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‘Frelsens vej’

Forord

I hvert sind burde det højtidelige spørgsmål være: “Hvad skal jeg gøre for at
blive frelst?” Jeg må selv kende sandheden,  for at  jeg kan blive helliggjort  ved
sandheden og således blive egnet for det højere liv. Men Satan er utrættelig i sine
anstrengelser på at holde evangeliets forvandlende lys væk fra menneskenes hjerter.
De, som ikke bevidst modsætter sig, de, der ligesom Paulus, uvidende strider mod
sandheden,  kan  blive  omvendt.  Dog  forbliver  det  en  barsk  og  beklagelig
kendsgerning,  at  fjenden  forblinder  mange  til  deres  undergang  blandt  de
bekendende troende, såvel som blandt de vantro. De tillader ham at frarøve dem al
ønske om at undersøge det inspirerede ord for sig selv.

Satans gerning er at gøre Guds sandhed virkningsløs. Siden han blev smidt
ud af himmelen på grund af sin overtrædelse, har hans mål været at forpurre Guds
hensigt  med  mennesket.  Han  søger  at  få  det  til  at  se  ud,  som  om  loven  er
ufuldkommen,  uretfærdig  og  tyrannisk.  Han  erklærer,  at  det  er  umuligt  for
mennesket at holde loven. Og i dets egen kraft kan mennesket ikke holde loven.
Uden en Frelser er det uden håb.

Kristus så menneskeslægtens hjælpeløse tilstand, og han kom for at frelse
dem ved at leve det liv i lydighed, som loven kræver, og at betale ulydighedens
straf  ved sin død.  Han kom for  at  bringe  os  budskabet  og midlet  til  frelse,  en
frelsesvished, ikke ved at annullere loven, men gennem lydighed muliggjort ved
hans fortjenester.

For at gøre det muligt for mennesker at være konger og præster for Gud tog
englenes Øverstbefalende en tjeners stilling. Han gav os det fuldkomne eksempel.
Han beder os lære af ham; for hans liv var en eksemplifikation af loven. Ingen
syndig handling skæmmede hans vandel. I ord og handling var han pletfri.
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Kristi død viser Guds kærlighed til mennesket. Det er løftet om vor frelse.
At tage korset væk fra den kristne ville være ligesom at fjerne solen. Korset bringer
os nær Gud og forsoner os med ham. Jehova ser på det med en Faders kærligheds
formildende medfølelse. Han ser på den lidelse, hans Søn måtte gennemgå for at
frelse slægten fra evig død, og han tager imod os i den Elskede.

Uden korset kunne mennesket ingen forbindelse have med Faderen. Al vort
håb hænger på det. Med det for øje kan den kristne gå frem med en sejrsherres
skridt;  for fra  det strømmer lyset  fra  Frelserens kærlighed.  Når synderen når til
korset og ser op til ham, der døde for at frelse ham, kan han juble med fuld glæde;
for hans synder er tilgivet. Idet han knæler foran korset, har han nået det højeste
sted, et menneske kan nå. Lyset af Guds herligheds kundskab er åbenbaret i Jesu
Kristi ansigt; og tilgivelsens ord bliver udtalt: Lev, I skyldige syndere, lev. Jeres
anger er godtaget; for jeg har fundet en løsesum.

Gennem korset lærer vi, at vor himmelske Fader elsker os med en uendelig
og evig kærlighed  og drager  os  til  sig  med mere  end  en moders  længselsfulde
medfølelse med et egensindigt barn. Kan vi da undre os over, at Paulus udbrød:
“Men det være langt fra mig at rose mig af noget andet end vor Herres Jesu Kristi
kors.” Det er vort privilegium også at rose os af Golgatas kors, vort privilegium at
give os helt og fuldt til ham, som gav sig selv for os. Da vil vi, med det lys af
kærlighed, der skinner fra hans ansigt på vores, gå frem og genspejle det til dem,
der er i mørke.

Advent Review & Sabbath Herald, 29. april, 1902.
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Forfatterens forord

Læren  om  frelsesvished  er  af  calvinistisk  oprindelse  og  er  baseret  på  de  fem
punkter fra  kirkemødet i  Dort i  1618, som forsøgte at  besvare de indvendinger,
Jacob  Hermann  (Arminius)  kom  med  angående  den  måde,  den  hollandske
reformerte menighed havde udviklet John Calvins lære. De fem hovedpunkter, der
blev  fremsat  af  kirkemødet,  og  som  de  reformerte  menigheder  af  calvinistisk
overbevisning gør sig til talsmand for, er som følgende:

1. Fuldstændig  lastefuldhed.  Mennesket  kan  intet  gøre  for  at
tilvejebringe sin frelse, ikke engang at tro.

2. Betingelsesløs udvælgelse. Det valg, der afgør menneskets frelse, er
udelukkende Guds og ikke menneskets i den mindste grad.

3. Begrænset forsoning. Jesus døde på korset kun for de udvalgte.
4. Uimodståelig nåde. Når Guds nåde fremstilles for synderen, kan den

ikke modstås eller forkastes.
5. De helliges udholdenhed. De udvalgte er forvisset om frelse og kan

aldrig gå fortabt, lige meget hvad de gør. (‘Én gang frelst, altid frelst’)
I modsætning hertil foreslår Jacob Hermann, at:

1. Gud har givet mennesket en fri vilje. Han kan vælge at tage imod eller
forkaste Kristi kald.

2. Vor udvælgelse til evigt liv er baseret på Guds forudviden om hvem,
der ville vælge at tro.

3. Fordi Gud elsker  alle,  døde Kristus for  verden,  og Faderen  ønsker
ikke, at nogen skal fortabes.

4. Mennesket kan modstå Guds nåde ved at udøve sin frie vilje.
5. Mennesket kan ved at udøve sin frie vilje vælge at falde ud af nåden.

Når calvinister taler om frelsesvished, henviser de til  deres tro på, at  de,  der er
udvalgt af Gud til evigt liv, aldrig kan gå fortabt, lige meget hvilke synder, de måtte
begå.  Denne lære om frelsesvished bliver almindeligvis beskrevet  som ‘én gang
frelst, altid frelst.’ Syvende dags adventister har altid fastholdt, at ‘én gang frelst,
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altid  frelst’  er  ubibelsk  og  en  farlig  og  vildledende  fejltagelse.  Betegnelsen
‘frelsesvished’  findes  ikke  i  skrifterne.  Ellen  White  bruger  begrebet  én  gang  i
følgende citat:
‘Kristus så menneskeslægtens hjælpeløse tilstand, og han kom for at frelse dem ved
at leve det liv af lydighed, som loven kræver, og at betale ulydighedens straf ved
sin død. Han kom for at bringe os budskabet og midlet til frelse, en frelsesvished,
ikke  ved  at  annullere  loven,  men  gennem  lydighed  muliggjort  ved  hans
fortjenester.’ Advent Review & Sabbath Herald, 29. april, 1902.
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Lektie 1: 26. december – 1. januar  
‘Han skal frelse sit folk fra dets synder’

UDENADSVERS: ‘Hun skal føde en søn, og ham skal du give navnet Jesus; thi
han skal frelse sit folk fra dets synder.’ Matt. 1, 21. 

STUDIEHJÆLP: Vejen til Kristus , kap. 2.

Indledning
‘Den kristne må repræsentere Kristus ved både at være god og gøre godt. Så vil

der  være  en  duft  ved  livet,  en yndighed  ved  karakteren,  som vil  åbenbare  den
kendsgerning, at han er en kristen, en arving til himlen. Brødre, vær ikke længere
dovne tjenere. Enhver sjæl må kæmpe imod tilbøjelighed. Kristus kom ikke for at
frelse mennesker i deres synder, men fra deres synder. Han har gjort det muligt for
os  at  besidde  en  hellig  karakter;  vær  derfor  ikke  tilfredse  med  mangler  og
skavanker. Men medens vi ivrigt skal søge efter fuldkommengørelse af karakteren,
må vi huske, at helliggørelse ikke er et øjebliks arbejde, men et helt livs arbejde.
Paulus sagde: “Dag efter dag dør jeg” (1 Kor. 15, 31). Dag efter dag må arbejdet
med at overvinde gå fremad. Hver dag skal vi modstå fristelse og vinde sejr over
selviskhed i alle dens former.’ Ye Shall Receive Power, s. 353. 

‘Alle har syndet’

1. Hvad er det menneskelige problem,  fra hvilket  vi  alle behøver at blive
frelst? Rom. 3, 23.

BEMÆRK:  ‘Den  eneste  definition  på  synd  vi  finder  i  Bibelen  er,  at  “synd  er
lovbrud”  (1  Joh.  3,  4).  Guds  ord  erklærer:  “Alle  har  jo  syndet  og  mangler
herligheden fra Gud” (Rom. 3, 23). “Ingen gør godt, end ikke en eneste” (Rom. 3,
12). Mange er bedraget angående deres hjerters tilstand. De er ikke klar over, at det
naturlige hjerte er svigefuldt fremfor alt og meget ondskabsfuldt. De omgiver sig
med deres egen retfærdighed og er tilfredse med at nå deres egen menneskelige
standard for karakteren; men de kommer skæbnesvangert til kort, når de ikke når
den guddommelige standard, og i sig selv kan de ikke opfylde Guds krav.’ Selected
Messages, bind 1, s. 320. 

2. Hvad er den uundgåelige konsekvens af menneskets synd? Rom. 5, 12.
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BEMÆRK: ‘Midt i Edens have voksede livets træ, hvis frugt kunne sikre evigt liv.
Hvis Adam var blevet ved med at være lydig mod Gud, ville han stadig have haft 
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Lektie 1: 26. december – 1. januar
fri adgang til dette træ, og han havde levet til evig tid. Men da han syndede, blev
han afskåret fra livets træ, og han blev underlagt døden. Guds dom: “Støv er du, og
til  støv  skal  du  vende  tilbage,”  peger  på  livets  fuldstændige  ophør.  Den
udødelighed, der var lovet mennesket på betingelse af dets lydighed, var sat over
styr ved overtrædelsen. Adam kunne ikke videregive noget til sine efterkommere,
som han ikke selv var i besiddelse af.’ Konfrontation, s. 439.

‘Djævelen til fader’

3. Hvad afslører en syndig opførsel? Joh. 8, 44. 

BEMÆRK:  ‘Fjendskabet  mod  Gud  har  slået  sine  rødder  dybt  i  menneskelige
hjerter.  Det  er  blevet  meget  udbredt,  både  i  verden  og  i  Kristi  bekendende
menigheder.  Verden  og  Guds  bekendende  folk  er  forenet  ved  det  alt-
gennemtrængende princip af uvilje mod Guds regering. Deres modstand mod Guds
lov er tilstrækkelig til at binde dem sammen til sammen at bære byrden af deres
ophobede skyld. Ethvert tegn på at vende tilbage til troskab og lydighed mod Gud
bliver  stemplet  som forræderi  mod sammenslutningen  af  de  illoyale.  En  vågen
ugudelighed fremskyndes til instinktiv årvågenhed og vækker til udvisning af had
mod den prøvende sandhed for denne tid. Når som helst sandheden bliver forkyndt,
vil den møde bestemt modstand, for mennesker besidder de samme træk, som Jesus
beskyldte jøderne for at have, da han sagde: “I har Djævelen til fader,” og “I gør
jeres faders gerninger.”’ Manuscript Releases Volume 18, s. 57.

4. Hvordan  beskriver  Paulus  de  menneskers  gerninger,  som følger  deres
syndige tilbøjeligheder? Gal. 5, 19 – 21.

BEMÆRK: ‘Den største  skade for  vore menigheder,  det,  som svækker dem og
bringer dem i ugunst hos Gud, er ulykkelig jalousi og uoverensstemmelser.  “Og
kødets gerninger er åbenbare, såsom: utugt, urenhed, løsagtighed, afgudsdyrkelse,
trolddom,  fjendskaber,  kiv,  nid,  hidsighed,  egennytte,  splittelser,  partier,
misundelse, drukkenskab, svir og deslige, og jeg siger jer forud, som jeg før har
sagt, at de, der øver sådanne ting, skal ikke arve Guds rige.” Lad hver sjæl ransage
sig selv og se, om han er på vej til at begå nogen af den slags synder. “I skal vandre
i  Ånden,  siger  jeg,  så  vil  I  ingenlunde  fuldbyrde  kødets  begæringer.”  Ikke-
helliggjorte hjerter vil åbenbares ved ikke-helliggjorte gerninger.’  Advent Review
and Sabbath Herald, 28. juni, 1887.

5. Hvad siger Paulus om konsekvenserne af en syndig opførsel? Gal. 5, 21b.
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Lektie 1: 26. december – 1. januar
BEMÆRK: ‘Den gamle natur, som er født af blod og køds vilje, kan ikke arve
Guds rige. De gamle manerer, de nedarvede tilbøjeligheder,  de gamle vaner,  må
opgives, for dydige egenskaber er ikke noget, man arver. Den nye fødsel består i at
få  nye  motiver,  ny  smag,  nye  tilbøjeligheder.  De,  som er  født  til  nyt  liv  ved
Helligånden, har fået del i guddommelig natur, og i alle deres livsvaner og adfærd
vil de vidne om deres forhold til Kristus. Når mennesker, som bekender sig til at
være kristne, fastholder alle deres fejl i karakter og naturel, i hvilken henseende er
deres standpunkt da anderledes end de verdsliges? De værdsætter ikke sandheden
som noget,  der  helliggør  og  forædler.  De  er  ikke  blevet  fødte  på  ny.’  Herren
Kommer, 17. august.

‘Men Gud...’

6. Hvordan beskriver Paulus de menneskers tilstand, som ikke er blevet født
på ny? Ef. 2, 1 – 3.

BEMÆRK: ‘Af natur er vi fremmedgjorte over for Gud. Helligånden beskriver vor
tilstand med ord som disse: “Døde i overtrædelser og synder;” “kun sår er hovedet,
sygt hele hjertet”; “intet er helt.” Vi bliver holdt fast i Satans snare: “fangne som de
er af ham, så de må gøre hans vilje.” Ef. 2, 1; Es. 1, 5-6; 2 Tim. 2, 26. Gud ønsker
at helbrede os og befri os. Men eftersom dette kræver en fuldstændig forvandling,
en fornyelse af hele vor natur, må vi overgive os helt og fuldt til ham.’ The Faith I
Live By, s. 87.
‘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 bekender sig til  gudsfrygt,  men
fornægter dens kraft. Hvis de fortsætter på denne måde, vil Gud forkaste dem. De
gør sig selv uskikkede til at være medlemmer af hans familie.’ Testimonies Volume
6, ss. 426-427.

7. Hvilken forandring opnås i livet ved Guds kraft? Ef. 2, 4 – 6.

BEMÆRK: ‘Kampen mod selvet  er den største kamp, der nogensinde er blevet
kæmpet. At overgive selvet, at overgive alt til Guds vilje, kræver en kamp; men
sjælen må underkaste sig Gud, før den kan blive fornyet i hellighed. Mange indser
deres hjælpeløshed, de længes efter det åndelige liv, som vil bringe dem i harmoni
med Gud,  og  de  stræber  efter  at  få  det,  men forgæves.  Lad  de  fortvivlede  og
kæmpende se op. Når synd kæmper for at få herredømmet, så se hen til Frelseren.
Hans nåde er tilstrækkelig til at undertrykke synden. Lad dit taknemmelige hjerte,
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Lektie 1: 26. december – 1. januar
der skælver med usikkerhed, vende sig til ham. Tag fat på det håb, der er sat foran
dig. Hans styrke vil hjælpe din svaghed; han vil lede dig skridt for skridt. Læg din
hånd i hans og lad ham lede dig. Han vil befri den fangne, der holdes fangen af
svaghed,  uheld og syndens  lænker.  Han er  altid  nær.  Hans  kærlige  nærværelse
omgiver dig. Søg ham som én, der ønsker at blive fundet af dig.  Guds løfte er:
“Leder I efter mig, skal I finde mig; såfremt I søger mig af hele eders hjerte.”’ The
Faith I Live By, s. 87.

‘Fat derfor et andet sind og vend om’

8. Hvad må synderen gøre for at få tilgivelse for de synder, han har begået?
1 Joh. 1, 9.

BEMÆRK: ‘Betingelserne  for  at  opnå Guds nåde er  enkle og rimelige.  Herren
forlanger ikke, at vi skal udrette et eller andet vanskeligt  for at få tilgivelse.  Vi
behøver ikke at  foretage  lange  og trættende pilgrimsrejser  eller  gøre  bod under
lidelser  for  at  anbefale  vore  sjæle  til  Himmelens  Gud  eller  for  at  sone  vore
overtrædelser. Den, som bekender og slipper sin synd, skal finde nåde. Ordsp. 28,
13.’ Mesterens Efterfølgere, s. 292.

9. Hvordan beskriver David denne erfaring? Sal. 32, 5

BEMÆRK:  ‘Hvor  ivrig  er  du  efter  at  fjerne  fortidens  optegnelser,  at  få  dine
forkerte handlinger udslettet? Hvilke dybder af ondskab ligger ikke åbent for Guds
åsyn, men som er skjult for menneskelige øjne!’ Enhver hemmelig ting skal komme
frem for dommen, hvad enten  den er god eller  ond. Synder,  der  blev begået  i
fortiden, som man ikke angrede og fik tilgivelse for, vil da komme frem, kun for at
fordømme os og give  os  vor del  med de fortabte.  Men Guds løfter  er  fulde af
opmuntring til os. “Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han
tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed.” “Min synd bekendte jeg
for dig, dulgte ikke min skyld; jeg sagde: ‘Mine overtrædelser vil jeg bekende for
Herren!’ Da tilgav du mig min syndeskyld.” “At dølge sin synd fører ikke til held,
men bekendes og slippes den, finder man nåde.” “Salig den, hvis overtrædelse er
forladt, hvis synd er skjult; saligt det menneske, Herren ej tilregner skyld, og i hvis
ånd der ikke er svig.” “Søg Herren, medens han findes, kald på ham, den stund han
er nær! Den gudløse forlade sin vej, urettens mand sine tanker og vende sig til
Herren, at han må forbarme sig, til vor Gud, thi han er rund til at forlade.”’ Advent
Review and Sabbath Herald, 13. januar, 1891.

10. Hvilke andre elementer er vigtige dele af anger? Ez. 33, 15; Es. 55, 7.
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Lektie 1: 26. december – 1. januar

BEMÆRK:  ‘Zakæus  havde  hørt  om  Jesus.  En  længsel  efter  et  bedre  liv  blev
vækket  i  denne  overtolder.  Han  følte,  at  han  var  en  synder  i  Guds  øjne.  Dog
vækkede det, han havde hørt om Jesus, håb i hans hjerte. Anger, en reformation af
livet, var mulig selv for ham. Zakæus begyndte straks at følge den overbevisning,
der  havde grebet  ham, og  gøre  det  godt  igen  mod dem,  han  havde forurettet.’
Conflict and Courage, s. 301.

‘Jeg vil tage imod jer’

11. Kan en synder gøre sig selv retfærdig? Jer. 13, 23.

BEMÆRK: ‘Hvis du ser din syndighed, vent ikke for at gøre dig selv bedre. Hvor
er der dog mange, der tror, de ikke er gode nok til at komme til Kristus. Forventer
du at blive bedre ved dine egne anstrengelser? Der er kun hjælp for os i Gud. Vi må
ikke vente  på stærkere  overbevisninger,  på bedre  anledninger  eller  på helligere
sindelag. Vi kan intet gøre for os selv. Vi må komme til Kristus, just som vi er.
Overgiv dig selv til Kristus uden tøven; han alene, ved sin nådes kraft, kan frelse
dig fra undergang. Han alene kan bringe dine moralske og mentale kræfter i  en
sund tilstand. Dit hjerte kan være varmt med Guds kærlighed; din forståelse, klar
og moden; din samvittighed, oplyst, vågen og ren; din vilje, oprigtig og helliggjort,
underkastet Guds Ånds kontrol. Du kan gøre dig selv til, hvad du vælger. Hvis du
vil vende helt om, holde op med at gøre det onde og lære at gøre det gode, så vil du
være rigtig lykkelig; du vil have fremgang i livets kampe og stige til herlighed og
ære i det bedre liv end dette.’ The Faith I Live By, s. 133.

12. Hvilket dyrebart løfte er givet dem, der vælger at vende ryggen til deres
tidligere liv i synd? 2 Kor. 6, 17.

BEMÆRK:  ‘Gud  har  givet  mennesker  åndsevner  og  anlæg.  Gud  virker  og
samarbejder med de gaver, han har givet mennesket, og mennesket kan blive en
sejrherre  og  vinde  evigt  liv  ved  at  få  del  i  guddommelig  natur  og  gøre  Kristi
gerning. Herren har ikke tænkt sig at gøre det, som han har givet mennesket kræfter
til at gøre. Menneskets del må udføres. Han må arbejde sammen med Gud, binde
sig  til  Kristus  og  lære  hans  sagtmodighed  og  ydmyghed.  Gud  er  den  alt-
kontrollerende magt. Han giver gaverne; mennesket tager imod dem og handler ved
Kristi nådes kraft som et levende væsen. “Guds ager. . . er I” (1 Kor. 3, 9). Hjertet
må bearbejdes,  underlægges, pløjes, harves, tilsås for at bringe sit høst til Gud i
gode gerninger. “Guds bygning er I.” Du kan ikke bygge dig selv. Der er en Kraft
uden for dig selv, som må bygge menigheden, lægge mursten på mursten og altid
samarbejde  med de  evner  og kræfter,  Gud har  givet  mennesket.  Forløseren  må
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Lektie 1: 26. december – 1. januar
finde  et  hjem i  sin  bygning.  Gud arbejder,  og  mennesket  arbejder.’  Faith  and
Works, s. 26. 
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Lektie 2: 2. –8. januar
‘I ét og alt blive sine brødre lig’ 

UDENADSVERS: ‘Derfor måtte han i ét og alt blive sine brødre lig, for at han i
sin tjeneste for Gud kunne blive en barmhjertig og trofast ypperstepræst til at sone 
folkets synder.’ Heb. 2, 17

STUDIEHJÆLP:  Confrontation, ss.  32  –  47  (Ikke  det  samme  som
Konfrontation).

Indledning
‘Vor slægts  ældre broder  er  ved den evige  trone.  Han ser  til  hver  sjæl,  der

vender sig til  ham som sin frelser.  Han kender af erfaring menneskers svaghed,
ved, hvad vi  trænger  til,  og hvori  fristelsernes  styrke  består,  thi  han blev i  alle
måder fristet ligesom vi, dog uden at synde. Han våger over dig,  du ængstelige
Guds barn. Bliver du fristet? Han vil udfri dig. Er du svag? Han vil give dig kraft.
Er du såret? Han vil læge. Herren “fastsætter stjernernes tal,” og dog “læger han
dem, hvis hjerte er sønderknust, og forbinder deres sår.” Sal. 147, 4. 3.’ Den store
Mester, s. 219.

