Engelen sagde: “Tror I, at
nogen vil blive tvungen til at opofre? Nej, nej! Det må være et frivilligt  offer. Det
vil koste alt at købe ageren.” Jeg råbte til Gud om at spare sit folk, af hvilke nogle
var ved at hensygne og dø. Derpå så jeg, at den Almægtiges straffedomme kom
hurtigt, og jeg tryglede engelen om at tale til folket på sit sprog. Han sagde: “Al
Sinajs lyn og torden kunne ikke bevæge dem, der ikke vil lade sig påvirke af Guds
ords  tydelige  sandheder,  ej  heller  ville  en  engels  budskab kunne vække  dem.”
Budskaber til Menigheden, s 64.

5. Hvilket løfte har Guds trofaste folk om, at ingen af dem vil gå fortabt i
rystelsen? Amos 9, 9.

BEMÆRK: ‘Jesus og de hellige engle leder og forener Guds folk til én tro, så de
alle kan have ét sind og én overbevisning. Og medens de bliver bragt til troens
enhed, til at være enige om de alvorlige og vigtige sandheder for denne tid, arbejder
Satan på at modvirke deres fremgang. Jesus arbejder gennem sine redskaber på at
samle og forene. Satan arbejder gennem sine redskaber på at sprede og splitte. “Thi
se, jeg byder,  at Israels hus skal sigtes blandt alle folkene, som man sigter med
sold, uden at et korn falder til jorden.” Gud er nu ved at prøve og forsøge sit folk.
En karakterudvikling foregår. Engle vejer vor moralske værdi og fører et nøjagtigt
regnskab  med  alle  de  handlinger,  menneskenes  børn  udfører.  Blandt  Guds
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bekendende folk findes der fordærvede hjerter; men de vil blive prøvet og forsøgt.
Den Gud, som læser enhvers hjerte, vil bringe mørkets skjulte ting for lyset, ofte
hvor man mindst  anede  dem, for  at  de anstødssten,  der  har  hindret  sandhedens
fremgang, kan blive fjernet, og Gud må have et rent og helligt folk til at forkynde
sine love og domme. Vor ophavsmand leder sit folk skridt for skridt, renser dem og
gør dem skikkede til  forvandling,  medens han lader dem blive tilbage,  som har
tilbøjelighed til at fjerne sig fra legemet, som ikke er villige til at lade sig lede, og
som er tilfredse med deres egen retfærdighed.’  Testimonies Volume 1,  ss. 332 –
333.

‘Der times dig intet ondt’

6. Hvordan  bliver  den  sidste  krise  beskrevet  i  Daniels  bog,  og  hvilket
dyrebart løfte er givet Guds folk? Dan. 12, 1.

BEMÆRK: ‘Den “trængselstid . . . som hidtil ikke har haft sin mage,” vil snart
være over os, og vi får brug for en erfaring, vi ikke har nu, og som mange er for
ugidelige til at skaffe sig. Det viser sig ofte, at vanskelighederne er større, når vi
venter dem, end de er i virkeligheden, men det gælder ikke den krise, der ligger
foran os. Den livligste fantasi kan ikke forestille sig trængslernes omfang. I den
prøvelsens stund må hver sjæl stå alene for Gud. Selv om “Noa, Daniel og Job” var
i landet, “så sandt jeg lever, lyder det fra den Herre Herren: De skulle ikke redde
søn eller datter; de selv alene skulle redde deres liv ved deres retfærdighed.” Ez. 14,
20.’ Konfrontation, s 510. 

7. Hvordan bliver den tid beskrevet i Åbenbaringens bog? Åb. 16, 1 – 21.
BEMÆRK:  ‘Når  Kristus  indstiller  sin  forbøn  i  helligdommen,  udøses  den
ublandede vrede, som truede alle dem, der tilbeder dyret og dets billede og tager
dets mærke på sin pande (Åb. 14, 9. 10). Egyptens plager, da Gud skulle til at befri
Israel, var af samme art som de langt frygteligere domme, der skal komme over
verden lige før Guds folks endelige udfrielse. Johannes’ Åbenbaring beskriver disse
frygtelige plager: “Da kom der ondartede og slemme bylder på de mennesker, som
havde dyrets mærke, og som tilbad dets billede.” Havet “blev til blod som af en
død: og hvert levende væsen i havet døde.” Og “floderne og kildevældene blev til
blod.”  Hvor  frygtelige  disse  straffe  end  er,  står  dog  Guds  dom  fuldt  ud
retfærdiggjort.  Guds engel siger:  “Retfærdig er du, du Hellige,  at  du har fældet
denne dom; fordi de har udgydt helliges og profeters blod, så har du givet dem blod
at drikke; det har de fortjent.”’ Konfrontation, ss. 513 – 514.