‘Ordet blev kød’

1. Hvordan beskriver Johannes Kristi inkarnation? Joh. 1, 14.

BEMÆRK: “Han gav afkald” betyder ordret: “han tømte sig selv”.
‘Guds Søn bøjede sig ned for at løfte de faldne op. Af denne årsag forlod han de
syndfri verdener i det høje, de ni og halvfems, der elskede ham, og kom til denne
jord for at blive “såret for vore overtrædelser og knust for vor brødes skyld.” Es.
53, 5. I alle ting blev han sine brødre lig. Han blev kød, som vi selv er det. Han
vidste, hvad det var at være sulten og tørstig og træt. Han blev mættet af mad og
forfrisket af søvn. Han var en fremmed og gæst på jorden, - i verden, men ikke af
denne verden; han blev fristet og prøvet, som mænd og kvinder i dag fristes og
prøves,  men  dog  levede  han  et  liv  uden  synd.  Kærlig,  fuld  af  medynk  og
medfølelse,  altid  med  tanke  for  andre,  var  han  et  billede  på  Gud.’  Mesterens
Efterfølgere, s. 250. 

2. Hvordan beskrev Paulus Kristi inkarnation? Fil. 2, 7.

BEMÆRK: ‘Jesus kom ikke som en lysets engel til verden; havde han gjort det,
havde vi ikke kunnet udholde hans herlighed. Én engel ved Kristi grav var af så
overmåde glans, at de romerske soldater faldt magtesløse til jorden. Idet engelen 
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Lektie 2: 2. – 8. januar
kom fra himlen, skilte han mørket fra sin sti, og soldaterne kunne ikke udholde
hans herlighed; de faldt til jorden som døde mænd. Hvis Jesus var kommet med en
engels herlighed, ville lyset fra ham have udslukket dødelige menneskers svage liv.
For  vor  skyld  tømte  Jesus  sig  selv  for  sin  herlighed;  han  iklædte  sin
guddommelighed med menneskelighed, så han kunne røre menneskeheden, så hans
personlige  tilstedeværelse  måtte  være  iblandt  os,  så  vi  kunne  vide,  at  han  var
bekendt med alle vore prøvelser og havde medfølelse med vor sorg, at enhver af
Adams sønner og døtre måtte forstå, at Jesus er synderes ven.’ Signs of the Times,
18. april, 1892.

‘Jeg kan slet intet gøre af mig selv’

3. Hvordan viste Jesus, at han havde lagt sin almagt til side? Joh. 5, 19 & 30.

BEMÆRK: ‘“Sandelig, sandelig siger jeg eder,” fortsatte Jesus, “Den, som tror på
mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør.” Det var uendelig magtpåliggende
for  Frelseren,  at  hans  disciple  skulle  forstå,  med  hvilket  formål  hans
guddommelighed var blevet forenet med menneskelighed. Han kom til verden for
at  åbenbare  Guds  herlighed,  så  mennesker  kunne  blive  forædlede  ved  dens
genoprettende  kraft.  Gud  havde  åbenbaret  sig  i  ham,  for  at  han  skulle  blive
åbenbaret  i  dem.  Jesus  åbenbarede  ingen  evner  og  udøvede  ingen  magt,  som
mennesker ikke kan få ved at tro på ham. Hans fuldkommenhed som menneske kan
alle hans efterfølgere komme i besiddelse af, hvis de vil underordne sig Gud, sådan
som han gjorde det.’ Den Store Mester, s. 456. 

4. Hvordan udtrykte Jesus sin afhængighed af Faderen til at vise ham, hvad
han skulle undervise? Joh. 7, 16; 12, 49 – 50; 14, 10.

BEMÆRK: ‘Jesus sagde: “Min lære er ikke min egen, men hans, som sendte mig.
Hvis nogen vil gøre hans vilje, skal han erfare, om læren er fra Gud, eller jeg taler
af mit eget” (Joh. 7, 16. 17). Kundskaben om guddommelig sandhed er lovet dem,
som vil vise lydighed mod det lys og den sandhed, som er blevet givet dem. For at
kunne gå igennem den snævre port er man ikke afhængig af at være i besiddelse af
kundskab eller rigdom, men at være i besiddelse af en lærevillig ånd.’  Ye Shall
Receive Power, s. 110.

5. Hvordan viste Jesus, at selv hans mirakler ikke blev udført ved hans egen
kraft? Joh. 14, 10b – 12.
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Lektie 2: 2. – 8. januar
BEMÆRK: ‘Jesus bad for os, og han bad om, at vi måtte være ét med ham, ligesom
han er ét med Faderen. Hvor er ikke det en herlig forening! Frelseren havde sagt
om sig selv: “Sønnen kan slet intet gøre af sig selv.” “Faderen, som bliver i mig,
han gør sine gerninger.” Joh. 5, 19; 14, 10. Når Kristus bor i vore hjerter, vil han
virke i os “både at ville og virke, efter sit velbehag.” Fil. 2, 13. Da vil vi arbejde,
som han arbejdede, og være besjælede af den samme ånd. Og når vi således elsker
ham og bliver i ham, så skal vi “i alle måder vokse op til ham, som er hovedet,
Kristus selv.” Ef. 4, 15.’ Vejen til Kristus, s. 76.

6. Hvad ønskede Jesus, at vi skulle lære af hans jordiske liv? Joh. 8, 28.

BEMÆRK:  ‘Så  fuldstændig var  han  tømt for  selvet,  at  han  ikke  lavede nogen
planer for sig selv. Han accepterede Guds plan for ham, og dag for dag åbenbarede
Gud sine planer. Hvis Jesus var så fuldstændig afhængig, så han erklærede: “Jeg
gør intet af mig selv,” hvor meget mere burde mennesker så ikke være afhængige af
Gud for konstant instruktion, så deres liv kan være blot en opfyldelse af Guds vilje.
Om dog svigtende og fejlende mennesker bare ville være tilfredse med at søge Gud
om visdom og overgive sig helt til at udføre hans befalinger og at være et eksempel
på hans karakter! Hvis dødelige mennesker nogensinde har haft behov for at sende
denne alvorlige bøn til himlen: “Herre, vis mig din vej; lær mig Herrens vej,” er det
nu. Det er kun dem, der viser fuldstændig lydighed mod Gud, der vil være egnet til
boligerne i himlen. Gud ved, at vi ikke ville sætte pris på hans kosteligste gaver,
hvis  vi  ikke  var  fuldstændig  underordnet  hans  vilje.’  Signs  of  the  Times,  21.
november, 1892.

‘I syndigt køds skikkelse’

7. Hvorfor tog Kristus del i vor fælles menneskelighed? Heb. 2, 14

BEMÆRK: ‘Folk har skrevet til mig og hævdet, at Kristus ikke kunne have haft
den samme natur som mennesket, for hvis han havde haft det, ville han være faldet
for de samme fristelser. Hvis han ikke havde menneskets natur, kunne han ikke
være vort eksempel.  Hvis han ikke havde del i  vor natur, kunne han ikke være
blevet fristet, som mennesker bliver. Hvis det ikke var muligt for ham at give efter
for fristelser, kunne han ikke være vor hjælper. Det var en betydningsfuld realitet,
at  Kristus  kom  for  at  udkæmpe  kampen  som  menneske  på  vegne  af
menneskeheden.  Hans  fristelse  og  sejre  fortæller,  at  menneskene  må  efterligne
mønsteret, de må få del i guddommelig natur.’ Selected Messages bind 1, s. 408.

8. Hvor fuldstændig tog Kristus del i de menneskers natur, som han kom for
at frelse? Heb. 2, 16 – 17.
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Lektie 2: 2. – 8. januar
BEMÆRK: ‘Som menneske skulle Kristus råde bod på Adams nederlag. Men da
Adam blev angrebet af fristeren, fandtes der ingen af syndens spor på ham. Han
stod i sin manddoms fulde kraft og var i besiddelse af både sjælens og legemets
hele styrke. Han var omgivet af Paradisets herlighed og var i dagligt samfund med
de himmelske væsener. Sådan var det ikke for Jesus, da han vandrede ud i ørkenen
for at kæmpe med Satan. Gennem  fire tusinde år var menneskeslægtens fysiske
styrke, åndelige kraft og moralske værdi aftaget, og Kristus tog den degenererede
menneskeheds  skrøbeligheder  på  sig.  Kun  på  denne  måde  kunne  han  frelse
mennesket fra de største dybder af fornedrelse. Mange hævder, at det var umuligt
for Kristus at blive overvundet af fristelse. I så fald kunne han ikke være blevet
stillet i Adams sted; han kunne ikke have vundet den sejr, som det ikke lykkedes
for Adam at vinde. Hvis vi i nogen retning bliver udsat for en mere prøvende strid,
end Kristus blev det, ville han ikke være i stand til at komme os til hjælp. Men vor
Frelser  påtog  sig  menneskeskikkelse  med  alle  menneskets  tilbøjeligheder.  Han
påtog sig menneskets natur og dermed muligheden for at give efter for fristelser. Vi
kommer ikke til at tåle noget, som han ikke også har tålt.’ Den Store Mester, s. 72.

‘Ifølge sin kødelige herkomst’

9. Hvilke af  Kristi  jordiske forfædre nævner Bibelen specielt?  Rom.  1,  3;
Heb. 2, 16.

BEMÆRK: ‘Det ville have været en næsten ufattelig ydmygelse for Guds Søn at
påtage  sig menneskeskikkelse,  selv da Adam stod uskyldig  i  Edens have.  Men
Jesus påtog sig menneskeskikkelse, da slægten gennem fire tusinde år var blevet
svækket af synden. Ligesom ethvert af Adams børn gik han ind under den store
arvelighedslovs følgevirkninger. Hvori disse bestod, ser vi gennem hans jordiske
forfædres historie. Han kom med en sådan arv for at dele vore sorger og fristelser
og for at give os eksemplet på et liv uden synd.’ Den Store Mester, s. 27. 

10. Hvilken  advarsel  giver  Johannes  mod  dem,  der  fornægter  Kristi
fuldkomne menneskelighed? 1 Joh. 4, 1 – 3.

BEMÆRK:  ‘Ved  hjælp  af  fordrejelse  og  usandhed  søgte  Satans  udsendinge  at
opvække modstand imod Johannes og imod Kristi lære. Splid og vranglære truede
nu menigheden. Uforfærdet mødte Johannes disse vildfarelser. Han spærrede vejen
for sandhedens modstandere. Han skrev og formanede menighederne, for at lederne
af denne vranglære ikke skulle have den mindste opmuntring. Der er også i vore
dage  onder,  der  ligner  dem,  som truede  den første  menigheds  fremgang,  og vi
burde give nøje agt på apostelens lære om disse ting.’ Det virkelige liv, s. 70.

18



Lektie 2: 2. – 8. januar
‘Dog uden synd’

11. Til trods for at Jesus blev fristet på nøjagtig samme måde, som vi bliver,
hvad bliver vi så forsikret om? Heb. 4, 15.

BEMÆRK: ‘Vi skal ikke have nogen bekymringer angående Kristi menneskelige
naturs fuldkomne syndfrihed. Han er en broder i vore skrøbeligheder, men ikke i at
besidde de samme lidenskaber. Som Den syndfrie veg hans natur med afsky tilbage
fra  ondskaben.  Han  udholdt  sjælekamp  og  pine  i  en  verden  af  synd.  Hans
menneskelighed gjorde bøn til en nødvendighed og et privilegium. Han kunne have
syndet; han kunne være faldet, men ikke i et øjeblik var der en ond tilbøjelighed i
ham. Ved at påtage sig menneskets natur i dens faldne tilstand, deltog Kristus ikke i
det mindste i dens synd. Han var underordnet de skrøbeligheder og svagheder, som
omgiver mennesket. . . Han blev rørt med følelsen af vore skrøbeligheder og blev i
alle punkter fristet, som vi er, og dog “kendte han ikke til synd.” Han var Lammet
“uden plet og lyde.” Kunne Satan have fristet Kristus til at synde i mindste detalje,
ville han have såret Frelserens hoved. Som det var, kunne han kun røre hans hæl.
Havde  han  rørt  Kristi  hoved,  ville  menneskehedens  håb  være  gået  fortabt.
Guddommelig vrede ville være kommet over Kristus, som den kom over Adam.
Kristus og menigheden ville have været uden håb. Kristus kunne ikke engang ved
en tanke fås til at give efter for fristelsens magt. . . . Kristus erklærede om sig selv:
“Verdens fyrste kommer, og i mig er der intet, som hører ham til.”’  The Faith I
Live By, page 49.

12. Hvordan forklarede Paulus formålet med, at Kristus påtog sig vor faldne
natur? Rom. 8, 3 – 4.

BEMÆRK:  ‘Menneskets  syndige  natur  var  svag,  og  den  var  tilbøjelig  til  at
overtræde Guds bud. Mennesket havde ikke kraft  til  at udføre Guds ord, det er
derfor Kristus kom til vor verden, så han kunne give det moralsk kraft. Der var
ingen kraft i himlen eller på jorden uden Kristi kraft, der kunne udfri... Han kom for
at imødegå vanskeligheden og fjerne den. Hans egen arm bragte frelse. Gud sendte
sin Søn i syndigt køds skikkelse, for at han kunne fordømme synden i kødet og
åbenbare den kendsgerning for de ufaldne verdener og også for den faldne verden,
at  ved  den  guddommelige  nådes  kraft,  ved  at  tage  del  i  guddommelig  natur,
behøvede  mennesket  ikke  længere  stå  under  lovens  forbandelse  eller  forblive  i
overtrædelse.’ Manuscript Releases Volume 14, s. 82. 
‘Satan erklærede, at det var umuligt for Adams sønner og døtre at holde Guds lov,
og dermed beskyldte han Gud for at mangle visdom og kærlighed. Hvis de ikke
kunne holde loven, så var der fejl hos Lovgiveren. Mennesker, som er under Satans
kontrol, gentager disse beskyldninger mod Gud ved at hævde, at mennesker ikke
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Lektie 2: 2. – 8. januar
kan holde  Guds  lov.  Jesus ydmygede  sig og iklædte sin  guddommelighed  med
menneskelighed,  for at  han kunne stå som den menneskelige families hoved og
repræsentant og både i teori og praksis fordømme synden i kødet og vise, at Satans
beskyldninger  var  falske.  Han  var  underlagt  de  voldsomste  fristelser,  den
menneskelige  natur  kan  komme ud for,  og  dog syndede  han  ikke;  for  synd  er
lovbrud. Ved tro tog han fat på guddommelighed, ligesom menneskeheden kan tage
fat på guddommelig kraft gennem ham. Selvom han blev fristet i alle punkter, som
mennesker bliver fristet, syndede han ikke. Han opgav ikke sin troskab mod Gud,
som Adam gjorde.’ Signs of the Times, 16. januar, 1896. 
‘Idet  Kristus  havde  vor  natur,  dog  ubesmittet  af  synd  og  fristet  i  alle  punkter
ligesom vi, holdt han loven og beviste, hævet over enhver tvivl, at mennesket også
kunne holde loven.’ Advent Review and Sabbath Herald, 7. maj, 1901. 
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‘Gjort til synd for os’

UDENADSVERS: ‘Den, som ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os,
for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham.’. 2 Kor. 5, 21.

STUDIEHJÆLP: På Fast Grund bind 1, ss 389 – 391.

Indledning
‘“Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse” (Mark. 15, 31). Det er, fordi

Kristus ikke ville frelse sig selv, at synderen har noget håb om tilgivelse eller gunst
hos Gud. Hvis Kristus havde svigtet eller var blevet nedslået under sit forsøg på at
frelse  synderen,  ville  Adams sønners  og døtres  sidste  håb være  gået  tabt.  Hele
Kristi liv var et liv i selvfornægtelse og selvopofrelse, og grunden til, at der er så få
stærke  kristne,  er,  at  de  har  erstattet  selvfornægtelse  og  selvopofrelse  med
selvtilfredsstillelse og fornøjelse.’ This Day With God, s. 236. 

‘Ringeagtet, skyet af folk’

1. Hvordan blev Jesus modtaget af dem, han kom for at frelse? Joh. 1, 11.

BEMÆRK: En bogstavelig oversættelse af  dette vers kunne lyde  således:  “Han
kom til sit eget hjem, men hans eget folk tog ikke imod ham.”
‘Jøderne  var  privilegerede  ved  Kristi  tilstedeværelse  åbenbaret  i  kødet.  Denne
uvurderlige velsignelse,  som Gud havde givet  dem, skulle have fremkaldt  deres
inderlige  anerkendelser.  Men  med  blind  fordom  forkastede  de  de  velsignelser,
Jesus tilbød dem. Hans kærlighed blev øst på dem forgæves, og de anså ikke hans
vidunderlige  gerninger.  Sorg  flygtede,  når  han  nærmede  sig,  skavanker  og
vanskabthed blev helbredt, uretfærdighed og undertrykkelse trak sig flovt tilbage
fra  hans  formaninger,  medens  døden  og  graven  ydmygede  sig  selv  i  hans
nærværelse og adlød hans befalinger. Ikke desto mindre forkastede hans udvalgte
folk ham og hans gerninger med foragt. Himmelens majestæt kom til sit eget, men
hans egne tog ikke imod ham.’ Spirit of Prophecy Volume 3, s. 19.  

2. Hvad forudsagde Esajas angående, hvordan Jesus ville blive modtaget? 
Es. 53, 2 – 3.

BEMÆRK: ‘Dette kapitel burde studeres. Det fremstiller Kristus som Guds lam.
De, som er opløftet med stolthed, hvis sjæl er fyldt med forfængelighed, burde se
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på dette billede af deres Forløser, og ydmyge sig i støvet. Hele kapitlet burde læres
udenad. Dets indflydelse vil underlægge og ydmyge den sjæl, der er besmittet med 
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synd  og  opløftet  ved  selvophøjelse.  Tænk  på  Kristi  ydmygelse.  Han  påtog  sig
falden,  lidende menneskenatur,  fornedret  og besmittet  med synd.  Han påtog sig
vore sorger og bar vor smerte og skam. Han udholdt alle de fristelser, et menneske
kommer  ud  for.  Han  forenede  menneskelighed  med  guddommelighed:  en
guddommelig  ånd  boede  i  et  kødeligt  tempel.  Han  forenede  sig  med  templet.
“Ordet blev kød og tog bolig iblandt os,” for ved at gøre det, kunne han færdes
iblandt  Adams  syndige  og  sørgende  sønner  og  døtre.’  Youth’s  Instructor, 20.
december, 1900. 

‘Lærte lydighed’

3. Hvordan bliver vi vist, at Kristus er vort eksempel i lydighed? Heb. 5, 8 –
9.

BEMÆRK: ‘Hvis vi ønsker at tage del i Kristi herlighed, må vi også være villige til
at tage del i hans ydmygelse. “Skønt han var Søn, lærte han lydighed af det, han
led.” Dette må være ethvert Guds barns erfaring. “Da nu Kristus har lidt i kødet,
skal også I væbne jer med det samme sind (thi den, som har lidt i kødet, har brudt
med synden).”  Vi  burde  ikke knurre,  hvis  vi  bliver  kaldet  til  at  tage  del  i  den
lidende del af religion. Der er mange, som ikke føler uvilje mod at lide, men de
udøver ikke enkel levende tro. De siger, at de ikke ved, hvad det vil sige at tage
Gud på hans ord. De har en religion, der består af udvortes former og skikke. Det
gør ondt at se den vantro, der eksisterer i mange af Guds bekendende efterfølgeres
hjerter.  Vi  har  de mest  dyrebare  sandheder,  der  nogensinde  er  betroet  dødelige
mennesker, og troen hos dem, der har fået disse sandheder burde svare til deres
storhed og værdi.’ Advent Review and Sabbath Herald, 5. marts, 1889. 

4. Hvor stor var Kristi kamp mod fristelse? Heb. 5, 7.

BEMÆRK: ‘“Og han har i sit jordelivs dage med høje råb og tårer opsendt bønner
og nødråb til ham, der kunne frelse ham fra døden, og han blev bønhørt og friet fra
sin angst. Skønt han var Søn, lærte han lydighed af det, han led, og da han havde
nået fuldendelsen, blev han ophav til evig frelse for alle, som er lydige mod ham.”
Jesus kom for at bringe moralsk kraft og forene den med menneskelig anstrengelse,
og  under  ingen  omstændigheder  skal  hans  efterfølgere  tillade  sig  selv  at  tabe
Kristus af syne, som er deres eksempel i alle ting. Han sagde: “Og jeg helliger mig
selv for dem, for at også de må være helligede ved sandheden.” Jesus fremstiller
sandheden for sine børn, så de må betragte den, og ved at betragte den kan de blive
forandret, idet de bliver forvandlede ved hans nåde fra overtrædelse til lydighed, fra
urenhed til  renhed,  fra  synd  til  hjerte-hellighed  og  livets  retfærdighed.’  Advent
Review and Sabbath Herald, 22. december, 1891.
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‘Vore sygdomme bar han’

5. Hvilken begrundelse for Kristi lidelser blev givet af mennesker? Es 53, 4;
Matt. 27, 39 – 44.

BEMÆRK: ‘En forfærdelig scene udspillede sig. Præster, rådsherrer og skriftkloge
glemte værdigheden af  deres hellige embeder og forenede sig med pøbelen i at
håne og spotte Guds døende Søn. De sagde: “Hvis du er jødernes konge, så frels
dig selv.”  Og nogle af  dem gentog spottende mellem sig selv:  “Andre  har  han
frelst, sig selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge! Lad ham nu stige ned af
korset, så vil vi tro på ham. Han har sat sin lid til Gud; lad ham nu udfri ham, hvis
han har velbehag i ham; han har jo sagt: ‘Jeg er Guds Søn.” “Og de, der gik forbi,
spottede ham, de rystede på hovedet og sagde: ‘Ha! du, som nedbryder templet og
bygger det op på tre dage, frels nu dig selv og stig ned af korset!’”. Disse mænd,
som  hævdede  at  kunne  fortolke  profetierne,  gentog  selv  de  samme  ord,  som
inspirationen  havde  forudsagt  vil  blive  udtalt  ved  denne  begivenhed;  og  dog
opfattede  de  i  deres  blindhed  ikke,  at  de  var  ved  at  opfylde  profeti.  Templets
embedsmænd, de forhærdede soldater,  den nederdrægtige  røver på korset  og de
tarvelige  og  grusomme blandt  skaren,  alle  forenede  sig  i  deres  fornærmelse  af
Kristus.’ Spirit of Prophecy Volume 3, ss. 155 – 156. 