8. Hvilke dyrebare løfter vil trøste Guds folk i den frygtelige tid? Sal. 91, 1 –
16.

BEMÆRK: ‘Trængselstiden er lige foran os; og da vil streng nødvendighed tvinge
Guds folk til at fornægte selvet, til blot at spise nok til at opretholde livet; men Gud
vil  forberede  os  for  den  tid.  I  den  frygtelige  time  vil  vort  behov  være  Guds
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anledning til at give hans folk styrke og opretholde dem.’ Testimonies Volume 1, s.
206.
‘Herren  har  gentagne  gange  vist  mig,  at  det  er  i  strid  med  Bibelen  at  træffe
forberedelse for  vore timelige behov i trængselstiden.  Jeg så,  at  hvis de hellige
havde madvarer oplagrede hos sig eller ude på marken i trængselstiden, når der er
sværd,  hunger  og pest  i  landet,  ville  det  blive dem frataget  med voldshånd,  og
fremmede ville høste deres marker. Da vil det netop være tiden for os at stole helt
på Gud, og han vil opholde os. Jeg så, at vort brød og vand vil være os sikret på den
tid, og at vi ikke skal mangle eller lide hunger, for Gud kan dække bord for os i
ørkenen. Blev det nødvendigt, ville han sende ravne til at bespise os, ligesom han
bespiste Elias, eller lade manna regne ned fra Himmelen, ligesom han gjorde for
israelitterne.’ Budskaber til Menigheden, s. 71.

9. Hvilket råd angående vort liv i dag vil berede os for den tid? Matt. 6, 25 –
34.

BEMÆRK:  ‘Megen  unødvendig  bekymring  og  frygt  næres  om  vor  fremtid,
angående hvad vi skal spise og drikke, og hvordan vi skal klæde os. . . . Vor Frelser
ønsker  ikke  blot,  at  vi  skal  se  Guds  kærlighed  fremvist  i  de  smukke blomster
omkring os, men han ønsker, at vi skal lære lektier om enfoldighed fra dem, og om
fuldkommen tro og tillid til vor Himmelske Fader.  Hvis Gud er så interesseret  i
disse ubesjælede ting, at han gør dem så smukke, ting, der hugges ned og dør på én
dag, hvor meget mere interesseret vil han ikke være i at dække sine lydige børns
behov, hvis liv kan vare evigt.’ Pamphlet 69, s. 17. 
‘Herren har vist mig, at nogle af hans børn ville blive ængstelige, når de ser prisen
på fødevarerne stige, og så købe madvarer og gemme dem hen til trængselstiden.
Når de så kom i nød, så jeg dem gå hen til deres madvarer for at se til dem, og da
var de fulde af orme og smådyr og uegnede til brug.’ Herren kommer, 22. juni.

‘Dem, som kommer fra den store trængsel’

10. Hvilket syn blev givet Johannes om dem, der vil gå igennem denne store
trængsel? Åb. 7, 9 – 17.

BEMÆRK: ‘Ligesom i Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos dage således vil Gud
også i de sidste dage af denne verdens historie virke mægtigt for dem, som star fast
på rettens side. Han som vandrede med de værdige hebræere i ildovnen, han vil
også være med sine efterfølgere, hvor som helst de er. Han vil trøste og opholde
dem ved sin nærværelse. Midt under trængselstiden – en sådan trængselstid, som
der aldrig har været før, siden der var et folk – vil hans udvalgte stå urokkelige.
Satan med hele sin skare af onde engle kan ikke tilintetgøre selv den svageste af
Guds  hellige.  Engle,  der  er  vældige  i  magt,  vil  værne  om dem,  og  Herren  vil
åbenbare sig på deres vegne som en “Gudernes Gud”, der er i stand til at frelse
dem, som sætter deres lid til ham.’ Profeter & Konger, s 326. 
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11. Hvem vil stå op for Guds folk, når hele verden er forenet imod dem? Dan.