6. Hvad var den virkelige årsag til Kristi lidelser? Es. 53, 5 – 6.

BEMÆRK:  ‘Kristus  blev  behandlet,  som  vi  fortjener  det,  for  at  vi  kan  blive
behandlet, som han fortjener. Han blev dømt for vore synder, som han ingen del
havde i, for at vi kunne blive retfærdiggjort ved hans retfærdighed, som vi ingen
del har i. Han led den død, der tilkom os, for at vi skulle kunne modtage det liv,
som var hans. “Vi fik lægedom ved hans sår.”’ Den Store Mester, s. 15.

‘Hvorfor har du forladt mig?’

7. Hvad var den værste side af Kristi lidelser? Matt. 27, 46; Sal. 22, 1.

BEMÆRK: ‘Guds pletfrie Søn påtog sig syndens byrde. Han, som havde været ét
med Gud, følte i sin sjæl den forfærdelige adskillelse, synden skaber mellem Gud
og mennesket. Dette aftvang det kvalfulde råb fra hans læber: “Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forladt mig!” Matt. 27, 46. Det var syndens byrde, følelsen af dens
frygtelige uhyrlighed, af dens adskillelse af sjælen fra Gud; det var dette, der knuste
Guds Søns hjerte.’ The Faith I Live By, s. 101. 
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8. Hvorfor var Jesus villig til at gå igennem denne følelse af adskillelse fra
sin Fader? Rom. 5, 8.

BEMÆRK: ‘Hvem kan beregne, hvad en sjæl er værd? Ønsker du at vide, hvad
dens værd er,  så gå til  Getsemane og våg der med Kristus gennem de angstens
timer,  da  hans  sved  faldt  som  bloddråber  til  jorden.  Betragt  Frelseren  på
forbandelsens træ. Hør hans angstfulde råb: “Min Gud! min Gud! hvorfor har du
forladt mig?” Mark. 15, 34. Se på hans sårede hoved, hans gennemstungne side,
hans sønderrevne fødder. Kom ihu, at Kristus satte alt på spil. Himmelen selv stod i
fare på grund af vor forløsning. Når du står ved korset og erindrer, at Kristus ville
have givet sit liv for én synder, så vil du kunne forstå, hvad en sjæl er værd.’ Kristi
Lignelser, s. 196.

‘Denne mand har intet ondt gjort’

9. Hvordan bliver vi vist, at Kristi uskyld var åbenbar for mange? Luk. 23,
4. 14 – 15. 39 – 41. 47.

BEMÆRK: ‘Da mørket havde hævet sig fra korset og Frelserens sidste råb havde
lydt,  hørtes  der straks  derefter  en anden stemme, der  sagde:  “Sandelig,  han var
Guds Søn.” Matt. 27, 54. Disse ord blev ikke sagt med hviskende stemme. Alles
øjne rettedes mod det sted, hvorfra ordene lød. Hvem var det, der havde talt? Det
var høvedsmanden, den romerske soldat. Frelserens guddommelige tålmodighed og
hans pludselige død med sejrsråbet  på sine læber havde gjort et dybt indtryk på
denne  hedning.  Høvedsmanden  genkendte  Guds  Søns  skikkelse  i  det  sårede,
mishandlede legeme, der hang på korset. Han kunne ikke lade være med at bekende
sandheden. Således blev der atter afgivet vidnesbyrd om, at vor Frelser skulle se
lønnen for sin sjæls møje. På selve dagen, hvor han døde, var der tre mænd, alle
vidt  forskellige,  som havde bekendt  deres  tro:  høvedsmanden  for  det  romerske
vagthold, han, som bar korset for Frelseren, og han, som døde på korset ved hans
side.’ Den Store Mester, s. 526. 

10. Hvordan viste selv Judas sin overbevisning om, at Kristus var uskyldig?
Matt. 27, 3 – 4.

BEMÆRK:  ‘“Jeg  har  syndet  og forrådt  uskyldigt  blod” råbte  Judas  atter.  Men
ypperstepræsten, som nu havde genvundet sin selvbeherskelse, svarede foragteligt:
“Hvad kommer det os ved? Det bliver din sag.” Matt. 27, 4. Præsterne havde været
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villige  nok  til  at  benytte  Judas  som  deres  redskab;  men  de  foragtede  hans
lumpenhed. Da han kom til dem med sin tilståelse,  hånede de ham. Nu kastede
Judas sig for Jesu fødder, erkendte, at han var Guds Søn, og bønfaldt ham om at
befri sig. Frelseren kom ikke med bebrejdelser mod den, som havde forrådt ham.
Han vidste, at Judas ikke virkelig angrede. Hans tilståelse var blevet fremtvunget af
hans skyldbevidste sjæl ved en frygtelig følelse af at være fordømt og ved udsigten
til dommen; men han følte ikke nogen dyb og hjertegribende sorg, fordi han havde
forrådt  Guds  skyldfri  Søn og  fornægtet  Israels  Hellige.  Dog  udtalte  Jesus  ikke
noget fordømmende ord. Han betragtede Judas med medlidenhed og sagde: Dertil
er jeg kommen til verden. Der lød en undrende mumlen fra forsamlingen. Det var
med forbavselse, at de så Jesu overbærenhed mod den, der havde forrådt ham. Atter
blev de grebet af en overbevisning om, at denne mand var mere end et dødeligt
menneske.’ Den Store Mester, s. 492.

‘Dog uden synd’

11. Hvilken  forsikring  har  vi  om,  at  selv  om  Jesus  tog  del  i  vor  fælles
menneskelighed og blev gjort til synd for os, at han var uden synd? Heb.
4: 15; 1 Pet. 2, 21 – 22.

BEMÆRK: ‘Kristus kom til denne verden for at åbenbare Guds karakter, som den
virkelig er. Han er det fuldkomne billede af sin Fader. Hans syndfri liv på denne
jord i menneskelig natur er en fuldstændig modskrift til Satans anklager mod Guds
karakter.’ Bible Training School, 1. oktober, 1902.

12. Hvad var Kristi hensigt med at blive gjort til synd for os? 2 Kor. 5, 21.

BEMÆRK:  ‘Kristus  har  tilvejebragt  enhver  foranstaltning  til  sin  menigheds
helliggørelse. Han har gjort det muligt for enhver sjæl at have en sådan nåde og
kraft, at den vil være mere end sejrvinder i kampen mod synd. Frelseren bliver såret
på ny og gjort til spot, når hans folk ikke agter hans ord. Han kom til denne verden
og levede et syndfrit liv, så hans folk ved hans kraft også måtte leve et syndfrit liv.
Han ønsker, at de skal vise verden, at Guds nåde har kraft til at helliggøre hjertet
ved, at de praktiserer sandhedens principper.  Atlantic Union Gleaner,  17. januar,
1906.
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‘Fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus’

UDENADSVERS: ‘Da vi nu er retfærdiggjorte af tro, har vi fred med Gud ved
vor Herre Jesus Kristus.’ Rom. 5, 1.

STUDIEHJÆLP: Vejen til Kristus, kap. 3.

Indledning
‘Retfærdiggørelse er en fuldstændig tilgivelse for synd. En synder bliver tilgivet

det øjeblik, han tager imod Kristus ved tro. Kristi retfærdighed bliver tilregnet ham,
og han skal ikke længere tvivle på Guds tilgivende nåde. Der er intet i tro, som gør
den til vor frelser. Tro kan ikke fjerne vor skyld. Kristus er Guds kraft til frelse for
alle dem, der tror. Retfærdiggørelsen kommer gennem Jesu Kristi fortjenester. Han
har betalt prisen for synderens forløsning. Men det er kun ved tro på hans blod, at
Jesus kan retfærdiggøre den troende. Synderen kan ikke stole på sine egne gode
gerninger som et middel til retfærdiggørelse. Han må komme til det punkt, hvor
han vil give afkald på alle sine synder og tage imod en grad af lys efter hinanden,
eftersom det skinner på hans vej. Han tager ganske enkelt fat ved tro på den frie og
rigelige foranstaltning i Kristi blod. Han tror på Guds løfter, som gennem Kristus er
gjort til helliggørelse og retfærdighed og forløsning for ham.’  Signs of the Times,
19. maj, 1898.  

‘Guds godhed’

1. Hvem tog det første skridt i menneskets frelse? Rom. 5, 8.

BEMÆRK: ‘Så snart der var synd, var der en Frelser. Kristus vidste, at han ville
komme til at lide, men han blev menneskets stedfortræder. Så snart Adam syndede,
fremstillede Guds Søn sig selv som menneskehedens  sikkerhed.  Tænk på,  hvor
meget det kostede Kristus at forlade de himmelske sale og tage sin stilling som
menneskehedens hoved. Hvorfor gjorde han dette? Fordi han var den eneste, der
kunne forløse den faldne slægt. Der var ikke et eneste menneske i verden, som var
uden synd. Guds Søn trådte ned fra sin himmelske trone, tog sin kongelige kappe
og krone af og iklædte sin guddommelighed med menneskelighed. Han kom for at
dø  for  os,  at  ligge  i  graven,  som  mennesker  skal,  og  blive  opvækket  for  vor
retfærdiggørelse.  Han  kom  for  at  blive  bekendt  med  alle  de  fristelser,  som
mennesker plages af. Han stod op af graven og erklærede over Josefs åbne grav:
“Jeg er opstandelsen og livet.” En, der er lig Gud, gik igennem døden for vor skyld.
Han smagte døden for ethvert menneske, for at ethvert menneske kunne få del i
evigt liv.’ In Heavenly Places, s. 13. 
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2. Hvor kommer tilskyndelsen til at angre fra? Rom. 2, 4. 

BEMÆRK: ‘Gud har  elsket  os  med en kærlighed,  som er  ubeskrivelig,  og vor
kærlighed til ham vågner, efterhånden som vi får forståelse af længden og bredden
og  dybden  og  højden  af  denne  kærlighed,  der  overgår  al  erkendelse.  Ved
åbenbarelsen af Kristi tiltrækkende ynde og ved erkendelsen af hans kærlighed til
os, som den kom til udtryk, medens vi endnu var syndere, smeltes og betvinges det
hårde hjerte, og synderen forvandles og bliver et himmelens barn. Gud anvender
ikke tvangsmidler; kærlighed er det redskab, han benytter til at fordrive synd fra
hjertet.  Ved  den  forvandler  han  hovmod til  ydmyghed,  fjendskab  og  vantro  til
kærlighed og tro.’ Fra Naturens Talerstol, s. 101.

‘Han er trofast’

3. Hvilket dyrebart løfte er givet dem, der bekender deres synder? 1 Joh. 1,
9.

BEMÆRK: ‘Når vi beder om jordiske goder, kan besvarelsen på vor bøn måske
tøve med at komme, eller Gud giver os måske noget andet end det, vi beder om,
men det sker aldrig, når vi beder om at blive frigjort fra synd. Det er hans vilje at
rense os fra synd, at gøre os til sine børn og gøre det muligt for os at leve et helligt
liv. “For at udfri os af den nuværende onde verden” gav Jesus Kristus “sig selv hen
for vore synder, efter vor Guds og Faders vilje.” Gal. 1, 4. “Og dette er den tillid, vi
har til ham, at når vi beder om noget efter hans vilje, hører han os; og når vi ved, at
han hører os, hvad vi end beder om, så ved vi også, at vi allerede har fået opfyldt,
hvad vi bad ham om.” 1 Joh. 5, 14. 15. “Hvis vi bekender vore synder,  er han
trofast  og  retfærdig,  så  han  tilgiver  os  vore  synder  og  renser  os  fra  al
uretfærdighed.” 1 Joh. 1, 9.’ Den Store Mester, s. 173. 

4. Hvad skal vi  gøre udover at  bekende til  Gud, hvis vi  har syndet imod
andre? Jak. 5, 16.

BEMÆRK: ‘Dersom du har forurettet din ven eller din nabo, bør du indrømme 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  hans  Skaber.  Sand bekendelse  er  altid  af  en  særegen  art  og
erkender særskilte synder.  Disse kan være sådan, at de bør fremlægges for Gud
alene; de kan være fejl, der bør bekendes for mennesker, man har forurettet eller
skadet;  eller  de kan være af  offentlig  natur  og bør bekendes  offentligt.  Men al
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bekendelse må være bestemt og saglig, så man bekender netop de synder, man har
gjort sig skyldig i.’ The Faith I Live By, s. 128. 
‘Der  er  også  noget  andet,  som  vi  bør  være  opmærksomme  på,  når  det  er
beredelsesdag. På denne dag bør alle uoverensstemmelser mellem brødre fjernes,
enten det  er  i  familien eller  i  menigheden.  Al  bitterhed,  vrede  og ondskab bør
drives bort fra sjælen. Bekend med et ydmygt sind “jeres synder for hverandre.”’
The Faith I Live By, s. 34. 
‘Dersom din synd er mellem dig og Gud, behøver du ikke at offentliggøre den, men
bekend den  til  Gud.  Ofte  handler  stakkels,  svage  mennesker  meget  uklogt  i  at
bekende deres synder til mennesker.’ The Upward Look, s. 176. 

‘At dølge sin synd’

5. Hvilket eksempel gav David i at bekende sine synder? Sal. 32, 5.

BEMÆRK: ‘Der er altid håb om anger og reformation for en, der indser, at han har
fejl; men mange, som indser deres fejl, når de bliver tydeligt påpeget, er dog for
stolte til at bekende, at de har fejlet. På en almindelig måde vil de indrømme, at de
er mennesker, og dermed tilbøjelige til at begå fejl; men sådanne bekendelser tæller
ikke hos Gud.’ Advent Review and Sabbath Herald, 7. maj, 1895.
‘Hvor ivrig er du efter at fjerne fortidens optegnelser, at få dine forkerte handlinger
udslettet? Hvilke dybder af ondskab ligger ikke åbent for Guds åsyn, men som er
skjult  for  menneskelige  øjne!’  Enhver  hemmelig  ting  skal  komme  frem  for
dommen, hvad enten  den er god eller ond. Synder, der blev begået i fortiden, som
man ikke angrede og fik tilgivelse for, vil da komme frem, kun for at fordømme os
og give os vor del med de fortabte. Men Guds løfter er fulde af opmuntring til os.
“Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore
synder og renser os fra al uretfærdighed.”’ Advent Review and Sabbath Herald, 13.
januar, 1891.

6. Hvilken kontrast tegnes der af dem, der bekender deres synder og dem,
der prøver at skjule dem? Ord. 28, 13.

BEMÆRK: ‘Hvis de, der skjuler og undskylder deres fejl, kunne se, hvor Satan
fryder sig over dem, hvor han spotter Kristus og de hellige engle over deres færd,
ville de skynde sig at tilstå deres synder og skaffe dem af vejen. Satan arbejder
gennem karakterfejl på at beherske hele sindet, og han ved, at han vil få held med
sig, hvis disse fejl holdes ved lige. Derfor søger han hele tiden at bedrage Kristi
efterfølgere med sine skæbnesvangre spidsfindigheder, som de ikke kan klare. Men
Jesus bønfalder på deres vegne med sine sårede hænder og sit brudte legeme, og
han siger til alle, der ønsker at følge ham: “Min nåde er dig nok.” “Tag mit åg på
jer og lær af mig, thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet; så skal I finde hvile for
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jeres sjæle. Thi mit åg er gavnligt, og min byrde er let.” Lad derfor ingen anse sine
fejl  for  uhelbredelige.  Gud  vil  give  dem  tro  og  nåde  til  at  overvinde  dem.’
Konfrontation, s. 403. 

‘Hvis jeg har taget noget’

7. Hvilket løfte er givet dem, der genopretter deres uret? Ez. 33, 15.

BEMÆRK: ‘Hvis vi har voldt andre skade ved en eller anden uhæderlig forretning,
hvis vi har overlistet nogen eller handlet svigagtigt  over for nogen, selv om det
måske er sket inden for lovens grænser, så bør vi tilstå vor uret og genoprette den,
så vidt det står i vor magt. Det vil være rigtigt af os ikke blot at give det tilbage,
som vi har taget, men også det, som det ville være blevet til, hvis det havde været
benyttet rigtigt og klogt i den tid, hvor det har været i vor besiddelse.’  Den Store
Mester, s. 377.

8. Hvilket eksempel på sand anger bliver givet af Zakæus? Luk. 19, 1 – 10.

BEMÆRK:  ‘Men  så  snart  Zakæus  havde  givet  sig  ind  under  Helligåndens
indflydelse,  gjorde  han  sig  fri  for  enhver  handlemåde,  der  var  i  strid  med
hæderligheden.  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.  Enhver  omvendt  sjæl  vil  som Zakæus  hædre  Kristi
indtog i hjertet ved at opgive den uhæderlighed, der har præget hans liv. Ligesom
overtolderen vil han bevise sin oprigtighed ved at give erstatning.’  Conflict and
Courage, s. 302.

‘Den gudløse forlade sin vej’

9. Hvilken beslutning må synderen træffe for at vende tilbage til Herren og
få hans tilgivelse? Es. 55, 7.

BEMÆRK: ‘Der er nogle, som ikke villigt reagerer på indbydelsen til at forlade
deres egne veje og komme i harmoni med Guds vej. De foretrækker at vælge deres
egen  vej.  De,  som ønsker at  gør  dette,  har  det  privilegium at  følge  deres  egen
uhelligede  vej,  men vejens ende er  sorg og ødelæggelse.’  North Pacific  Union
Gleaner, 23. marts, 1910. 
‘Mange spørger: Hvorledes skal jeg bære mig ad med at overgive mig til Gud? Du
ønsker at give dig selv til ham, men din moralske kraft er ringe; du ligger under for
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tvivl og beherskes af vaner fra et liv i synd. Dine løfter og beslutninger er som reb
af  sand.  Du  kan  ikke  beherske  dine  tanker,  dine  tilbøjeligheder,  dine  følelser.
Bevidstheden om de løfter,  du har  brudt,  og de beslutninger,  du har  undladt  at
udføre, svækker din tillid til din egen oprigtighed og leder dig til at tro, at Gud ikke
kan tage imod dig. Men du behøver ikke at fortvivle. Det, du behøver, er at forstå
viljens sande kraft. Viljen er den styrende magt i menneskets natur – evnen til at
bestemme eller vælge mellem godt og ondt. Alt afhænger af viljens rette brug. Gud
har givet menneskene evnen til at vælge. Du kan ikke forandre dit hjerte; du kan
ikke af dig selv elske Gud, men du kan vælge at tjene ham. Du kan overgive din
vilje til ham, så vil han virke i dig både at ville og at udrette efter sit velbehag. Da
vil  hele  din  natur  blive  bragt  under  Kristi  Ånds  indflydelse.  Dine  længsler  vil
vendes til ham, dine tanker vil stemme overens med hans.’ Vejen til Kristus, ss. 47
– 48. 

10. Bør vi lave om på os selv, inden vi kan vende tilbage til Gud? Es. 44, 22;
Jer. 31, 3.

BEMÆRK: ‘Lyt ikke til fjendens forestilling, at du bør holde dig borte fra Kristus,
indtil du bliver bedre, indtil du er god nok til at komme til ham. Dersom du venter,
indtil det skal ske, vil du aldrig komme. Når Satan peger på din snavsede klædning,
så gentag Jesu løfte: “Den, som kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort.” Joh. 6,
37. Sig til fjenden, at Jesu Kristi blod renser fra al synd. Gør Davids bøn til din:
“Rens mig for synd med ysop, tvæt mig hvidere end sne.” Sal. 51, 9. Stå op og gå
til din Fader. Han vil møde dig, medens du endnu er langt borte. Tag blot ét skridt
på omvendelsens vej, og han vil skynde sig at lægge sine kærligheds arme omkring
dig. Hans øre er altid åbent for den sønderknuste sjæls råb. Han mærker hjertets
første længsel  efter Gud. Ikke en bøn opsendes, hvor ufuldkommen den end er,
ikke en tåre fældes, hvor meget den end søges skjult, som Gud ikke hører og ser;
selv hjertets svageste, men oprigtige sukke efter Gud optages af Ånden og bringes
frem for Faderen. Ja, selv førend bønnen er ytret og hjertets begær gjort bekendt,
går Kristus hen for at lindre hjertet ved at give sin nådes balsam i dets dybe sår.’
Kristi Lignelser, ss. 205 – 206. 
‘Læg mærke til hvor kærlig og medfølende Herren er med sine skabninger. Kristus
døde for os, medens vi endnu var syndere, og han står klar til at modtage enhver,
der vil vende tilbage til ham. Herrens øre er åbent for råbet af enhver, der er fattig i
ånden. Selv før bønnen bliver ytret  eller sjælens længsel  bliver kendt, går  Guds
Ånd den i møde. Der har aldrig været et godt ønske, hvor svagt det end er, aldrig en
bøn opsendt til Gud, hvor ufuldkommen den end er, aldrig en tåre, der blev fældet
af  en  sønderknust  sjæl,  uden  at  Kristi  nåde  er  gået  frem  for  at  virke  i
menneskehjertet.’ Advent Review and Sabbath Herald, 10. april, 1900. 
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‘Han er rund til at forlade’

11. Hvilke dyrebare løfter om tilgivelse lover Gud? Mik. 7, 18 – 19.

BEMÆRK:  ‘Se  på  Kristus.  Dvæl  ved  hans  kærlighed  og  nåde.  Dette  vil  fylde
sjælen med afsky for alt, der er syndigt og vil inspirere den med et inderlig længsel
efter Kristi retfærdighed. Jo tydeligere vi ser Frelseren, jo tydeligere vil vi skelne
vore  karaktermangler.  Bekend  dine  synder  til  Kristus,  og  med  sand sjæleanger
samarbejd med ham ved at lægge disse synder væk. Tro på, at de er tilgivet. Løftet
er udtrykkeligt: “Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han
tilgiver  os vore synder og renser  os fra  al  uretfærdighed.” Vær forvisset  om, at
Guds ord ikke vil svigte. Han, som har lovet det, er trofast. Det er lige så meget din
pligt  at  tro  på,  at  Gud vil  opfylde  sit  ord og tilgive  dig,  som det er  for  dig at
bekende dine synder.’ Advent Review and Sabbath Herald, 21. maj, 1908.

12. Hvilken nådig indbydelse giver Herren? Ez. 18, 31 – 31; 33, 10 – 11. 

BEMÆRK: ‘Gud ønsker ikke, at nogen skal fortabes. “Så sandt jeg lever, lyder det
fra Herre Herren: Jeg har ikke lyst til den gudløses død, men til at han omvender
sig fra sin vej, at han må leve! Vend om, vend om fra eders onde veje! Hvorfor vil I
dø,  Israels  hus?”  Ez.  33,  11.  Gennem  hele  prøvetiden  virker  Guds  Ånd  på
menneskenes hjerter  og søger at bevæge dem til  at modtage livets gave.  Det er
alene dem, som forkaster hans milde og ømme formaninger, som han overlader til
fortabelse. Gud har erklæret, at synden må udryddes som et onde, der fordærver
universet.  De,  som  hænger  fast  ved  deres  synder,  vil  forgå  med  dem,  når  de
udryddes.’ Kristi Lignelser, s. 123. 
‘Den Gud, som vi tjener,  er langmodig,  “Herrens miskundhed er ikke til  ende.”
Klag. 3, 22.... Det er Satans særskilte plan at lede menneskene ind i synd og så
overlade dem hjælpeløse og håbløse, bange for at  søge om tilgivelse.  Men Gud
ønsker,  at  de skal  ty til  hans værn og slutte fred med ham. Es. 27, 5. Gennem
Kristus  er  der  gjort  al  mulig  foranstaltning  hertil,  givet  dem  enhver  fornøden
opmuntring.’ Profeter og Konger, s. 208. 
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‘En fornyelse af jeres sind’

UDENADSVERS: ‘Hvad skal vi da sige? skal vi blive i synden, for at nåden
kan blive større? Nej, langtfra! vi, som jo er døde fra synden, hvordan kan vi stadig
leve i den?’ Rom. 6, 1 – 2.

STUDIEHJÆLP: Vejen til Kristus, kap. 7.

Indledning
‘Kristus tilregner den troende synder sin fuldkommenhed og retfærdighed, når

han  ikke  fortsætter  i  synd,  men  vender  sig  fra  overtrædelse  til  lydighed  mod
budene. Medens Gud kan være retfærdig og dog retfærdiggøre synderen gennem
Kristi  fortjenester,  kan intet  menneske dække sin sjæl med Kristi  retfærdigheds
klædning  og  samtidig  praktisere  kendte  synder  eller  undlade  at  udføre  kendte
pligter.  Apostelen  Jakob  så,  at  der  ville  opstå  farer  i  fremstillingen  af  emnet
retfærdiggørelse ved tro, og han arbejdede på at vise, at ægte tro ikke kan eksistere
uden tilsvarende gerninger.  Abrahams erfaring bliver fremstillet.  “Du ser altså,”
siger han, “at troen virkede sammen med hans gerninger, og ved gerningerne nåede
troen sin fuldendelse.”  Jak.  2,  22.  Altså  virker  ægte tro  en ægte  gerning i  den
troende.’ The Faith I Live By, s. 115. 

 ‘I må fødes på ny’

1. Hvilken erfaring er nødvendig for at blive frelst? Joh. 3, 3.

BEMÆRK: ‘Jesus sagde: “Hvad der er født af kødet, er kød; og hvad der er født af
Ånden, er Ånd. Du må ikke undre dig over, at jeg sagde til dig: I må fødes på ny.
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.”  Jesus  søger  her  at  få  Nikodemus  til  at  forstå  nødvendigheden  af
Helligåndens  indflydelse  på  menneskehjertet,  for  at  det  kan  blive  renset  i
forberedelse til dannelsen af en retfærdig og symmetrisk karakter. “Thi fra hjertet
udgår  der  onde tanker,  mord,  ægteskabsbrud,  utugt,  tyverier,  falske vidnesbyrd,
bespottelser.” Når hjertets kilde bliver renset, bliver strømmen derfra ren.’ Spirit of
Prophecy Volume 2, s. 128.
  
2. Hvordan forklarede Jesus Helligåndens gerning med at forvandle hjertet?

Joh. 3, 8.
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BEMÆRK:  ‘Denne  nye  fødsel  ser  mystisk  ud  for  Nikodemus.  Han  spørger:
“Hvordan kan dette ske?” Jesus siger til ham, at han ikke må undre sig og bruger
vinden til at illustrere, hvad han mener. Den bliver hørt mellem træernes grene, og
den rusker blade og blomster, men den er usynlig for øjet, og ingen ved, hvor den
kommer fra, og hvor den går hen. Sådan er erfaringen hos enhver, der bliver født af
Ånden. Sindet er Guds usynlige redskab til  at fremkalde synlige resultater.  Dets
indflydelse er mægtig og styrer menneskers handlinger. Hvis det er renset for alt
ondt, er det motivets kraft til det gode. Når Guds genskabende Ånd tager sindet i
besiddelse og forvandler livet, lægges onde tanker til side, og der gives afkald på
onde gerninger; kærlighed, fred og ydmyghed erstatter vrede, misundelse og strid.
Den kraft, som intet menneskeligt øje kan se, har skabt et nyt menneske i Guds
billede.’ Spirit of Prophecy Volume 2, s. 128. 

‘Ligesom med en surdej’

3. Hvilken enkel illustration fra livet i hjemmet anvendte Jesus til at forklare
sandhedens gerning i hjertet? Matt. 13, 33.

BEMÆRK: ‘Surdejen, som er skjult i melet, virker på en umærkelig måde for at
gennemsyre hele dejen. Sandhedens surdej virker også i det skjulte, stille og stadig
for  at  forvandle  og  omdanne sjælen.  De  naturlige  tilbøjeligheder  underkues  og
betvinges. Nye tanker, nye følelser, nye hensigter indplantes i mennesket. Et nyt
mål for karakteren opstilles – Kristi liv. Sindet forandres, og vi ledes til at benytte
vore  evner  i  en  helt  ny retning.  Vi  får  ikke  nye  evner,  men vore  evner  bliver
helligede til det gode. Samvittigheden vågner. Sådanne karaktertræk udvikles hos
os, som sætter os i stand til at tjene Gud og virke i hans gerning.’ Kristi Lignelser,
s. 98. 

4. Hvilken bøn bad David for at få den nye fødsels erfaring? Sal. 51, 12.

BEMÆRK: ‘Den forvandling af hjertet, som den nye fødsel symboliserer, kan kun
fremkaldes af Helligåndens virkningsfulde arbejde. Han alene kan rense os fra al
urenhed. Dersom han får lov til at forme og danne vore hjerter, vil vi være i stand
til at fatte beskaffenheden af Guds rige og indse nødvendigheden af den forandring,
der  må  ske,  inden  vi  kan  få  lov  til  at  komme  ind  i  dette  rige.  Stolthed  og
egenkærlighed  modsætter  sig  Guds  Ånd;  alle  sjælens  naturlige  tilbøjeligheder
stritter imod forandringen fra selv-betydning og stolthed til Kristi sagtmodighed og
ydmyghed. Men hvis vi ønsker at rejse på vejen til det evige liv, må vi ikke lytte til
selvets hvisken. I ydmyghed må vi bede vor himmelske Fader: “Skab i mig, O Gud,
et rent hjerte, giv en ny, en stadig ånd i mit indre” (Sal. 51, 12). Idet vi modtager
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guddommeligt lys og samarbejder med de himmelske væsener, er vi “født på ny,”
udfriede fra syndens besmittelse ved Kristi kraft.’ Ye Shall Receive Power, s. 24.    

‘Lad jer forvandle’

5. Hvad må vi gøre, før den nye fødsels erfaring kan finde sted? Rom. 12, 1.

BEMÆRK: ‘“Gør jer rede,  gør jer rede,  gør jer rede!  I må have en grundigere
beredelse, end I nu har; for Herrens dag kommer, grum, med harme og brændende
vrede, for at gøre jorden til en ørken og for at rydde dens syndere bort. I må ofre alt
til Gud. Læg alt på hans alter – jer selv, jeres ejendom og alt som et levende offer.
At indgå i herligheden vil kræve alt. Saml jer en skat i himmelen, hvor ingen tyv
kommer, og hvor rust ikke fortærer. I må have del i Kristi lidelser her, hvis I ønsker
at få del med ham i hans herlighed hisset.” Himmelen vil ikke være dyr, selv om vi
opnår den gennem lidelse. Undervejs må vi hele tiden fornægte selvet, daglig afdø
fra  selvet,  lade  Jesus  alene  komme til  syne  og  stadigt  have  hans  ære  for  øje.’
Budskaber til Menigheden, s. 84.

6. Hvilken advarsel giver Paulus dem, der ønsker at blive født på ny? Rom.
12, 2, første del.

BEMÆRK: ‘Mennesker står i fare for at nære en overdreven kærlighed til verden.
Kærligheden til Gud bliver fortrængt af kærlighed til verden. Intet andet end Guds
kraft kan fjerne denne kærlighed. Jordiske og timelige ting fører mennesker bort fra
Gud, til trods for at de fordele, man kan få, kun er et atom sammenlignet med de
evige realiteter. Mennesket vender sig bort fra de himmelske værdier, fra uvisnelige
rigdomme,  fra  fred,  fra  højsindethed,  og  udøser  sin  kærlighed  på  uværdige  og
utilfredsstillende  ting;  og  ved  konstant  at  betragte  verden,  bliver  mennesket
tilpasset den. Menneskesindet, som er i stand til at højnes og privilegeret til at gribe
de helliges evige velsignelser, vender sig bort fra en evighed af storhed og tillader
sine kræfter at blive lænket som en slave til et atom af en verden. Det er ydmyget
og forkrøblet ved troskab mod verdslige ting.’ In Heavenly Places, s. 308. 

7. Hvordan beskriver Paulus den nye fødsel? Rom. 12, 2.

BEMÆRK: ‘Dannelsen af en kristen karakter, at udvikle sig mod en fuldkommen
tilstand,  er  vækst  mod  skønhed.  Idet  hjertet  bliver  forvandlet  ved  fornyelse  af
sindet,  efterlader  Åndens  ynde  sit  indtryk  på  ansigtet,  og  det  udtrykker  den
forædling,  finhed,  fred,  godgørenhed,  og  ren  og  mild  kærlighed,  der  hersker  i
hjertet.’ My Life Today, s. 153. 
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‘Satan får folk til  at tro, at fordi de har haft en følelse af henrykkelse,  så er de
omvendt. Men deres erfaring forandrer sig ikke. Deres gerninger er de samme som
før. Deres liv viser ingen gode frugter. De beder ofte og længe og henviser hele
tiden til de følelser, de havde på den og den tid. Men de lever ikke det nye liv. De
er bedraget. Deres erfaring går ikke dybere end følelserne. De bygger på sand, og
når modgangens vind kommer, bliver deres hus fejet bort.’ Ung i dag, s. 60. 

‘Døde fra synden’

8. Hvordan svarer Paulus dem, der tror, at den nye fødsel sætter dem fri fra
pligten til at adlyde Guds lov? Rom. 6, 1 – 2.

BEMÆRK:  ‘Kristus  kom ikke  for  at  undskylde  synd  eller  at  retfærdiggøre  en
synder, medens han fortsætter med at overtræde den lov, som Guds Søn måtte give
sit  liv for at  opretholde og ære.  Havde det været  muligt  at ophæve loven, ville
Kristus ikke have behøvet at  komme til  vor jord og dø, den retfærdige for den
uretfærdige. Gud kunne have taget synderen til nåde igen ved at annullere loven.
Men dette kunne ikke ske. Loven holder overtræderen i trældom, men den lydige er
fri.  Loven kan ikke rense fra synd;  den fordømmer synderen.  Synderen kan stå
retfærdiggjort  for  Gud  alene  gennem  anger  mod  ham  og  tro  på  Jesu  Kristi
fortjenester. Loven er et stort spejl, hvor synderen kan kende sin moralske karakters
mangler. Men spejlet kan ikke fjerne de mangler. Evangeliet peger på Kristus, som
den eneste,  der kan fjerne syndens pletter ved sit blod. Selv om loven ikke har
nogen tilgivende kraft, er den det eneste middel, der kan forklare synderen, hvad
synd virkelig er. Ved loven når man til erkendelse af synd. Uden loven, fortæller
Paulus os, at synden er død.’ Signs of the Times, 18. juli, 1878.

9. Hvilken  advarsel  giver  apostelen  Paulus  dem,  som  bliver  ved  med  at
synde, efter at de er blevet vist sandheden? Heb. 10, 26 – 27.

BEMÆRK: ‘Her er  en meget  alvorlig udtalelse,  og den bør ofte  fremstilles for
sjæle, for at vise dem faren i at gå ind i synd, efter de har fået kundskab om Guds
sandhed. Vi ville advare mænd og kvinder væk fra dette. Det ville være godt for
alle at huske, når de bliver fristet til at forlade rettens lige sti, at når de, der har fået
kundskab om sandheden,  bliver  frafaldne,  “synder  med vilje”,  bryder  Guds lov
(“for synd er lovbrud”), for sådan nogle er der ikke mere noget offer for synd.’
Advent Review & Sabbath Herald, 31. juli, 1888. 

‘Begravet med ham’
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10. Hvad er det offentlige symbol på denne død fra synd? Rom. 6, 3 – 4.
BEMÆRK: ‘Mennesket blev igen taget til nåde hos Gud ved badet til genfødelse.
Badet var begravelsen med Kristus i vandet i lighed med hans død og symboliserer,
at  alle,  som  angrer  deres  overtrædelse  af  Guds  lov  bliver  renset  gennem
Helligåndens virke. Dåben symboliserer sand omvendelse gennem fornyelsen ved
Helligånden. De, som er blevet begravet med Kristus i dåben og oprejst i lighed
med hans opstandelse, har forpligtet sig til at leve et nyt liv.’ The Faith I Live By, s.
143. 

11. Hvordan beskriver Paulus dette nye liv? Rom. 6, 12 – 16. 

BEMÆRK: ‘Indflydelsen fra evangeliets håb vil ikke lede synderen til at betragte
Kristi frelse som et spørgsmål om fri nåde, medens han fortsætter med at leve i
overtrædelse af  Guds lov. Når sandhedens  lys  går  op for  ham, og han fuldt  ud
forstår Guds krav og indser omfanget af sine overtrædelser, vil han reformere sine
veje, blive trofast mod Gud ved den kraft, han har fået fra sin Frelser, og leve et nyt
og renere liv. Det er ikke evangeliets arbejde at svække Guds hellige lovs krav,
men at  hæve mennesker op, hvor de kan holde dens forskrifter...  Det er Satans
påfund, at Kristi død bragte nåde for at tage lovens plads. Jesu død forandrede eller
annullerede ikke eller i den mindste grad formindskede de ti  bud. Den dyrebare
nåde, som er tilbudt mennesker ved en Frelsers blod, stadfæster Guds lov. Siden
menneskets fald er Guds moralske regering og hans nåde uadskillelige. De går hånd
i hånd gennem alle ordninger. Det Ny Testamentes evangelium er ikke det Gamle
Testamentes standard, der er blevet sænket til at imødegå synderen og frelse ham i
hans synder. Gud kræver lydighed fra alle sine undersåtter, fuldstændig lydighed
mod alle hans bud.’ God’s Amazing Grace , s. 144.

‘Kristus i jer’

12. Hvilken erfaring må vi gennemgå, før Kristus kan leve i vore hjerter? Gal.
2, 20.

BEMÆRK: Læg mærke til, at ‘jeg’ må blive korsfæstet først. Kristus kan ikke leve,
hvor selviskhed og egoisme bor.
‘Gud indretter vore omgivelser, og han vil stille os der, hvor vi vil få den ene prøve
efter  den anden for  at  prøve os og åbenbare,  hvad der  er  i  vore  hjerter.  Vi  vil
bringes  i  vanskeligheder  igen  og igen,  for  at  det  må kendes,  om vi  virkelig  er
korsfæstet med Kristus eller fuld af egenkærlighed. Hvordan vil denne prøvende
proces slutte med enhver af os? Mørkets fyrste vil anstrenge sig til det yderste for at
beholde os i sin varetægt; men vi har en mægtig Hjælper.’ Gospel Workers, (1892
udgave) s. 446. 
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‘Den, der betragter Kristus i hans selvfornægtelse og i hans hjertes sagtmodighed,
vil  føle sig  tilskyndet  til  at  sige  ligesom Daniel,  da han så En,  der  lignede  en
Menneskesøn:  “Min  tækkelighed  forvandledes  til  fordærvelse  i  mig.”  .  .  .
Menneskenaturen stræber altid efter at komme til udtryk og er parat til kamp; men
hos den, der lærer af Kristus, udtømmes egoismen, stoltheden og lysten til at være
den største, og der hersker stilhed i sjælen. Jeg’et stilles til Helligåndens rådighed.
Da er det os ikke magtpåliggende at indtage den højeste plads. Vi føler ingen lyst
til at trænge og albue os frem for at vække opmærksomhed, men vi synes, at vor
højeste plads er ved Frelserens fødder. Vi ser hen til Jesus i forventning om, at hans
hånd skal føre os og hans røst vejlede os. Dette var apostelen Paulus’s erfaring, og
han sagde: “Med Kristus er jeg korsfæstet, og det er ikke længere mig, der lever,
men Kristus lever i mig; og det liv, jeg nu lever i kødet, det lever jeg i troen på
Guds Søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig.”’ Fra Naturens Talerstol,
s. 30. 

13. Hvordan bliver den nyfødte kristnes fornyede sind beskrevet? Fil. 2, 3 – 5.

BEMÆRK: ‘Den karakter, som vi nu åbenbarer, bestemmer vor fremtidige skæbne.
Himmelens  glæde  vil  blive  fundet  ved  at  rette  sig  efter  Guds  vilje,  og  hvis
mennesker bliver medlemmer af den kongelige familie i himmelen, vil det være,
fordi himmelen er begyndt hos dem på jorden. De har næret Kristi sind, og når
kaldet kommer: “Mit barn, kom højere op,” vil de retfærdige tage enhver nåde,
enhver dyrebar og helliggjort evne med til de himmelske sale og bytte jorden for
himmelen. Gud ved, hvem hans riges trofaste og sande undersåtter på jorden er, og
de, som gør hans vilje på jorden, som den bliver gjort i himmelen, vil blive gjort til
medlemmer af den kongelige familie i himmelen.’ God’s Amazing Grace, s. 60. 
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‘Troens mål’

UDENADSVERS: ‘Thi dertil blev I kaldet, fordi også Kristus led for jer og 
efterlod jer et forbillede, for at I skal gå i hans fodspor, “han, som ikke gjorde synd,
og i hvis mund der ikke blev fundet svig.”’ 1 Pet. 1, 21 – 22.

STUDIEHJÆLP: Vejen til Kristus, kap. 8.

Indledning
‘Apostelen fremstiller for de troende det kristne livs himmelstige,  hvor hvert

trin betyder fremskridt i kundskab om Gud, og hvor der ikke må findes stilstand,
mens man bestiger  den. Tro, dyd,  indsigt,  afholdenhed, udholdenhed, gudsfrygt,
broderkærlighed og kærlighed til andre udgør en stadig rækkefølge på denne stige.
Vi frelses ved at tage trin efter trin helt op til Kristi højeste mål for os. På den måde
bliver  han  for  os  både  visdom  og  retfærdighed  og  helliggørelse  og  frelse.’
Mesterens Efterfølgere, s. 280.

‘For at I ved den kan vokse’

1. Hvad vil sætte den nyfødte kristne i stand til at vokse åndeligt? 1 Pet. 2,
22.

BEMÆRK: ‘Foran os fremstilles den vidunderlige mulighed at blive lig Kristus,
lydig mod alle Guds lovs forskrifter. Men i os selv er vi fuldstændig magtesløse og
kan ikke nå dette. Alt, som er godt i mennesket, kommer til det gennem Kristus.
Den hellighed, som Guds ord erklærer, at vi må have, før vi kan blive frelst, er
resultatet  af  den guddommelige nådes gerning,  idet  vi  bøjer  os i overgivelse til
sandhedens Ånds disciplin og betvingende indflydelse.’ In Heavenly Places, s. 129.
‘Ingen  mand,  kvinde eller  ungt  menneske  kan opnå kristen  fuldkommenhed og
samtidig forsømme at studere Guds ord. Ved omhyggeligt at granske hans ord, vil
vi adlyde Kristi befaling: “Ransag skrifterne, for i dem mener I, at I har evigt liv;
og  det  er  dem,  som  vidner  om  mig.”  (Joh.  5,  39,  eng.  Bibelovers.).  Denne
granskning  gør  det  muligt  for  den,  der  studerer  Bibelen,  at  iagttage  det
guddommelige  mønster  omhyggeligt.  Forbilledet  må ses  på  ofte  og  nøje for  at
efterligne det. Eftersom man bliver bekendt med Frelserens historie, opdager man
karaktermangler i sig selv; ens ulighed med Kristus er så stor, at man indser, at man
ikke kan være en efterfølger  uden en meget  stor  forandring i  sit  liv.  Men man
fortsætter med at studere med et ønske om at blive lig sit store Forbillede; man 
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opfanger  sin  elskede  Mesters  blik  og ånd;  ved  beskuelse forvandles  man.’  The
Faith I Live By, s. 223.

2. Hvordan skildrer Peter denne åndelige vækst? 2. Pet. 1, 5 – 7.

BEMÆRK: ‘Kristus er stigen. Foden er sat solidt på jorden i hans menneskelighed,
og det øverste trin når Guds trone i hans guddommelighed. Kristi menneskelighed
favner  den  faldne  menneskelighed,  medens  hans  guddommelighed  holder  fast  i
Guds trone. Vi bliver frelst ved at gå op ad stigen trin for trin, idet vi retter blikket
mod Jesus og klynger os til ham, medens vi skridt for skridt stiger opad til Kristus,
så han bliver os visdom og retfærdighed og helliggørelse og forløsning. Tro, dyd,
indsigt, afholdenhed, udholdenhed, gudsfrygt, broderkærlighed og kærlighed er trin
på denne stige. Alle disse egenskaber skal komme til udtryk i den kristne karakter,
og “når I gør det, vil I aldrig snuble; for så skal der i rigt mål gives jer adgang til
vor Herres og frelsers Jesu Kristi evige rige.”’ Herren Kommer, 17. marts. 
‘Helliggørelse sker ikke på et øjeblik, men den opnås ved at bestige de otte trin på
Peters stige.  Vi må bestige det  første for at  nå det højeste.  Denne stige når fra
jorden til  himmelen, og enhver sjæl, der kommer ind i Guds stad, er nødt til  at
bestige  selvfornægtelsens  stige,  og  dette  kan  opnås  ved  at  tage  fat  på  den
korsfæstede og opstandne Frelsers fortjenester. Uden denne styrke vil fristelser feje
os ned i retningen mod endelig ødelæggelse.’ Manuscript Releases Volume 3, s. 84.

‘Den retfærdige skal leve af tro’

3. Hvilket eksempel på tro blev udvist ved et af Kristi mirakler? Matt. 8, 5 –
13.

BEMÆRK: ‘Tro er ikke en lykkelig følelsesflugt, tro er at tage Gud på hans ord og
tro, fordi Gud sagde, han ville gøre sådan.’ This Day With God, s. 9.
‘Levende tro på Jesu Kristi kraft, ikke på din egen virkeevne og visdom, vil bringe
dig igennem hver vanskelighed og fristelse. Vent tålmodigt, våg og bed og hold fast
på løfterne. Lige meget hvor meget dine fjender har knust og såret din sjæl, tilgiv
dem, og ved at vedligeholde troen på Kristus vil du opdage, at han er for dig som
en stor klippes skygge i et øde land. Find dig i at blive forurettet, bær den lidende
del af religion for Kristi skyld, i stedet for at synde imod Gud ved at prøve på at
befri dig selv.’ The Upward Look, s. 42.