12, 1.
BEMÆRK: ‘Under trængselstiden opildner Satan de onde, og de omringer Guds
folk for at udslette dem. Men han ved ikke, at der står skrevet  “tilgivet” ud for
deres navne i himmelens bøger. Han ved ikke, at befalingen er blevet givet: “Tag
de  snavsede  klæder  af”  dem,  og  giv  dem “højtidsklæder  på,”  og  sæt  “et  rent
hovedbind” på deres hoveder. [Zak. 3, 1 – 5] Løftet,  der blev givet til Josva, er
givet  til  hele Guds sidste folk:  “Hvis  du vandrer  på mine veje og holder  mine
forskrifter, skal du både råde i mit hus og vogte mine forgårde, og jeg giver dig
gang og sæde blandt dem, som står her.” Hvem er de, som står her? De er Guds
engle.  Kunne vore øjne åbnes, som Elisas tjeners øjne i Dotan, ville vi se onde
engle hele vejen omkring os, og de trænger sig på og våger efter en anledning til at
friste os og besejre os; vi ville også se hellige engle vogte over os, og med deres lys
og kraft  skubbe de onde engle  tilbage.’  Advent  Review & Sabbath Herald,  19.
november, 1908. 

‘Så skal vi altid være sammen med Herren’

12. Hvilke dyrebare løfter vil blive opfyldt, når  Jesus kommer igen? Es. 25, 8.
BEMÆRK: ‘Kristus vil samle sit folk til sig fra tagkamre, fra fattige hytter,  fra
fængsler,  fra  henrettelsessteder,  fra  bjerge,  fra  ørkener,  fra  jordens huler  og fra
øerne  i  havet.  På  jorden  led  de  mangel,  var  betrængte  og  blev  mishandlede.
Millioner steg ned i graven vanæret af verden, fordi de standhaftig nægtede at give
efter for Satans bedragerige fordringer. Menneskelige domstole dømte dem som de
værste forbrydere; men dagen er nær, da “Gud er den, der dømmer.” (Sal. 50, 6).
Da skal  menneskenes  domme tilbagekaldes.  Herren  skal  “gør  ende på  sit  folks
skam.” Es. 25, 8.  Hvide klæder skal gives til enhver af dem. (Åb. 6, 11.) Og “de
skal kaldes:  det hellige folk, Herrens genløste.”  Es. 62, 12. For de kors, de har
måttet bære, for de tab, de har måttet lide, for de forfølgelser, de har måttet udstå,
efterstræbte endog til døden – for alt dette skal der gengældes dem rigeligt. “De
skal se hans ansigt,  og hans navn skal  stå på deres  pander.”  Åb.  22, 4.’  Kristi
lignelser, s. 179..

13. Hvad vil Guds folk råbe, når de ser Jesus komme? Es. 25, 9.
BEMÆRK: ‘Med medlidenhed og medfølelse, med øm længsel og kærlighed ser
Herren på sit fristede og prøvede folk. For en tid vil undertrykkerne få lov til at
triumfere  over dem, der  holder  Guds hellige  bud.  Det  er  givet  alle  den samme
anledning,  som der blev givet  den første  store oprører,  til  at  vise den ånd,  der
tilskynder dem til handling. Det er Guds hensigt, at alle skal undersøges og prøves,
så han kan se, om de er loyale eller illoyale mod de love, der styrer det himmelske
rige. Til det sidste tillader Gud Satan at åbenbare sig som en løgner, en anklager og
en  morder.  Således  bliver  hans  folks  triumf  mere  markant,  herligere,  mere
fuldkommen. Profetens ord vil da blive opfyldt: “Thi til hævnens dag stod min hu,
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mit genløsningsår var kommet.” Herrens folks sang vil da være: “Herren er konge,
folkene  bæver,  han  troner  på  keruber,  jorden  skælver.  Stor  er  Herren  på Zion,
ophøjet  over  alle  folkeslag.”’  Advent  Review  & Sabbath  Herald,  4.  december,
1900. 
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