4. Hvad beskriver Peter resultatet af et liv i tro er? 1. Pet. 1, 9.
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BEMÆRK: ‘Den allerbedste  forberedelse,  vi  kan have til  hans genkomst,  er  at
hvile med fast tro og urokkelig tillid i den store frelse, der blev bragt os ved hans
første komme. Vi må tro, at Kristus én gang blev ofret for at bære manges synder.
Er  han  din  personlige  Frelser?  Er  du  frelst  fra  at  begå  fejltagelser,  fordi  Jesu
kærlighed bor i dit hjerte? Er Kristi kærlighed et levende og aktivt middel i din
sjæl, som irettesætter, reformerer, forædler dig og renser dig fra alle dine forkerte
handlinger.’ Youth’s Instructor, 7. september, 1893.

5. Hvilken slags tro er karakteristisk for Guds folk? Åb. 14, 12.

BEMÆRK: ‘Der tales om Jesu tro, men den bliver ikke forstået. Hvad udgør Jesu
tro, som tilhører den tredje engels budskab? Jesus blev vor syndbærer, så han kunne
blive  vor  syndtilgivende  Frelser.  Han blev  behandlet,  som vi  fortjener  at  blive
behandlet. Han kom til vor verden og tog vore synder, for at vi kunne tage hans
retfærdighed.  Tro  på  Kristi  evne  til  at  frelse  os  helt  og  fuldt  er  Jesu  tro.’
Manuscript Releases Volume 12, s. 193.

‘I jeres tro at vise dyd’

6. Hvad vil virkningen være i det menneskes liv, der virkelig lever ved Jesu
tro? 2 Pet. 1, 5.

BEMÆRK: ‘Når den troende har taget imod troen på evangeliet, bliver det hans
næste opgave at tilføre sin karakter dyd og således lutre hjertet og berede sindet til
at modtage indsigt om sand udvikling og al sand tjeneste. Den er det eneste værn
mod fristelser, og det er den alene, der kan gøre et menneske Gud lig af sind. Ved
kundskab om Gud og hans Søn, Jesus Kristus, gives der den troende “alt, hvad der
tjener til liv og gudsfrygt.” Ingen god gave forholdes den, der oprigtigt søger Guds
retfærdighed.’ Mesterens Efterfølgere, s. 281.

7. Hvad er den indsigt, Peter taler om? Joh. 17, 3. (Se også 1 Joh. 2, 3 –5; 2,
18. 20 – 21. 29; 3, 5. 14 – 15. 18 – 19. 24; 4, 2 – 3; 5, 2 – 3. 14 – 15.)

BEMÆRK: ‘Den kundskab, vi ved egen erfaring erholder om Gud og om Jesus
Kristus, som han har sendt, forvandler os efter Guds billede. Den giver mennesket
herredømme over sig selv og bringer enhver følelse og ytring, som springer fra den
lavere natur, under de højere kræfters og sindets kontrol. Den gør den, som ejer
den, til en Guds søn og himmelens arving. Den sætter ham i forbindelse med den
Eviges sind og åbner for ham universets rige skatte. Dette er den kundskab, som
erholdes ved at ransage og granske Guds ord. Og denne skat kan  findes af enhver
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sjæl, som er villig til at give alt det, han har, for at erholde den. “Ja, kalder du på
forstanden og løfter din røst efter indsigt, søger du den som sølv og leder den op
som skatte, da nemmer du Herrens frygt og vinder dig kundskab om Gud.” Ord. 2,
3 – 5.’ Kristi Lignelser, s. 114.

‘I indsigten afholdenhed’

8. Hvad vil tilføjes det menneskes karakter, som kommer til at kende Gud? 1
Pet. 1, 6a.

BEMÆRK: Afholdenhed er blevet defineret  som afholdenhed fra de ting, der er
skadelige, og en moderat brug af de ting, som er gode.
‘Verden  er  fuld  af  nydelsessyge.  Vildfarelser  og  opdigtede  historier  findes  i
mængde. Satan sætter stadig flere fælder for at bringe sjælene til fald. Alle, der
ønsker  fuldkommen  hellighed  i  deres  gudsfrygt,  må  lære  mådeholdets  og
selvbeherskelsens kunst. Begæret og lidenskaberne må holdes i tømme af sjælens
ædlere  kræfter.  Denne selvdisciplin  er  af  væsentlig  betydning  for  den sjælelige
styrke og åndelige kraft, som kan gøre det muligt for os at fatte og efterleve de
hellige sandheder i Guds ord. Af denne årsag har mådehold en stor betydning i
arbejdet for at berede vejen for Kristi genkomst.’ Den Store Mester, s. 60. 

9. Hvilke  fordele  for  karakteren  får  den  kristne,  der  praktiserer
afholdenhed? 2 Pet. 1, 6b.

BEMÆRK: ‘Overholdelse af mådehold og regelmæssighed under alle forhold har
en vidunderlig  magt.  Den vil  udrette  mere  end  éns  ydre  forhold  eller  naturlige
gaver til at fremme den sindets mildhed og afklarede ro, der har så stor betydning
for at jævne livets vej. Samtidig vil den evne til selvbeherskelse, der på denne måde
opnås, vise sig at være den mest værdifulde udrustning til med held at kæmpe med
de  strenge  pligter  og  realiteter,  der  møder  hvert  eneste  menneske.’  Barnet  i
Hjemmet, s. 380. 

‘Gudsfrygten er nyttig til alt’

10. Hvad er der i udsigt for dem, der udøver gudsfrygt? 1 Tim. 4, 7 – 8.

BEMÆRK:  ‘Guddommelighed,  lighed  med  Gud,  er  det  mål,  vi  skal  nå  til.’
Uddannelse, s. 18.
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‘“Gudlighed” [“godliness”, kaldet “gudsfrygt” i den danske bibel] er frugten af en
kristen karakter. Hvis vi forbliver i vintræet, vil vi bære Åndens frugter. Vintræets
liv  vil  vise  sig  gennem  grenene.  Vi  må  have  en  tæt  og  nær  forbindelse  med
himmelen, hvis vi vil have gudsfrygtens [godliness] ynde. Jesus må være en gæst i
vore hjem, et medlem af vore familier, hvis vi genspejler hans billede og viser, at vi
er Den Højestes sønner og døtre. Religion er en smuk ting i hjemmet. Hvis Herren
bor hos, vil vi føle, at vi er medlemmer af Kristi familie i himmelen. Vi vil indse, at
der er engle, der ser på os, og vor væremåde vil være mild og overbærende. Ved at
opdyrke høflighed og gudsfrygt  [godliness] vil vi blive egnet til at få adgang til
himmelens  sale.  Vor  samtale  vil  være  hellig,  og  vore  tanker  vil  dreje  sig  om
himmelske ting.’ Peter’s Counsel to Parents, s. 19.

11. Hvilken falsk religion bliver vi advaret imod? 2 Tim. 3, 5.

BEMÆRK: ‘De kender ikke Gud. De har ikke sat sig ind i hans karakter; de har
ikke haft samfund med ham; derfor ved de ikke, hvad det vil sige at have tillid til
Gud, de kender ikke til,  hvad det  vil sige at se og leve. Deres gudstjeneste har
udartet til form. “Og de kommer til dig, som var der opløb, og sætter sig lige over
for dig for at høre dine ord. Men de gør ikke derefter; thi der er løgn i deres mund,
og deres hjerte higer efter vinding.” Ez. 33, 31. Apostelen Paulus påpeger, at dette
vil  blive deres  karaktertræk,  som lever  lige forud for  Kristi  andet  komme. Han
siger: “I de sidste dage skal der komme strenge tider. Thi menneskene vil blive
egenkærlige, . . . lystens venner snarere end Guds venner; de har gudsfrygts skin,
men fornægter dens kraft.” 2 Tim. 3, 1 – 5.’ Kristi Lignelser, s. 411. 
‘Sand gudsfrygt  [godliness]  måles  ved det  arbejde,  der  bliver  gjort.  Bekendelse
betyder intet; stilling betyder intet; en karakter,  der er lig Kristi karakter,  er det
bevis, vi skal bære om, at Gud har sendt sin Søn til verden. De, som bekender sig til
at være kristne, men som ikke handler, som Kristus ville gøre, hvis de var i hans
sted, skader Guds værk meget. De giver et forkert billede af deres Frelser og står
under den forkerte fane.’ Advent Review and Sabbath Herald, 15. oktober, 1901. 

‘I broderkærligheden kærlighed til alle’

12. Hvilke egenskaber er de bedste frugter af det liv, der bliver levet ved Jesu
tro? 2 Pet. 1, 7.

BEMÆRK:  ‘Dette  princip  om kærlighed  til  Gud og  til  dem,  Kristus  døde for,
behøver  at  blive  vækket  af  Helligånden  og  befæstet  med  broderkærlighed  og
mildhed; det behøver at blive styrket ved gerninger, der viser, at Gud er kærlighed.
Denne  forening,  som  forener  hjerte  med  hjerte,  er  ikke  resultatet  af
sentimentalisme,  men  virkningen  af  et  sundt  princip.  Tro  arbejder  gennem
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kærlighed  og  renser  sjælen  fra  al  selviskhed.  Således  bliver  sjælen
fuldkommengjort  i  kærlighed.  Hvordan kan vi  lade være med at være milde og
barmhjertige,  når  vi  har  fundet  nåde  og barmhjertighed  gennem Kristi  dyrebare
blod?’ In Heavenly Places, s. 110.

13. Hvilket løfte har vi fået om, at helliggørelsens arbejde vil være fuldendt,
når Kristus kommer igen? 1 Joh. 3, 2.

BEMÆRK: ‘Tænk ikke, at  I  skal  bringe den ene dyd til  fuldkommenhed,  før  I
begynder at opelske den næste. Nej, de skal udvikles samtidig; . . hver dag I lever,
kan I bringe de velsignede egenskaber til  fuldkommenhed, således som de kom
fuldt  til  udtryk  i  Kristi  karakter.  I  må ikke  lade  jer  kue  af  den  store  mængde
arbejde, som I skal udføre i jeres levetid, for der forlanges ikke, at I skal gøre det
alt sammen på én gang. Brug hele jeres livskraft til hver dags gerning og drag nytte
af alle værdifulde anledninger, idet I værdsætter den hjælp, som Gud giver jer, og
går opad på fremskridtets stige trin for trin. Husk, at I kun skal leve én dag ad
gangen, og at de himmelske regnskabsbøger vil vise, hvorledes I har værdsat hver
dags privilegier og anledninger. Må I da gøre fremskridt hver dag, Gud har givet
jer, så at I til  sidst kan høre Mesteren sige:  “Vel gjort,  du gode og tro tjener.”’
Herren Kommer, 17. marts.
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‘Lad ingen bedrage jer’

UDENADSVERS: ‘Så vi ikke mere skal være umyndige, der kastes og drives 
hid og did af alle mulige lærdomme, efter som vinden blæser, ved menneskers 
terningespil, når de underfundigt forleder til vildfarelse.’ Ef. 4, 14.

STUDIEHJÆLP: Mesterens Efterfølgere, kap. 54.

Indledning
‘Herren  vil  ikke  tvinge  mennesker  til  at  handle  retfærdigt,  til  at  elske

barmhjertighed eller til at vandre ydmygt med deres Gud; han stiller godt og ondt
foran mennesket og gør det klart, hvad det sikre resultat vil være af at følge den ene
vej eller den anden. Kristus indbyder os og siger: “Følg mig.” Men vi bliver aldrig
tvunget til at vandre i hans fodspor. Hvis vi ikke vandrer i hans fodspor, er det et
resultat af et bevidst valg. Idet vi ser Kristi liv og karakter, bliver et stærkt ønske
om at blive ham lig i karakter vækket i os, og vi skal følge med og lære Herren at
kende og vide, at hans fremgangsmåde er forberedt som morgenen. Så begynder vi
at indse, at “retfærdiges sti er som strålende lys, der vokser i glans til højlys dag.”’
Advent Review and Sabbath Herald, 31. marts, 1896.

‘Bedrager vi os selv’

1. Hvordan beskriver Johannes dem, der hævder at være kristne, men som
fortsætter at leve et syndigt liv? 1 Joh. 1, 6.

BEMÆRK: ‘De, som gør krav på at være i Kristus, at være helliggjorte, medens de
lever i overtrædelse af Guds lov, har vi lov til at bedømme på samme måde, som
den elskede discipel gjorde. Han stod over for netop sådan en klasse, som vi må
møde. Han sagde: “Børnlille, lad ingen føre jer vild. Den, der gør retfærdigheden,
er  retfærdig,  ligesom han  er  retfærdig.  Den,  der  gør  synd,  er  af  Djævelen;  thi
Djævelen har syndet fra begyndelsen.” Her taler apostelen med tydelige ord, som
han skønnede , at emnet krævede. Johannes’ breve ånder af kærlighed. Men når han
kommer i kontakt med den klasse, som bryder Guds lov og dog gør krav på, at de
lever uden synd, så tøver han ikke med at advare dem om det frygtelige bedrag.’
Det Virkelige Liv, ss. 74 – 75.

2. Hvad siger Johannes om dem, der hævder at være syndfrie? 1 Joh. 1, 8. 

BEMÆRK: ‘Det er denne gruppe, apostelen irettesætter; for han siger:  “Hvis vi
siger, at vi ikke har synd, så bedrager vi os selv, og sandheden er ikke i os.” Det er 
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åbenlyst,  at Guds lov ikke er blevet skrevet på hjertet, når man hævder at være
syndfri; for Guds bud har en umådelig bredde og er dommer over hjertets tanker og
meninger. Apostelen taler opmuntrende ord til dem, der indser, at de er syndere og
siger: “Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os
vore synder og renser os fra al uretfærdighed.” “Hvis vi siger, at vi ikke har synd,”
når vore tanker, ord og handlinger, når de genspejles fra Guds lov, som er det store
moralske spejl, afslører,  at vi overtræder Guds lov, gør vi Gud til  en løgner og
beviser, at hans ord ikke er i os.’ Signs of the Times, 30. april, 1896.

3. Selv  om  Job  blev  beskrevet  af  Gud  som  et  fuldkomment  menneske,
hvordan anså han så sig selv? Job 9, 20 – 21. 

BEMÆRK: ‘De, som triumferer og hævder, at de er syndfrie, viser ved at prale, at
de er langt fra at være uden synd. Jo tydeligere det faldne menneske forstår Kristi
karakter, jo mindre tillid vil det have til sig selv, og jo mere ufuldkomne vil dets
gerninger synes at være for det i kontrast til dem, der karakteriserede den pletfrie
Frelsers liv. Men de, der er meget langt væk fra Jesus, hvis åndelige sanser er så
omtåget af vildfarelser,  så de ikke kan fatte det store Forbilledes guddommelige
karakter, opfatter ham som en ligesom dem og taler om deres egen fuldkommen
hellighed med en stor grad af tilfredsstillelse. I virkeligheden kender de sig selv
lidt, og de kender Kristus endnu mindre. De er langt væk fra Gud.’ Life Sketches, s.
211.

4. Hvilket dyrebart løfte er givet dem, der bekender deres synder?  1 Joh. 1,
9; 2, 1 – 2. Se også Mik. 7, 18 – 19. 

BEMÆRK: ‘Betingelserne  for  at  opnå Guds nåde er  enkle og rimelige.  Herren
forlanger ikke, at vi skal udrette et eller andet vanskeligt  for at få tilgivelse.  Vi
behøver ikke at  foretage  lange  og trættende pilgrimsrejser  eller  gøre  bod under
lidelser  for  at  anbefale  vore  sjæle  til  Himmelens  Gud  eller  for  at  sone  vore
overtrædelser. Den, som bekender og slipper sin synd, skal finde nåde. Ordsp. 28,
13.’ Mesterens Efterfølgere, s. 292.  

‘Om vi holder hans bud’

5. Hvordan understreger Johannes vigtigheden af at adlyde budene?  1 Joh.
2, 3 – 4. 

BEMÆRK: ‘Ingen bør bedrage sig selv ved at tro, at man kan blive hellig, samtidig
med at man bevidst overtræder et af Guds bud. Ved at synde bevidst bringer man
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Helligåndens røst  til  tavshed og fjerner  sin sjæl fra  Gud.’  Herren Kommer,  12.
august. 
‘Der findes nogle, der regner sig for hellige. De erklærer, at de helt tilhører Herren,
og  hævder  at  være  berettigede  til  Guds  forjættelser,  skønt  de  nægter  at  vise
lydighed mod hans bud. Disse lovens overtrædere gør krav på alt det, der er lovet
Guds børn; men dette er anmasselse fra deres side, for Johannes siger os, at den
sande  kærlighed  til  Gud  viser  sig  i  lydighed  mod  hans  bud.  Det  er  ikke  nok
teoretisk at tro sandheden, at give sig ud for at tro på Kristus, at tro, at Jesus ikke er
nogen  bedrager,  og  at  Bibelens  religion  ikke  er  en  snedigt  opfundet  fabel.’
Mesterens Efterfølgere, ss. 296 – 297. 
‘Det er sandt, at der er mange, der aldrig har fået den nærværende sandheds lys,
som gennem den nåde, der er givet dem af Kristus, holder loven, så langt som de
forstår den. De, som lever op til det bedste lys, de har fået, er ikke af den gruppe,
som apostelen Johannes fordømmer.’ Gospel Workers, 1892 udg. s. 227. 

6. Hvad  vil  virkningen  være  på karakteren  af  den  kristne,  som søger  at
holde Guds ord?  1 Joh. 2, 5. 

BEMÆRK: ‘Johannes lærte ikke, at frelsen skulle fortjenes gennem lydighed, men
at lydigheden skulle være troens og kærlighedens frugt. . . . Hvis vi bliver i Kristus,
hvis Guds kærlighed bor i hjertet, vil vore følelser, vore tanker og vore handlinger
være  i  overensstemmelse  med  Guds  vilje.  Det  helliggjorte  hjerte  er  i
overensstemmelse med Guds lovs forskrifter.’ Mesterens Efterfølgere, s. 297. 
‘Gennem Jesus er der guddommelig sympati mellem Gud og de mennesker, som
gennem lydighed er accepteret i den Elskede. Således tilpasses menneskeheden den
guddommelige  vilje  og  opfylder  ordene:  “Hvis  I  elsker  mig,  så  hold  mine
befalinger!” Guds folk,  der holder Guds bud, skal  vandre i  Kristi  retfærdigheds
solskin,  og  deres  ansigter  skal  udtrykke  glæde  og  taknemmelighed,  lykkelig  i
forsikringen: “Velsignet er de, som holder hans bud, for at de kan få adgang til
livets træ og gennem portene gå ind i staden.”’ Advent Review & Sabbath Herald,
3. maj, 1898.

‘Elsk ikke verden’

7. Hvilket valg ligger foran den kristne?  1 Joh. 2, 15 – 17. (Se 2 Tim. 4, 10 –
11.) 

BEMÆRK: ‘Markus var blevet villig til at følge sin Mester på selvfornægtelsens
vej. Nu, hvor han delte Paulus’ fængselstilværelse med ham, forstod han bedre end
nogen sinde før, at det er en uendelig vinding at eje Kristus, og et uendeligt tab at
vinde verden  men miste den sjæl,  for  hvis frelse Kristus udgød sit  blod. Trods
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alvorlige prøvelser og hård modgang vedblev Markus trofast med at være apostelen
en klog og elsket hjælper. Demas, der en tid var standhaftig, svigtede siden Kristi
sag. Paulus skriver, da han omtaler dette: “Demas forlod mig af kærlighed til den
nuværende verden.” 2 Tim. 4, 10. For jordisk vindings skyld borttuskede Demas
ethvert højt og ædelt synspunkt. Hvor var dette et kortsynet bytte! Hvis Demas kun
besad jordisk rigdom eller ære, var han i sandhed fattig, hvor meget han så end med
stolthed kunne kalde sit eget; mens Markus, der valgte at lide for Kristi skyld, ejede
evige rigdomme, fordi han i Himmelen blev regnet for Guds arving og medarving
med Guds Søn.’ Mesterens Efterfølgere, s. 242.

8. Hvad vil  ske med de bekendende troende,  som ikke er  i  harmoni  med
sandheden?  1 Joh. 2, 19. 

BEMÆRK:  ‘Idet  prøvelser  forøges  omkring os,  vil  der  både  ses  adskillelse  og
enighed i vore rækker. Nogle, som nu er rede til at tage deres våben frem, vil i tider
med virkelig fare vise, at de ikke er blevet bygget på den faste klippe; de vil give
efter for fristelse. De, som har haft stort lys og dyrebare privilegier, men som ikke
har udviklet dem, vil, under et eller andet påskud, gå væk fra os. Idet de ikke har
taget imod kærligheden til sandheden, vil de blive taget i fjendens vildfarelse; de
vil lytte til forførende ånder og dæmoners lærdomme og vil forlade troen. Men på
den anden side, når forfølgelsens storm virkelig bryder løs over os, vil det sande får
høre den sande Hyrdes stemme. Selvfornægtende anstrengelser vil udøves for at
frelse de fortabte, og mange som har vandret væk fra folden vil komme tilbage for
at  følge  den store Hyrde.  Guds folk vil  rykke tættere  sammen og fremstille  en
forenet front mod fjenden.’ Testimonies Volume 6, s. 400. 

‘Derpå kendes...’

9. Hvad er beviset på, at en person virkelig er født på ny?  1 Joh. 3, 9 – 10. 

BEMÆRK: ‘Gud har kraft til at bevare den sjæl, som er i Kristus, når den sjæl er
under fristelse.’ Sons & Daughters of God, s. 297.
‘Gud har tilvejebragt rigelig foranstaltning, for at vi må stå fuldkomne i hans nåde
og  intet  mangle,  og  vente  på  vor  Herres  tilsynekomst.  Er  du  rede?  Har  du
bryllupsklædningen  på?  Den  klædning  vil  aldrig  dække  bedrag,  urenhed,
fordærvelse eller  hykleri.  Guds øje hviler  på dig.  Det kan se hjertets  tanker og
meninger. Vi kan skjule vore synder fra menneskers øjne, men vi kan intet skjule
for vor Skaber.’ Advent Review & Sabbath Herald, 13. december, 1887.
‘Gud kræver aldrig noget af os uden at give os kraften til at udføre det. Han beder
os aldrig om at tage et skridt foran ham. Han går foran os, og vi skal følge efter
ham. Idet vi følger ham, er vi ikke i fare for at fare vild. Det er kun på denne måde,
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at vi kan fuldkommengøre en kristen karakter som Guds nådes forvaltere.’ Advent
Review & Sabbath Herald, 22. juni, 1905.

10. Hvad siger Johannes er grundlaget for en kristens forvisning?   1 Joh. 3,
18 – 21.

BEMÆRK:  ‘Fuldkommenheden i en kristens sindelag er opnået, når tilskyndelsen
til at hjælpe og velsigne stadig vælder frem i hans sjæl. Det er, når den troendes
sjæl stadig ånder i denne kærligheds luft, at den bliver til “en duft af liv til liv” og
gør det muligt for Gud at velsigne hans værk.’ Mesterens Efterfølgere, s. 291.
‘Sæt dig ikke til ro på Satans lænestol og sig, at det ikke gavner noget, at du ikke
kan lade være med at synde, at der ikke er nogen kraft i dig til at overvinde. Der er
ingen kraft i dig foruden Kristus, men det er dit privilegium at have Kristus boende
i dit hjerte ved tro, og han kan overvinde synd i dig, når du samarbejder med hans
anstrengelser. Du kan være et levende brev, kendt og læst af alle mennesker. Du
skal ikke være et dødt brev, men et levende brev, der vidner for verden om, at Jesus
er i stand til at frelse.’ Our High Calling, s. 76.

‘Så er vi også skyldige at elske hverandre’

11. Imod hvilket selvbedrag advarer Johannes os yderligere?  1 Joh. 4, 20 –
21. 

BEMÆRK: ‘Det er ikke verdens modstand, som er den største fare for Kristi 
menighed. Det er det onde, som næres i de troendes egne hjerter, som er årsag til 
deres værste ulykker, og som med den største sikkerhed forsinker Guds riges 
fremgang. Der findes ingen sikrere vej til at svække åndelighed end at nære 
misundelse, mistanke, kritik og formodninger om onde ting. På den anden side er 
det stærkeste vidnesbyrd om, at Gud har sendt sin Søn til verden, netop, at der 
består enighed og enhed blandt de mennesker af forskellig indstilling, som udgør 
hans menighed. Dette vidnesbyrd har enhver Kristi discipel ret til at bære. Men for 
at kunne gøre dette må de indordne sig under Kristi herredømme. Deres sind 
[karakter – eng.]må omformes til at ligne hans og deres vilje til at blive som hans.’ 
Mesterens Efterfølgere, s. 290. 

12. Hvilken forsikring har vi om, at de kristne, der lever, når Kristus kommer
igen, vil være omformet til at ligne hans karakter?  1 Joh. 3, 2 – 3. 
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BEMÆRK: ‘Vi ønsker at følge Kristus og blive lig ham, men nogle gange falder vi
under prøvelser og opholder os en afstand fra ham. Lidelser og prøvelser bringer os
nær Jesus. Ildovnen fortærer slaggeret og pudser guldet. På dette tidspunkt blev jeg
vist, at Herren havde prøvet os til gavn for os og for at forberede os til at arbejde
for andre; at han havde rystet vor rede, så vi ikke skulle falde for godt til. Vort
arbejde var at arbejde for sjæle; hvis vi havde haft fremgang, ville hjemmet havde
været så dejligt, at vi ikke ville have været villige til at forlade det; prøvelser blev
tilladt at komme over os for at forberede os til de større konflikter, vi ville møde.’
Christian Experience and Teachings, s. 114. 
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‘En barmhjertig og trofast ypperstepræst’

UDENADSVERS:  ‘Thi  vi  har  ikke  en  ypperstepræst,  som  ikke  kan  have
medlidenhed med vore skrøbeligheder,  men en, som har været  fristet i  alle ting
ligesom  vi, dog uden synd. Lad os derfor med frimodighed træde frem for nådens
trone for at få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid.’ Heb. 4, 15 – 16.

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, ss. 347 – 357, The Faith I Live By, ss. 199 – 
218.

Indledning
‘Skønt  tjenesten  skulle  flyttes  fra  det  jordiske  til  det  himmelske  tempel,  og

skønt helligdommen og vor store ypperstepræst skulle være usynlig for menneskers
øjne, så skulle disciplene ikke derved lide noget tab. De ville ikke komme til at
mærke noget brud i deres fællesskab og ingen formindskelse af kraften på grund af
Frelserens  fraværelse.  Medens  Jesus  tjener  i  den  himmelske  helligdom,  er  han
stadig  ved  sin Ånd præst  for  sin  menighed  på  jorden.  Han er  usynlig  for  vort
jordiske blik, men hans afskedsløfte står ved magt: “Se, jeg er med jer alle dage
indtil verdens ende.” Matt. 28, 20. Han tildeler sin magt til ringere tjenere,  men
hans livgivende tilstedeværelse er stadig hos hans menighed.’ Den store Mester, s.
105.

‘Guds Lam’

1. Gennem  hvilke  midler  kunne  en  synder  finde  tilgivelse  på  Det  Gamle
Testamentes tid? 1 Mos. 4, 4, 3 Mos. 4, 32 – 33.

BEMÆRK: ‘Abel forstod forløsningens store principper. Han så sig selv som en
synder,  og  han  så  synden  og  dens  straf,  døden,  stå  mellem  sin  sjæl  og  hans
forbindelse med Gud. Han bragte et slagtoffer, ofrede liv, for derved at anerkende
den overtrådte lovs krav. Gennem det udgydte blod så han frem til det fremtidige
offer,  Kristus,  der skulle dø på Golgatas  kors, og i tillid til  den forsoning,  som
derved ville blive tilvejebragt, fik han det vidnesbyrd, at han var retfærdig, og hans
offer blev antaget.’ Patriarker og Profeter, s. 38.

2. Hvad viser, at disse slagtofre ikke havde nogen kraft i sig selv til at rense
synderen fra hans synder? Heb. 10, 1 – 4.

BEMÆRK: ‘Paulus forsøgte at drage sine tilhøreres sind hen til det store sonoffer.
Han gjorde opmærksom på de ofre, der var en skygge af de kommende 
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velsignelser, og fremstillede så Kristus som den, der var opfyldelsen af alle disse
ceremonier, - det forbillede, de viste hen til som den eneste kilde til liv og håb for
den faldne menneskeslægt. Fortidens hellige mennesker blev frelst ved tro på Kristi
blod. Når de så offerdyrene lide, så de over tidernes svælg hen til Guds Lam, der
skulle borttage verdens synd.’ Mesterens Efterfølgere, s. 225.

3. Hvem pegede offersystemet frem til? Joh. 1, 35 – 36, Es. 53, 4 – 6.

BEMÆRK:  ‘Ved at fornedre sig så dybt som til at påtage sig menneskeskikkelse
åbenbarede Kristus en karakter, som var en modsætning til Satans karakter. Men
han steg endnu dybere ned på ydmygelsens vej. “Og dan han i fremtræden fandtes
som et menneske, ydmygede han sig selv og blev lydig til døden, ja, døden på et
kors.” Fil. 2, 8. Ligesom ypperstepræsten afførte sig sin pragtfulde embedsdragt og
gjorde tjeneste i en almindelig præsts hvide linnede klædning, sådan påtog Kristus
sig en tjeners skikkelse og bragte offeret, hvor han selv var præsten, og han selv var
offeret. “Han blev såret for vore overtrædelser, knust for vor brødes skyld; os til
fred kom straf over ham.” Es. 53, 5.’ Den store Mester, s. 15.

‘En stor ypperstepræst’

4. Hvilken kvalifikation var nødvendig for at gøre Kristus egnet til at være
vor ypperstepræst? Heb. 2, 17 – 18.

BEMÆRK: ‘Kristus så menneskets frygtelig fare, og han bestemte sig for at frelse
dem ved at ofre sig selv. Han blev ben af vore ben og kød af vort kød for at opnå
sin kærligheds hensigt med den faldne slægt.’ Reflecting Christ, s. 17. 
‘Men mange siger, at Kristus ikke var ligesom os, at han ikke var, ligesom vi er i
verden, at vi ikke kan sejre, ligesom han sejrede. Men Paulus skriver: “Thi det  var
jo ikke engles natur, han tog på sig, men Abrahams sæd [eng. overs. af vers 17].
Derfor måtte han i ét og alt blive sine brødre lig, for at han i sin tjeneste for Gud
kunne blive en barmhjertig og trofast ypperstepræst til at sone folkets synder. Thi
som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han komme dem til hjælp, som
fristes (Heb. 2, 16 – 18). “Thi vi har ikke en ypperstepræst, som ikke kan have
medlidenhed med vore skrøbeligheder,  men en, som har været  fristet i  alle ting
ligesom vi, dog uden synd. Lad os derfor med frimodighed træde frem for nådens
trone for at få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid. (Heb. 4, 15 – 16).
Jesus siger: “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.” (Åb. 3, 21).
Jesus omgav slægten med sin menneskelighed og forenede guddommelighed med
menneskelighed;  således  bringes  moralsk  kraft  til  mennesket  gennem  Jesu
fortjenester.’ Selected Messages Book 3, ss. 197 – 198. 
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5. Hvilket offer kommer Kristus med som vor ypperstepræst? Heb. 9, 12 –

14.

BEMÆRK:  ‘I  offeret  på  hver  alter  blev  en  Forløser  set.  Sammen  med
røgelsesskyen opsteg der fra hvert angrende hjerte en bøn om, at Gud ville tage
imod deres ofringer, som viste deres tro på en kommende Frelser. Vor Frelser kom
og udgydte sit blod som et offer, og nu påberåber han sig det blod for sin Fader i
himmelens  helligdom.  Det  er  nu,  som  i  gamle  dage,  kun  gennem  det  blods
fortjenester, at overtræderen af Guds lov kan finde tilgivelse. Det er ved at udøve
anger  mod Gud og tro på vor Herre  Jesus Kristus.’  Advent  Review & Sabbath
Herald, 2. marts, 1886.

‘En talsmand hos Faderen’

6. Hvilken interesse har Kristi præstegerning for den kristne? Heb. 9, 24; 4,
15 – 16; Rom. 8, 34; 1 Tim. 2, 5.

BEMÆRK:  ‘Der  bliver  sagt,  at  Kristus  vandrer  midt  imellem  de  syv
guldlysestager.   Således  symboliseres  hans  forhold  til  menighederne.  Han  er  i
stadig forbindelse med sit folk. Han kender deres virkelige tilstand. Han lægger
mærke  til  deres  orden,  deres  fromhed  og  deres  hengivenhed.  Skønt  han  er
ypperstepræst og talsmand i den himmelske helligdom, fremstilles han dog som
vandrende  frem  og  tilbage  blandt  sine  menigheder  på  jorden.  Med  utrættelig
årvågenhed og aldrig svigtende omsorg holder han vagt for  at se,  om lyset  hos
nogen af hans vagtposter brænder svagt eller er ved at gå ud. Hvis lysestagerne
udelukkende  blev  overladt  til  menneskers  omsorg,  ville  de  blafrende  flammer
slukkes og dø; men han er den sande vægter for Herrens hus, den sande vogter af
templets gårde. Hans aldrig svigtende omhu og hjælpende nåde er kilden til livet og
lyset.’ Mesterens Efterfølgere, s. 307.

7. Medens det er Guds ønske, at kristne ved at være afhængige af hans kraft
ikke længere skal synde, hvordan hjælper så Kristus dem, der falder i
synd? 1 Joh. 2, 1 – 2.

BEMÆRK: ‘Kristi forbøn for mennesket i helligdommen i Himlen har lige så stor
betydning for frelsesplanen, som hans død på korset. Ved sin død begyndte han den
gerning, som han efter sin opstandelse fór til Himlen for at fuldføre. I tro må vi gå
ind bag forhænget “hvor Jesus gik ind som forløber for os”. Der skinner lyset fra
korset  på  Golgata.  Der  kan  vi  få  en  klarere  forståelse  af  genløsningens
hemmelighed.  Menneskets  frelse  har  kostet  Himlen en  umådelig pris;  indsatsen
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svarer til de strengeste krav i Guds brudte lov. Jesus har banet vejen til Faderens
trone,  og  alle,  der  kommer  til  ham  i  tro,  vil  ved  hans  mellemkomst  få  deres
inderligste ønske lagt frem for Gud.’ Konfrontation, s. 403.

‘Jeg er livets brød’

8. Hvilket møbel fandtes i det hellige på nordsiden? 1 Mos. 25, 23 – 30.

BEMÆRK: ‘Skuebrødsbordet stod mod nord. Det var overtrukket med rent guld og
var omgivet af en gylden krans. På dette bord skulle præsterne hver sabbat lægge
tolv kager.  De skulle  lægges  i  to  rækker  og overdrysses  med røgelse.  Brødene
regnedes  for  hellige,  og  når  de  blev  taget  bort,  skulle  præsterne  spise  dem.’
Patriarker og Profeter, s. 173.
‘Processen  med  at  lave  skuebrødene  symboliserer  Kristi  erfaring.  Processen
startede med en hvedekerne, der måtte falde til jorden og dø, frembringe en spire
og til sidst et hvedeaks. “Nazaret” betyder “spire” eller “gren”. På samme måde
som en spire,  boede Kristus i  Nazaret  for at  forberede  ham til  at  være verdens
levende brød. Ligesom en landmand dyrker de frø, han sår, med slid og sved, var
Kristi liv fyldt med lidelse og tårer. Og efter høsten maler landmanden kornet med
en møllesten; på samme måde blev Kristi liv mast og knust af vægten fra verdens
synder. På jødisk tid, når skuebrødet blev bagt, stak man i brødets side med en lang
gaffel, der lignede et spyd, for at prøve om brødet var færdigbagt. I israelitternes
lejr var det forbudt at lave mad om sabbatten, men helligdommens brød blev bagt
sabbatsmorgen. (Se 3 Mos. 24, 8.) Symbolsk skulle Guds folk hver sabbatsmorgen
spise rigeligt af himmelsk føde. Præsterne, som symboliserer menigheds ledere i
dag,  må  personligt  erfare  den  himmelske  føde  og  dele  den  med  folket  hver
sabbatsmorgen. ’ David Kang, Behold the Lamb, s. 56.

9. Hvordan beskrev Kristus sig selv? Joh. 6, 47 – 51.

BEMÆRK:  ‘Intet  menneskeligt  redskab  kan  skaffe  det  til  veje,  som  vil  stille
sjælens hunger og tørst. Men Jesus siger: “Jeg er livets brød. Den, som kommer til
mig skal ikke hungre; og den, som tror på mig, skal aldrig tørste.” Joh. 6, 35. Jo
større kendskab vi har til Gud, desto højere krav stiller vi til karakteren, og desto
alvorligere  bliver  vor  længsel  efter  at  genspejle  hans billede.  Et  guddommeligt
element forener sig med det menneskelige,  når sjælen søger hen til Gud, og det
længselsfulde  hjerte  kan sige:  “Vær stille  hos Gud alene,  min sjæl,  thi  fra  ham
kommer mit håb.” Sal. 62, 6. Hjertets stadige råb er: “Mere af dig!” og Åndens svar
er stedse: “Meget mere.” Rom. 5, 9 – 10. Det behagede Faderen, at i Kristus skulle
“hele fylden bo,” og “ i denne fylde har I del.” Ef. 5, 18; Kol 1, 19; 2, 10. Kristus er
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det store lager af retfærdiggørende retfærdighed og helliggørende nåde. Alle kan
komme til ham og modtage hans fylde.’ The Faith I Live By, s. 109. 

‘Jeg er verdens lys’

10. Hvad fandtes på sydsiden i det hellige? 2 Mos. 25, 31 – 37.

BEMÆRK: ‘På sydsiden stod den syvarmede lysestage med sine syv lamper. Dens
arme var prydet med smukt forarbejdede blomster, der lignede liljer, og det hele var
lavet af ét massivt guldstykke. Da der ikke var nogen vinduer i tabernaklet, blev
alle  lamperne  aldrig  slukket  på  én  gang,  men  udsendte  deres  lys  dag  og  nat.’
Patriarker og Profeter, s. 173.
‘Den  gyldne  lysestage  består  af  syv  arme.  Dette  symboliserer  Kristus,  det
fuldkomne lys og den fuldkomne sandhed. . . På samme måde som en lysestages
funktion er at  sprede lys,  oplyste Kristus verden gennem sit liv og sin gerning.
Olivenolie blev brugt som brændstof til at tænde lysestagen, og den symboliserer
Helligånden. “Getsemane” betyder “det sted hvor olie bliver presset.” Kristus bar
vore  synder  og  vandrede  på  lidelsens  sti  for  at  give  os  Helligånden.  Lyset
symboliserer  hans  nærværelse,  og  Gud  bor  i  os  gennem  sit  ord.  Så  lyset
symboliserer  også  Guds  ord  eller  sandheden.  Der  var  ingen  vinduer  i
helligdommen. Med andre ord kom der ikke lys udefra. Lysestagen var dens eneste
kilde til lys. På samme måde bør der ikke komme noget lys udefra ind i vor sjæl;
det er kun Kristus, det sande lys, der bør få lov til at komme ind.’ David Kang
Behold the Lamb, ss. 52 – 53.

11. Hvordan beskrev Jesus sig selv? Joh. 8, 12.

BEMÆRK: ‘Jesus er det lys, der oplyser hvert menneske, der kommer til verden,
og byder os komme til ham og lære af ham. Jesus var den store lærer. Han kunne
have  afsløret  nogle  ting  om  videnskaben,  som  ville  have  sat  de  store  mænds
opdagelser i baggrunden som det rene ingenting; men dette var ikke hans mission
eller gerning. Han kom for at søge og frelse det, der var tabt, og han tillod sig ikke
at blive distraheret fra dette ene mål. Han tillod intet at aflede ham. Han har lagt
denne gerning i vore hænder. Skal vi udføre den?’ Christian Education, s. 80.

12. Hvilken yderligere forståelse af lysestagen gav Kristus? Matt. 5, 14 – 16.
(Se også Åb. 2, 5.)

BEMÆRK: ‘Når vi holder op med at udføre vor mission, når lysestagen nægter at
genspejle lys, og de store sandheder, der blev betroet os individuelt til forvaring for
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verden, ikke bliver givet dem, da bliver lysestagen fjernet. “Ellers kommer jeg over
dig og flytter din lysestage fra dens plads.” En anden vil sættes i hans sted og vil
skinne.  Lad  bønner  opstige  uden  tøven  til  ham,  der  vandrer  midt  imellem
guldlysestagerne. Tag ikke din Helligånd fra os. “Rens mig med ysop, og jeg skal
være ren; tvæt mig, og jeg skal være hvidere end sne. . . Skab mig, o Gud, et rent
hjerte, giv en ny, en stadig ånd i mit indre; kast mig ikke bort fra dit åsyn, tag ikke
din hellige Ånd fra mig; glæd mig igen med din frelse, giv mig til støtte en villig
ånd.  Da vil  jeg lære overtrædere  dine veje,  og syndere  skal  vende om til  dig.’
Advent Review & Sabbath Herald, 7. juni, 1887. 

‘Røgelsen med de helliges bønner’

13. Hvilket møbel blev stillet i det hellige foran forhænget? 2 Mos. 30, 1 – 10.

BEMÆRK: ‘Der er et uudtømmeligt fond af fuldkommen lydighed, der tilflyder os
fra  hans  lydighed.  I  Himmelen  er  hans  tjeneste,  hans  selvfornægtelse  og
selvhengivelse værdsat som røgelse, der stiger op sammen med hans folks bønner.
Idet  synderes oprigtige,  ydmyge bønner stiger op til Guds trone, forener Kristus
dem med værdien af sit eget liv i fuldkommen lydighed. Vore bønner får duft af
denne røgelse. Kristus har forpligtet sig til at gå i forbøn for os, og Faderen hører
altid Sønnen’ Guds Sønner og Døtre, 16. januar.

14. Hvilket billede får vi af dette arbejde i den himmelske helligdom? Åb. 8, 3
– 4.

BEMÆRK: ‘De troendes andagt,  bøn, lovprisning og syndsbekendelse stiger  op
som en røgelse op mod den himmelske helligdom. Men fordi dette kommer fra
syndige mennesker, er det så urent, at hvis det ikke bliver renset ved Jesu blod, kan
Gud  ikke  tage  imod  det.  Det  stiger  ikke  rent  og  lydefrit  op,  og  hvis  ikke
mellemmanden, som står ved Guds højre side, lægger det frem og renser det ved
sin retfærdighed, har det ingen værdi for Gud. Al røgelse fra syndige mennesker må
stige  op  blandet  med  Kristi  rensende  blod.  Han  holder  røgelseskarret  frem  for
Faderen med sit eget rene liv, og der er der ikke spor af urenhed eller fordærvelse. I
dette røgelseskar lægger han så sit folks bønner, lovprisninger og syndsbekendelser
sammen  med  sin  egen  lydefri  retfærdighed.  Gennemtrængt  på  denne  måde  af
vellugten fra Kristi sonoffer, stiger røgelsen op til Gud, som noget han fuldt ud kan
godtage. Og da kan han besvare sit folks bønner.’ På fast grund bind 1, s. 340. 
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‘Den retfærdige skal leve af tro’

UDENADSVERS: ‘Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring
os, lægge alt det bort, som tynger, og synden, som så let hilder os, og lad os med
udholdenhed ile fremad i det kapløb, vi har foran os, mens vi retter vort blik mod
Jesus, troens banebryder og fuldender, som for at få den glæde, der ventede ham,
udholdt korset uden at ænse skammen, og som nu har taget sæde på højre side af
Guds trone.’ Heb. 12, 1 – 2.

STUDIEHJÆLP: Vejen til Kristus, kap. 11.

Indledning
‘Ved tro på Kristus kan enhver mangel i vor karakter erstattes, hver besmittelse

blive renset, hver fejl blive rettet og hver god egenskab blive udviklet. “I denne
fylde  har  I  del.”  Kol.  2,  10.  Tro  og bøn er  tæt  forbundet,  og de  bør betragtes
samtidig. I troens bøn findes der en guddommelig visdom. Dette er en visdom,
som enhver, der gerne vil se sin livsgerning lykkes, må lære at forstå.  Kristus
siger: “Alt, hvad I beder og bønfalder om – tro, at I har fået det, så skal I få det.”
Mark. 11, 24. Han siger tydeligt, at vor bøn må være i overensstemmelse med Guds
vilje. Vi skal bede om de ting, som han har lovet os, og hvad vi end tager imod, må
det bruges til at gøre hans vilje. Når betingelserne opfyldes, er løftet utvetydigt. Vi
har lov til at bede om syndernes forladelse, om Helligånden, om et sind, der ligner
Kristi sind, om visdom og kraft til at gøre hans gerning og om enhver gave, som
han har lovet os. Så skal vi tro på, at vi får det, og takke Gud for, at vi har modtaget
det.  Vi behøver  ikke at  se os om efter  ydre  beviser  for  velsignelsen.  Gaven er
indbefattet i løftet, og vi kan passe vor gerning i forvisning, at Gud er mægtig til at
udrette det, som han har lovet, og at gaven, som vi allerede er i besiddelse af, vil
blive virkeliggjort, når vi mest trænger til den. At leve således af Guds ord betyder
fuld overgivelse til  ham af hele vort liv. Der vil komme en bestandig følelse af
trang og afhængighed, en hjertets higen efter Gud. Bøn er en nødvendighed, thi den
er sjælens liv.’ Uddannelse, ss. 259-260. [fremhævelse tilføjet]

‘Jeres himmelske Fader ved’

1. Hvordan forklarede Jesus Guds forsyns omsorg? Matt. 6, 26 – 30.

BEMÆRK: ‘Hvis Gud tager sig af disse livløse ting, som skæres ned og dør på én
dag, og laver dem så smukke, hvor meget mere omhyggelig vil han så ikke være
med at dække sine lydige børns behov, hvis liv kan vare evigt. Hvor villigt vil han 
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ikke være til at give dem sin nådes prydelse, visdommens styrke, en sagtmodig og
stille  ånds  prydelse.  Guds  kærlighed  mod mennesket  er  ufattelig,  så  bred  som
verden, så høj som himmelen og så evig som evigheden.’  In Heavenly Places,  s.
115. 

2. Hvilket råd gav Kristus angående at stole på Gud? Matt. 6, 31 – 34. 

BEMÆRK: ‘Idet  han således fremstiller evigt  liv for sine efterfølgere,  er det så
ikke mere værd for dem end livet i denne verden? Jeres opmærksomhed bør ikke
vendes i retningen af uro, angst og bekymring angående jeres mad og drikke og de
klæder, I skal klæde jeres legemer med. Bør vi ikke søge efter det bedre liv med
langt  større  omhu  og  engagere  os  i  arbejdet  med  større  iver,  end  vi  bør  lave
unødvendige  forberedelser  for  dette  liv?  Medens  vi  næsten  er  opslugt  af
forberedelserne for dette liv, mister vi anledningen til at få evigt liv. Men kan vi
ikke investere mere i det evige liv end i ting, der vedrører dette korte liv? Vi kan
samle og samle og samle os skatte  på jorden,  men de er kun en snare for  os.’
Advent Review & Sabbath Herald, 12. april, 1870. 
‘Her lærer Kristus os en dyrebar lektie angående sin tjeneste. Lige meget hvilke
erfaringer, der møder dig, siger han, tjen Gud. Lige meget hvilke ubehageligheder
og vanskeligheder,  du møder,  stol  på Herren.  Hvis vi  tager  vort  standpunkt for
sandheden, har vi ingen grund til at bekymre os og frygte for, at vi og vore familier
vil lide. At gøre dette viser manglende tro på Gud. “Jeres himmelske Fader ved, at I
trænger til alt dette,” siger Frelseren. Hvis vi ville studere ordet mere trofast, ville
vi vokse i troen.’ Evangelism, s. 238. 

‘Gud er ikke et menneske, at han skulle lyve’

3. Hvad har Gud givet os for at gøre i stand til at få del i guddommelig natur
og til at sejre over synd? 2 Pet. 1, 4. 

BEMÆRK: ‘Guds ord og løfter er det eneste fundament for vor tro. Tag Guds ord
som sandheden, som en levende, talende stemme til dig,  og adlyd hver befaling
trofast. Gud, som har lovet det, er trofast. . . Vore velsignelser bliver begrænset af
vor tros svaghed. Gud er ikke uvillig til at give; han er fuld af kraft.’ Counsels on
Sabbath School Work, s. 72.  
‘Usynlige hære med lys og kraft er nær hos de sagtmodige og ydmyge, som tror og
stoler på Guds løfter. Keruber og serafer og mægtige engle, - ti tusinde og tusinde
gange  tusinde – står ved hans højre side, “alle ånder i Guds tjeneste, som sendes ud
til hjælp for deres skyld, der skal arve frelse.’” Lys over hverdagen, 1. del, ss. 173-
174.
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‘Der er mange, som kun har lidt fred eller glæde, skønt de stræber efter at adlyde
Guds bud. Denne manglende erfaring skyldes, at de ikke udøver tro. De vandrer
ligesom i et øde land, en udtørret ørken. De kræver kun lidt, skønt de kunne kræve
meget; thi der findes ingen grænse for Guds forjættelser.’ Mesterens Efterfølgere, s.
297.
‘Der er mange bekendende kristne, som er bekymrede og deprimerede, mange, som
har så travlt, at de ikke kan finde tid til at hvile stille i Guds løfter, som opfører sig,
som om de ikke kunne tillade sig at have fred og stilhed. Til alle disse er Kristi
indbydelse: “Kom hid til mig, . . . og jeg vil give jer hvile.” Matt. 11, 28.’ Counsels
on Health, s. 251.  
‘Når Guds løfter bliver frit og fuldt ud modtaget, bringes himmelens klarhed ind i
livet.’ Call to Medical Evangelism, s. 26.  

4. Hvilken forvisning har vi om, at Gud vil holde sine løfter? 4 Mos. 23, 19. 

BEMÆRK: ‘Når du er deprimeret, og du har en nedtur, bed. Hold fast gennem bøn
på den arm, der blev strakt ud for at holde en synkende Peter oppe. Det vil give dig
mod, vital energi  og ren, uforfalsket  visdom. . .  Tag fat  på uendelig kraft  i  din
svaghed, og folket vil se, at du har Guds løfters faste klippe under dine fødder. Dit
hjerte må vende sig bort  fra menneskelig støtte.  Hvis dit  hjerte  rækker ud mod
Jesus i levende tillid, vil du være stærk.’ Testimonies to Southern Africa, s 68.

‘I beder dårligt’

5. Hvilke ting kan hindre vore bønner i at blive besvaret? Sal. 66, 18; Es. 59,
2. 

BEMÆRK:  ‘Hvis  vi  nærer  onde  tanker  i  vore  hjerter,  hvis  vi  holder  fast  ved
bevidst synd, vil Herren ikke høre os; men han hører altid den bodfærdige, ydmyge
sjæls bøn. Når alle bevidste fejl er rettet, kan vi tro, at Gud vil svare på vor bøn.’
Vejen til Kristus, s. 97.

6. Hvilken anden slags bøn bliver ikke besvaret? Jak. 4, 3. 

BEMÆRK: ‘Men der er tusinder af bønner, der bliver bedt til Gud, som han ikke
besvarer. . . . Der er selviske bønner, der kommer fra et hjerte, der nærer afguder. . .
De, som opsender sådan nogle bønner har ikke Kristus boende i dem. De har ikke
overgivet deres vilje til Guds vilje. De retter sig ikke efter løftets betingelse, og det
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bliver  ikke opfyldt  for  dem.’  Advent  Review & Sabbath Herald,  11. september,
1883. 

‘Bed, og I skal få’

7. Hvad  sagde  Kristus,  at  vi  må  gøre  for  at  modtage  Guds  velsignelser?
Matt. 7, 7. 

BEMÆRK: ‘Vor himmelske Fader er altid villig til at skænke os sin velsignelses
fylde. Det er vor forret at drikke dybt af hans uendelige kærligheds kilde. Hvor er
det underligt, at vi ikke beder mere, end vi gør! Gud er rede og villig til at høre
oprigtige bønner fra de ringeste af sine børn. Og dog er vi så alt for sendrægtige og
tilbageholdende med hensyn til at fortælle Gud vor trang. Hvad mon Himmelens
engle tænker om arme, hjælpeløse mennesker, som er udsat for alle slags fristelser,
og dog beder så lidt og har så ringe tro, når Guds evige kærligheds hjerte ynkes
over dem og er rede til at give dem mere, end de kan bede om eller tænke?’ Vejen
til Kristus, s. 96. 

8. Hvordan udtrykte Johannes sin tro på Gud? 1 Joh. 5, 14 – 15. 

BEMÆRK: ‘Hvis vi tager ham på hans ord og giver afkald på vore synder, er han
villig  til  at  rense  os  fra  al  uretfærdighed.  Han  vil  give  os  et  rent  hjerte  og
Helligåndens blivende nærværelse, for Jesus lever for at gå i forbøn for os. Men
åndelige ting forstås åndeligt. Det er en levende, aktiv og blivende tro, der forstår
Guds  vilje,  der  tilegner  sig  løfterne  og  får  gavn  af  hans  ords  sandheder.’  In
Heavenly Places, s. 23.
‘Når du beder om timelige velsignelser, husk på, at Herren måske ser, at det ikke er
til  gavn for  dig eller  til  hans ære at  give dig lige  det,  du ønsker.  Men han vil
besvare din bøn og give dig lige det, der er til dit bedste.’ In Heavenly Places, s. 82.

‘Tro, at I har fået det’

9. Hvad åbenbarede Kristus var endnu en betingelse for at få bønnesvar?
Mark. 11, 24. 

BEMÆRK: ‘Sand tro griber og tilegner sig den lovede velsignelse, endnu før den
erfares og føles. Vi må i tro lade vore bønner trænge inden for det andet forhæng og
lade vor tro gribe fat på den lovede velsignelse og tilegne os den som vor; og så bør
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vi tro, at vi får velsignelsen, fordi vor tro har grebet den, og ifølge Guds ord tilhører
den os. “Alt, hvad I beder og bønfalder om – tro, at I har fået det, så skal I få det.”
Mark. 11, 24. Dette er tro, nøgtern tro, som er vis på, at vi får velsignelsen, endnu
før vi erfarer den. Når man levende fatter den lovede velsignelse og glæder sig ved
den, opsluges troen.’ Christian Experience & Teachings, s. 126.

10. Hvilken advarsel har vi fået angående at bede uden tro? Jak. 1, 6 – 7. 

BEMÆRK: ‘En anden betingelse for virksom bøn er tro. “Thi den, som kommer til
Gud, må tro, at han er til, og lønner dem, der søger ham.” Jesus sagde til sine 
disciple: “Alt hvad I beder om og bønfalder om – tro, at I har fået det, så skal I få 
det.” Heb. 11, 6; Mark. 11, 24. Tager vi ham på hans ord? Forjættelsen er 
omfattende og ubegrænset, og han er trofast, som har givet den. Om vi ikke får 
netop de ting, vi beder om, på den tid, vi beder, skal vi alligevel tro, at Herren hører
os, og at han vil besvare vore bønner.’ Vejen til Kristus, s. 98.

‘Jeg takker dig, fordi du har bønhørt mig’

11. Hvad bør altid ledsage vor bøn, når vi beder Gud om noget? Fil. 4, 6. 

BEMÆRK: ‘Vi har lov til at bede om... enhver gave, som han har lovet os. Så skal
vi tro på, at vi får det, og takke Gud for, at vi har modtaget det. Vi behøver ikke at
se os om efter ydre beviser for velsignelsen. Gaven er indbefattet i løftet, og vi kan
passe vor gerning i forvisning, at Gud er mægtig til at udrette det, som han har
lovet, og at gaven, som vi allerede er i besiddelse af, vil blive virkeliggjort, når vi
mest trænger til den.’ Uddannelse, s. 260.

12. Hvilket eksempel gav Kristus os på at sige tak, før svaret på troens bøn
kunne ses? Joh. 11, 41 – 42. 

BEMÆRK: ‘I alt, hvad Kristus gjorde, virkede han sammen med sin Fader. Han 
havde altid meget omhyggeligt og tydeligt forkyndt, at han ikke arbejdede i 
uafhængighed. Det var ved tro og bøn, at han gjorde sine undere. Kristus ville, at 
alle skulle kende hans forhold til Faderen.’ Den store Mester, s. 365.
‘Gud står bag hvert eneste løfte, som han har givet. Sig med Bibelen i hånden: “Jeg
har gjort, som du har sagt. Jeg kommer ifølge dit løfte: ‘Bed, så skal der gives jer;
søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.’”’ Lys over Hverdagen,
1. del, s. 138.
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‘I skal ransage jeres sjæle’

UDENADSVERS: ‘Enden på sagen, når alt er hørt, er: frygt Gud og hold hans 
bud! Thi det bør hvert menneske gøre. Thi hver en gerning bringer Gud for retten, 
når han dømmer alt, hvad der er skjult, være sig godt eller ondt.’ Præd. 12, 13 – 14.
STUDIEHJÆLP: Konfrontation, kapitel 24.

Indledning
‘Profeten siger: “Men hvo kan udholde den dag, han kommer, og hvo kan stå,

når han kommer til syne?  Han er jo som metalsmelterens ild og tvætternes lud.
Han sidder og smelter og renser sølv; han renser Levis sønner, lutrer dem som guld
og sølv, så de kan frembære offergave for Herren i retfærdighed.” De, der lever på
Jorden, når Kristi forbøn i helligdommen i det høje indstilles, skal stå for en hellig
Guds  åsyn  uden  nogen  mellemmand.  Deres  klædning  skal  være  pletfri,  deres
karakter renset  for synd ved bestænkelsens blod. Ved Guds nåde og deres egen
energiske indsats må de sejre i kampen mod det onde. Mens undersøgelsesdommen
pågår i helligdommen, skal der ske en særlig renselse, en fjernelse af synd blandt
Guds folk på Jorden. Dette fremgår klart af budskabet i Johannes’ Åbenbarings 14.
kapitel.  Når  dette  arbejde  er  til  ende,  vil  Kristi  tilhængere  være  rede  til  hans
tilsynekomst.’ Konfrontation, s. 351. 

‘Den Underfulde, der tæller hemmeligheder’

1. Hvilken profeti  forklarede,  hvornår Kristi  afsluttende gerning som vor
ypperstepræst begyndte? Dan. 8, 13 – 14. 

BEMÆRK:  ‘Hvem var  disse  himmelske,  der  samtalede?  Kaldt  “en  vis  hellig,”
bliver spørgeren identificeret som Gabriel [vers 16]. Den anden, der blev betegnet
“en  hellig  Palmoni”  [på  hebraisk]  befalede:  “Gabriel,  få  Daniel  til  at  forstå.”
Personen blev kaldt Palmoni – “Underfuld” eller “Den, der tæller hemmeligheder.”
Dette navn er dannet af to ord, pele og mene. Pele angiver ting, der er usædvanlige
eller mirakuløse, inklusiv Guds underfulde færden med sit folk. Det er et navn for
Gud [Es. 9, 6]. Mene betyder at tælle eller føre regnskab med. [Dan. 5, 26] . . . Den
præcise  nøjagtighed  af  de  “halvfjerds  gange  syv  år”  og  “rensningen  af
helligdommen  2300”  og  andre  tidslinier  i  Daniel  viser  nøjagtigheden  af  den
guddommelig  “Kronolog”.  Han  er  evighedens  Regnskabsfører,  Dommer  og
Tidsdommer.’ Leslie Hardinge, Jesus is my Judge, s 173.
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‘Det var konstateret, at de 2300 dage begyndte, da Artaxerxes’ ordre til genrejsning
og opbyggelse  af  Jerusalem sattes  i  kraft,  i  efteråret  457  f.Kr.  Med dette  som
udgangspunkt var der fuld overensstemmelse mellem de begivenheder, der var 

63



Lektie 10: 27. februar – 4. marts
forudsagt i forklaringen om dette tidsrum i Daniels Bog, kapitel 9, 25 – 27. . . De
halvfjerds uger, eller 490 år, skulle særligt vedrøre jøderne. Ved udløbet af dette
tidsrum beseglede landet sin afvisning af Kristus ved at forfølge hans disciple, og
apostlene vendte sig til hedningerne i år 34. Dermed var de første 490 af de 2300 år
gået, så der måtte være 1810 år tilbage. Lægger vi 1811 år til år 34 e.Kr., kommer
vi  til  år  1844.  “Så  skal  helligdommen  komme til  sin  ret  igen,”  sagde  englen.’
Konfrontation, ss. 339 – 340.

2. Hvilken gerning fandt sted, da helligdommen blev renset? 3 Mos. 16. (Se 
især versene 19 og 30.)

BEMÆRK:  ‘I  det  symbolske  ritual,  som  var  en  skygge  af  Kristi  offer  og
præstegerning, var renselsen af helligdommen den sidste handling, ypperstepræsten
udførte under den tjeneste, som foregik året rundt. Det var forsoningens afsluttende
værk – en fjernelse eller udslettelse af Israels synd. Det var et forbillede på den
himmelske ypperstepræsts afsluttende tjeneste med borttagning eller udslettelse af
hans folks synder, som er optegnet i de himmelske akter. Denne tjeneste omfatter
en undersøgelse og en domsafsigelse;  og den går  lige forud for Kristi komme i
skyerne med kraft  og megen herlighed;   for  hver eneste sag er afgjort,  når  han
kommer. Jesus siger: “Jeg har min løn med mig for at gengælde enhver, efter som
hans gerning er.” Det er denne domsafsigelse umiddelbart før Kristi genkomst, den
første engel bebuder i Johannes’ Åbenbaring 14,7: “Frygt Gud og giv ham ære, thi
nu er hans doms time kommet.”’ Konfrontation, s. 293.

‘Til sit tempel kommer i et nu den Herre’

3. Hvilken forskel gør Paulus mellem præsternes tilbagevendende tjeneste og
ypperstepræstens tjeneste på forsoningsdagen?  Heb. 9, 6 – 7.

BEMÆRK: ‘Det var Guds hensigt, at disse mænd, der var hans folks store ledere,
skulle være Kristi repræsentanter. Aron bar Israels navne på sit bryst. Han meddelte
folket Guds vilje. Han gik ind i det allerhelligste på forsoningsdagen, “aldrig uden
blod,” som hele Israels mellemmand. Når han var færdig, gik han ud og velsignede
menigheden, ligesom Kristus kommer for at velsigne sit ventende folk, når hans
forsoningsværk er til ende.” Patriarker og Profeter, s. 217.
‘Kristi  komme  som  vor  ypperstepræst  til  det  allerhelligste  for  at  rense
helligdommen,  som er  omtalt  i  Daniel  8,  14;  Menneskesønnens  komme til  den
gamle af dage, som anføres i Daniel 7, 13, og Herrens komme til sit tempel, som
Malakias  forudsiger,  beskriver  samme  begivenhed;  og  det  er  også  det,  Kristus
fortæller  om  i  lignelsen  om  de  ti  jomfruer  i  Mattæus  25.  Rensningen  af
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helligdommen  involverer  et  undersøgelsesarbejde,  et  dommens  arbejde.  Dette
arbejde  må udføres,  inden Kristus  kommer  for  at  genløse  sit  folk;  for  når  han
kommer, har han sin løn med sig for at gengælde enhver, efter som hans gerning
er.’ The Faith I Live By, s. 207.

4. Hvordan skildrer Malakias vor ypperstepræsts arbejde? Mal. 3, 1 – 6.

BEMÆRK: ‘Kristi forbøn for mennesket i helligdommen i himmelen har lige så
stor betydning for frelsesplanen, som hans død på korset. . . Satan arbejder gennem
karakterfejl på at beherske sindet, og han ved, at han vil få held med sig, hvis disse
fejl holdes ved lige. Derfor søger han hele tiden at bedrage Kristi efterfølgere med
sine skæbnesvangre spidsfindigheder, som de ikke kan klare. Men Jesus bønfalder
på deres vegne med sine sårede hænder og sit brudte legeme, og han siger til alle,
der ønsker at følge ham: “Min nåde er dig nok.” (2 Kor. 12, 9). . . Lad derfor ingen
anse sine fejl for uhelbredelige. Gud vil give dem tro og nåde til at overvinde dem.’
Konfrontation, s. 403. 

‘I skal ransage jeres sjæle’

5. Hvilken rolle spillede folket i forsoningsarbejdet i den jordiske helligdom?
3 Mos. 16, 29 – 31; 23, 27. 32.

BEMÆRK:  ‘Vi lever nu på den store forsoningsdag. Når ypperstepræsten i den
forbilledlige tjeneste gjorde soning for Israel, skulle alle ransage deres hjerter med
anger og ydmyge sig for Herren, for at de ikke skulle lukkes ude fra folkets midte.
På same måde skulle alle de, der vil have deres navne stående i livets bog, i løbet af
de få dage, der er tilbage af deres prøvetid, ydmyge sig for Gud i sorg over synd og
med sand anger. Det skal være en dyb, inderlig selvransagelse. Den overfladiske,
sorgløse  indstilling hos mange bekendende kristne må bort.  Alle,  der  ønsker at
undertrykke  de  onde tilbøjeligheder,  der  søger  at  få  overtaget,  står  over  for  en
alvorlig  kamp.  Forberedelsen  kræver  en  individuel  indsats.  Vi  frelses  ikke
gruppevis.  Det  ene menneskes  renhed og hengivenhed erstatter  ikke  mangel  på
disse egenskaber hos det andet. Skønt alle folk skal dømmes af Gud, undersøger
han  hver  enkelts  sag  nøje  og  indgående,  som var  han  det  eneste  menneske  på
Jorden. Alle og enhver skal prøves og findes uden fejl eller lyde af nogen art.’
Konfrontation, ss. 403-404.

6. Hvilket valg stilles foran alle dem, der lever i tiden under rensningen af
den himmelske helligdom? 3 Mos. 23, 27 – 29; Åb. 3, 5.
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BEMÆRK:   ‘Når  bøgerne  åbnes  på  dommens  dag,  får  Gud  forelagt  alle  de
menneskers liv, som har troet på Jesus. Vor talsmand begynder med dem, der først
levede  på  jorden,  og  forelægger  hver  efterfølgende  generations  regnskab  for  at
slutte  med  de  levende.  Hvert  navn  nævnes,  hver  sag  undersøges  omhyggeligt.
Nogle navne godtages, andre forkastes. Hvis nogen har synder, som ikke er angret
og tilgivet, stående igen i bøgerne, bliver deres navne slettet i livets bog, og deres
gode gerninger bliver visket ud i Guds erindringsbog. . . Alle, som i sandhed har
angret deres synder og i tro påberåbt sig Kristi blod som deres sonoffer, har fået
tilgivelse indført ud for deres navne i Himlens bøger; da de har fået del i Kristi
retfærdighed, og deres karakter har vist sig at være i overensstemmelse med Guds
lov, vil deres synder blive slettet ud, og de vil selv blive regnet værdige til evigt
liv.’ Konfrontation, ss. 397 – 399.
‘Vil I kæmpe med Gud. . . indtil I ved, at han åbenbare sig selv for jer? Der er
synder, der plager jeres sjæle, jeres synder bedrøver jer. Vil I sige: “Herre, nu må
jeg have tilgivet skrevet ud for mit navn,” og kæmpe med og bønfalde Gud og tage
fat på Kristi retfærdighed. “Han må frelse; jeg tror på ham; jeg tager ham på hans
ord.”’ Faith and Works, s. 75.

‘De fem af dem var uforstandige, og de fem kloge’

7. Hvilke to grupper blev fundet blandt dem, der venter på Kristi genkomst?
Matt. 25, 1 – 3. 

BEMÆRK:  ‘[Han  fortalte]  sine  disciple  beretningen  om  de  ti  jomfruer  og
benyttede  deres  erfaring  til  at  belyse  menighedens  erfaring  lige  før  hans  andet
komme. De to klasser, der venter, fremstiller de to klasser, der bekender sig til at
vente på deres herre. De kaldes jomfruer, fordi de bekender sig til den sande tro... I
lignelsen gik alle ti jomfruer ud for at møde brudgommen. Alle havde lamper og
kar til olie. For en tid var der ingen forskel at se på dem. Sådan er det også med
menigheden,  som  lever  lige  før  Kristi  andet  komme.  Alle  har  kendskab  til
skrifterne. Alle har hørt budskabet om Kristi snare genkomst og venter tillidsfuldt
hans åbenbaring. Men som det gik i lignelsen, sådan går det også nu. Der indtræder
en ventetid, troen bliver sat på prøve, og når råbet lyder: “Se, brudgommen er der,
gå ham i møde,” er der mange, som ikke er rede. De har ingen olie i deres kar og
lamper. De er blottet for Helligånden. Uden Guds Ånd er kundskab om hans ord til
ingen  nytte.  En  teoretisk  kundskab  om  sandheden  uden  Helligånden  kan  ikke
levendegøre sjælen og rense hjertet. Man kan være bekendt med Bibelens bud og
løfter, men dersom Guds Ånd ikke får lov til at gøre sandheden levende, vil der
ikke ske nogen forandring med vor karakter. Uden Åndens vejledning vil vi ikke
kunne skelne sandhed fra vildfarelse,  og vi vil blive et bytte  for Satans snedige
anslag og fristelser. Den klasse, der fremstilles af de uforstandige jomfruer, er ikke
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hyklere. De har agtelse for sandheden, de har fremholdt den, de føler sig knyttet til
dem, som tror på sandheden, men de har ikke overgivet sig selv til Helligåndens
påvirkning. De er ikke faldet på Klippen, Jesus Kristus, og har ikke tilladt den at
knuse deres gamle natur.’  Lys over Hverdagen, 2. del, ss. 226-229

8. Hvordan beskriver Bibelen de to grupper inden for menigheden?  Matt. 
13, 24 – 30. 

BEMÆRK: ‘Foran tronen så jeg adventfolket – menigheden og verden. Jeg så to
skarer,  den  ene  bøjet  foran  tronen,  dybt  interesseret,  medens  den  anden  stod
uinteresseret og ligegyldig. De, der bøjede sig foran tronen, opsendte deres bønner
og så hen til Jesus; han så derpå hen til sin Fader og syntes at gå i forbøn hos ham. .
. Derpå så jeg et overmåde klart lys udgå fra Faderen til Sønnen, og fra Sønnen
bølgede det  hen over folket  foran  tronen.  Kun få ville  modtage  dette store lys.
Mange trådte uden for det og satte sig øjeblikkelig imod det; andre var ligegyldige
og agtede ikke på lyset,  og det  forlod dem. Nogle tog imod det og gik hen og
bøjede sig ned sammen med den lille bedende skare.  Hele denne skare modtog
lyset  og  glædede  sig  deri,  og  deres  ansigter  strålede  af  dets  herlighed.  Jeg  så
Faderen rejse sig fra tronen og i en ildvogn drage ind i det allerhelligste inden for
forhænget, hvor han satte sig. Derpå rejste Jesus sig op fra tronen, og de fleste af
dem, der lå bøjet, rejste sig sammen med ham. Jeg så ikke en eneste lysstråle udgå
fra Jesus til den ligegyldige skare, efter at han rejste sig op, og de blev efterladt i
fuldstændigt mørke. De, der rejste sig op sammen med Jesus, holdt blikket fæstet
på ham, idet han forlod tronen. . . Vi hørte hans elskelige stemme sige: “Vent her;
jeg går til min Fader for at modtage riget; bevar eders klæder pletfri, og om en kort
stund kommer jeg tilbage fra brylluppet og vil tage eder til mig.” . . Derpå så jeg
Jesus som en stor ypperstepræst. . . De, der rejste sig op sammen med Jesus, lod
deres tro gå op til ham i det allerhelligste og bad: “Vor Fader, giv os din Ånd!”
Jesus åndede så den Helligånd på dem. I denne ånd var der lys, kraft og megen
kærlighed, glæde og fred. Jeg vendte mig om for at betragte den skare, der endnu
bøjede sig foran tronen; de vidste ikke, at Jesus havde forladt dem. Satan syntes at
være ved tronen og forsøge at udføre Guds værk. Jeg så dem se hen til tronen og
bede: “Fader, giv os din Ånd!” Satan åndede da en vanhellig indflydelse på dem; i
den var der lys og megen kraft, men ingen liflig kærlighed, glæde og fred. Satans
hensigt var at holde dem i forførelse og at drage Guds børn bort og forføre dem. Jeg
så den ene efter den anden forlade den skare, som bad til Jesus i det allerhelligste,
og slutte  sig  til  dem, som lå foran tronen.  De modtog straks  Satans vanhellige
indflydelse.’  Budskaber til Menigheden, ss. 69 – 70; Det er et godt land, ss. 36 –
37.

9. Hvilken respons vil Herren give de uforstandige jomfruer? Matt. 25, 11 – 
12; 7, 21 – 27.
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BEMÆRK: ‘Disse kan bekende sig til at være Kristi efterfølgere, men de har mistet
deres leder af syne. De kan sige: “Herre, Herre”; de kan pege til de syge, der er
blevet helbredt gennem dem, og til andre undergerninger og hævde, at de har mere
af Guds Ånd og kraft, end der bliver udvist af dem, der holder hans lov. Men deres
gerninger udføres under opsyn af retfærdighedens fjende, hvis mål er at bedrage
sjæle  og  har  til  hensigt  at  bortlede  fra  lydighed,  sandhed  og  pligt.  I  den  nære
fremtid  vil  der  stadig  være  stadig  mere  markante  tilkendegivelser  af  denne
undergørende kraft; for der står om ham: “Og det gør store tegn, så det endog får
ild til at falde fra himmelen ned på jorden for menneskenes øjne.” Vi er overrasket
over at se, at så mange mennesker er villige til at godtage disse store foregivender
som Guds Ånds ægte gerning; men de, der kun ser efter undergerninger og bliver
ledet af impulser og indtryk, vil blive bedraget.’ A New Life, s. 56. 

‘Hvem kan da bestå?’

10. Hvilket ransagende spørgsmål vil blive stillet af menneskeheden på den 
sidste dag? Åb. 6, 17.

BEMÆRK: ‘Der venter synderen en frygtelig skæbne, og derfor er det nødvendigt,
at vi ved, hvad synd er, så vi kan undfly dens magt. Johannes siger: “Enhver, der
gør synd, begår dermed også lovbrud, ja, synd er lovbrud (1Joh. 3, 4). Her har vi
den sande definition på synd; den er “lovbrud”. Hvor ofte bliver synderen ikke bedt
om at forlade sine synder og komme til Jesus; men har budbringeren, som vil lede
ham til Kristus, klart og tydeligt udpeget vejen? Har han tydeligt fremhævet den
kendsgerning,  at “synd er lovbrud,” at  han må angre og holde op med at bryde
Guds bud? Gud kunne ikke forandre det  mindste bogstav eller  en tøddel af  sin
hellige lov for at imødegå menneskets faldne tilstand; for dette ville bringe Guds
visdom i vanry, idet han lavede en lov for at styre himmel og jord. Men Gud kunne
give sin enbårne Søn til  at  være menneskets  stedfortræder,  til  at  lide den straf,
synderen  fortjente,  og  at  give  den  angrende  sjæl  sin  fuldkomne  retfærdighed.
Kristus blev det syndfri offer for en skyldig slægt og gjorde mennesker til håbets
fanger, så de ved at angre over for Gud, fordi de havde brudt hans hellige lov, og
ved tro på Kristus som deres stedfortræder og retfærdighed, kunne bringes tilbage
til troskab mod Gud og lydighed mod hans hellige lov.’ Faith & Works, s. 117. 

11. Hvilke principper vil Gud anvende i dommen? Matt. 7, 1 – 5; Rom. 14, 10;
Matt. 6, 14 – 15.

BEMÆRK:  ‘Vi  får  ikke  tilgivelse,  fordi vi  tilgiver,  men  ligesom vi  tilgiver.
Grundlaget  for  al  tilgivelse  findes  i  Guds  kærlighed,  som vi  ikke  har  gjort  os
fortjent til; men i vor opførsel over for andre
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viser vi, om vi har tilegnet os denne kærlighed. Derfor siger Kristus: “Thi den dom,
I dømmer med, med den skal I selv dømmes, og det mål, I måler med, med det skal
I selv få tilmålt.”’ Lys over Hverdagen, s. 45
‘I lignelsen kaldte herren på den ubarmhjertige skyldner og sagde: “Du onde tjener!
Al  den  gæld  eftergav  jeg  dig,  da  du  bad  mig  om det.  Burde  du  så  ikke  også
forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg havde forbarmet mig over dig!” “Og
hans herre blev vred og overgav ham til bøddelknægtene, indtil han fik betalt alt
det, han skyldte ham.” Sådan skal også min himmelske Fader gøre med jer,” sagde
Jesus, “hvis ikke enhver af jer af hjertet tilgiver sin broder.” Den, der nægter at
tilgive, forspilder derved sit eget håb om at finde tilgivelse.’  Lys over Hverdagen,
ss. 39-40.

12. Hvem er det, der kan være frimodige på dommens dag? 1 Joh. 4, 15 – 21.

BEMÆRK: ‘Vi må have dommen for øjet. Mænd og kvinder vil ønske større kraft
at læne sig op ad end nogen menneskelig hjælp. De må læne sig op ad Jehovas
mægtige arm. Vi har den dag for øje, når menneskenes gerninger vil blive prøvet,
og vi ønsker, at I skal være rede. Vi bønfalder jer i vor Mesters navn om at gøre jer
rede. Vi bønfalder jer om at skille jer af med verdens stolthed og livets stolthed,
forfængelighed og dårskab. Jesus elsker jer. Jesus ynkes over jer. Han sender den
himmelske hær til at hjælpe jer. Og nu, medens hele himmelen er interesseret i jer,
vil I da være interesserede i jer selv? Vil I begynde ivrigt at søge Gud for jeres egen
frelse?  Vil  I  arbejde  på  den  med  frygt  og  bæven?  Vil  I  være  forsigtige  med,
hvordan I vandrer foran Gud? Vil I have Guds billigelse, hvis arm styrer universet?
Giv mig Guds smil og min Forløsers godkendende blik, og jeg vil give jer hele
verden tillige. Lad mig få et ord af godkendelse fra Jesus, og det er nok. Jeg elsker
ham, for i ham centrerer mine håb om evigt liv sig. Jeg elsker hans ord og hans
befalinger. Jeg elsker at gøre hans vilje. Og lad mig bare vide, hvad min pligt er, og
jeg er villig til at udføre den. Det er min mad og drikke.’ Advent Review & Sabbath
Herald, 17. august, 1869. 
‘Vi har grund til altid at takke Gud for, at han kender alle de storme, skuffelser og
prøvelser,  der  kommer over hans folk. Han følger  dem gennem enhver erfaring
med mild og medfølende kærlighed, og han udtrykker sit ønske om at læge vore sår
og glæde os med sin frelse igen. Jesus har sagt: “Den, som følger mig, skal aldrig
vandre  i  mørket,  men  have  livets  lys.”  Der  er  kun  én  lyskilde,  som  altid  er
tilgængelig  for  os,  og  gennem  den  kilde  flyder  der  strømme  af  tilgivelse  og
kærlighed. Strømmene af Guds nåde kan rense den mørkeste plet og bringe fred til
den største synder.’ Signs of the Times, 28. august, 1893. 
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‘Til ihukommelse af mig’

UDENADSVERS: ‘Ja, vi venter dig, Herre, på dine dommes sti; til dit navn og
dit ry står vor sjæls attrå.’ Es. 26, 8.

STUDIEHJÆLP: Den Store Mester, kap. 71 og 72.

Indledning
‘Når vi betragter den korsfæstede Frelser, forstår vi mere fuldt og helt storheden

og betydningen  i  det  offer,  som Himmelens  Majestæt  bragte  os.  Frelsesplanen
bliver herliggjort for os, og tanken om Golgata vækker levende og hellige følelser i
vore hjerter. Lov og pris til Gud og Lammet vil lyde fra vore hjerter og vore læber;
thi  hovmod og selvdyrkelse kan ikke trives i den sjæl,  som bevarer  mindet om
begivenhederne på Golgata levende i sit hjerte.’ Den Store Mester, s. 453. 

‘Forstår I, hvad jer har gjort ved jer’

1. Hvilke  tanker  var  i  Herrens  sind,  da  han  bestemte  sig  til  at  vaske
disciplenes fødder? Joh. 13, 1.

BEMÆRK: ‘Johannes kommer med en meget bemærkelsesværdig udtalelse, idet
han fortæller om denne begivenhed. Han siger:  “Og da Jesus vidste, at Faderen
havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud og skulle vende tilbage
til Gud – så rejser han sig fra måltidet. . . Og han begyndte. . .” At åbenbare sin død
gennem tegn og undergerninger? Nej. At vise sin autoritet gennem fremvisning af
overnaturlig kraft? Nej. At handle som en mægtig diktator? Nej, nej. Kristus, som
vidste hvem, han var, at han kom fra Gud, og vidste at han var på vej til Gud,
begyndte at vaske disciplenes fødder. Herligheden af Kristi liv på jorden var ikke
det overnaturliges æsteriske herlighed. Nej, men snarere den simple kendsgerning,
at han elskede os, at han elskede utiltalende mænd og kvinder med en kærlighed,
der bare fortsætter med at elske – og fortsætter med at elske – så intet nogen sinde
kan besejre den. Intet kan nogen sinde bryde den ned. “Og som han havde elsket
sine egne her i verden,” tilføjer Johannes, “elskede han dem til det sidste.”’  Peter
Marshall, The First Easter, s. 28.  

2. Hvilken tanke til var i Herrens sind? Joh. 13, 2.

BEMÆRK:  ‘Før påskehøjtiden havde Judas for anden gang været  sammen med
præsterne  og  de  skriftkloge  og  havde  sluttet  en  overenskomst  med  dem om at
udlevere Jesus til dem. Dog blandede han sig derefter atter med disciplene, som om
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han  var  uskyldig  i  nogen  uret  og  var  interesseret  i  arbejdet  med  at  berede
festmåltidet. Disciplene kendte ikke noget til  Judas’ hensigter.  Kun Jesus kunne
tyde hans hemmelighed.  Men alligevel  afslørede Jesus ham ikke. Han hungrede
efter at vinde hans sjæl. Han følte en lige så stor byrde for ham som for Jerusalem,
dengang han græd over den fortabte by. I hans hjerte lød dette råb: “Hvordan kan
jeg ofre  dig?” Judas mærkede denne kærligheds  tvingende magt.  Da Frelserens
hænder badede disse smudsige fødder og tørrede dem med klædet, bævede Judas’
hjerte atter og atter af en trang til der på stedet at tilstå sin synd. Men han kunne
ikke få sig selv til at ydmyge sig. Han forhærdede sin sjæl mod angeren, og de
gamle tilskyndelser , der for en kort stund var vist bort, fik atter herredømmet over
ham. Nu blev Judas krænket over, at Kristus vaskede disciplenes fødder. Hvis Jesus
kunne ydmyge sig i den grad, kunne han ikke være Israels konge, tænkte han.’ Den
store Mester, s. 442.

‘Så er også I skyldige at tvætte hverandres fødder’

3. Hvilken  befaling  gav  Herren  sine  disciple  efter  at  have  vasket  deres
fødder,? Joh. 13, 12 – 15.

BEMÆRK: ‘Det var ikke blot udøvelse af gæstfrihed, Jesus indskærpede dem med
disse ord. De betød mere end blot fodtvætning af gæster for at fjerne rejsestøvet.
Kristus indstiftede her en hellig tjeneste. Gennem vor Herres handling blev denne
ydmygende  ceremoni  gjort  til  en  indviet  forordning.  Den  skulle  overholdes  af
disciplene, for at de altid skulle kunne bevare mindet om hans lære i ydmyghed og
tjeneste.  Denne  forordning  er  den  af  Kristus  bestemte  beredelse  til  den  hellige
nadvertjeneste.  Så længe der næres stolthed, uoverensstemmelser  og strid om at
være den største, kan vi ikke komme i samfund med Kristus. Vi er ikke beredte til
at  modtage  tildelingen  af  hans legeme og blod.  Dette  var  grunden  til,  at  Jesus
bestemte, at mindet om hans ydmygelse først skulle overholdes.’ Den store Mester,
s. 445.

4. Da  Peter  protesterede  imod  Herrens  handling,  hvilken  forklaring  gav
Herren ham? Joh. 13, 6 – 10.

BEMÆRK:  ‘Peter kunne ikke udholde at se sin Herre, som han troede var Guds
Søn, gøre en tjeners arbejde. Hele hans sjæl gjorde oprør mod denne ydmygelse.
Han forstod ikke, at det var  af denne grund, at Kristus var kommet til verden. Med
meget eftertryk udbrød han: “Aldrig i evighed skal du tvætte mine fødder.” Kristus
sagde  højtideligt  til  Peter:  “Hvis  jeg  ikke  tvætter  dig,  har  du  ikke  lod  og  del
sammen  med  mig.”  Denne  tjeneste,  som  Peter  nægtede  at  tage  imod,  var  et
forbillede på en mere ophøjet renselse. Kristus var kommen for at tvætte hjertet
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rent for syndens smuds. Ved at afslå at ville lade Kristus vaske hans fødder afslog
Peter at tage imod den højere form for renselse, der var indbefattet i den ringere. I
virkeligheden forsmåede han sin Herre. Der er for Mesteren intet ydmygende i, at
vi tillader ham at arbejde for vor renselse. Den mest ægte ydmyghed består i med et
taknemmeligt  sind  at  tage  imod  alt,  hvad  der  sker  til  gavn  for  os,  og  i  med
oprigtighed at tjene Kristus. Ved disse ord: “Hvis jeg ikke tvætter dig, har du ikke
lod  og  del  sammen  med  mig!”  overgav  Peter  sig  med  sin  stolthed  og
egensindighed. Han kunne ikke udholde tanken om at skulle skilles fra Kristus. Det
ville have været døden for ham. “Så ikke mine fødder alene,” sagde han, “men også
hænderne og hovedet.” Jesus svarede ham: “Den, der er badet, har ikke nødig at
tvætte andet  end fødderne,  men er  ellers  helt  ren.” Disse ord betyder  mere end
legemlig renhed.  Kristus taler stadig om den højere form for renselse,  som den
lavere  form  er  et  eksempel  på.  Den,  der  kom  fra  badet,  var  ren,  men  de
sandalklædte fødder blev snart  støvede og trængte atter til  at vaskes.  På samme
måde var Peter og hans medbrødre blevet tvættet i den store kilde, som er åbnet
mod synd og urenhed. Kristus regnede dem for at være sine egne; men fristelsen
havde ledt dem ud i det onde, og de trængte stadig til hans rensende nåde. Da Jesus
bandt et klæde om sig for at vaske støvet af deres fødder, var det hans ønske netop
ved denne handling at tvætte uenigheden, skinsygen og hovmodet bort fra deres
hjerter. Dette var af langt større betydning end at vaske deres støvede fødder. Med
det sind, som de dengang havde, var ingen af dem rede til samfund med Kristus.
Først når de havde fået  et ydmygt  og kærligt  sind, var de beredt til  at deltage i
påskemåltidet  eller  til  at  få  del  i  den  mindetjeneste,  som  Kristus  snart  skulle
indstifte.  Deres  hjerter måtte lutres.  Stolthed og selviskhed skaber splid og had,
men alt dette tvættede Jesus bort ved at tvætte deres fødder. Det frembragte helt
forandrede følelser. Medens Jesus så på dem, kunne han sige: “I er rene!” Nu følte
de sig som ét og elskede hinanden. De var blevet ydmyge og villige til at lære.’
Den store Mester, s. 443.

‘Dette er mit legeme, som gives for jer’

5. Hvilket evigt minde om sin død tilvejebragte Herren for sine efterfølgere?
Luk. 22, 19 – 20.

BEMÆRK: ‘Her indstiftede vor Frelser nadveren, og den skulle fejres ofte for at
bevare de højtidelige scener, da han blev forrådt og korsfæstet for verdens synder,
tydelige i sine efterfølgeres hukommelse. Han ønskede, at hans efterfølgere skulle
indse  deres  stadig afhængighed  af  hans blod for  frelse.  Det  brudte  brød  var  et
symbol på Kristi brudte legeme, som blev givet for verdens frelse. Vinen var et
symbol på hans blod, som blev udgydt til renselse for synderne hos alle dem, der
ville  komme  til  ham  for  at  få  tilgivelse  og  modtage  ham  som  deres  Frelser.
Menneskenes frelse er afhængig af en stadig anvendelse af Kristi rensende blod på
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deres hjerter. Derfor skulle nadveren ikke kun fejres lejlighedsvis eller årligt, men
oftere end den årlige påske. Denne højtidelige anordning er til minde om en langt
større begivenhed end befrielsen af israelitterne fra Ægypten. Den befrielse var et
billede på den store forsoning, som Kristus gjorde ved at ofre sit eget liv for den
endelig befrielse af sit folk.’ Spirit of Prophecy Volume 1, s. 203.

6. Hvilken vigtig sandhed må vi aldrig glemme? Es. 53, 5 – 6.

BEMÆRK:  ‘Kristus  blev  behandlet,  som  vi  fortjener  det,  for  at  vi  kan  blive
behandlet, som han fortjener. Han blev dømt for vore synder, som han ingen del
havde i, for at vi kunne blive retfærdiggjort ved hans retfærdighed, som vi ingen
del har i. Han led den død, der tilkom os, for at vi skulle kunne modtage det liv,
som var hans. “Vi fik lægedom ved hans sår.”’ Den store Mester, s. 15.

7. Hvordan blev vor forløsning gjort mulig? 1 Pet. 1, 18 – 19.

BEMÆRK: ‘Kristus er stadig ved det bord, som er dækket med påskemåltidet. De
usyrede brød, der bruges i påsketiden, står foran ham. Påskevinen, som er ugæret,
står  på bordet.  Disse symboler  anvender  Kristus til  at  fremstille sit  eget  lydefri
offer. Intet, der var fordærvet ved gæring, symbolet på synd og død, kunne være et
billede på “Lammet uden plet uden lyde.”’ Den store Mester, s. 448.
‘Kristus  var  afhængig  af  hjemlige  symboler,  et  stykke  brød,  en  kop almindelig
druesaft, for at fremtidige generationer kunne mindes ham. Han vidste, at vi ville
være i konstant fare for at glemme ham. Derfor gjorde han brug af fornuft på troens
side  og  stolede  på  disse  simple  hverdagsminder  til  at  minde  vores  upålidelige
hukommelse om sin udødelige kærlighed. Han har aldrig bedt os om at fejre sin
fødsel.  Ikke  en eneste gang bad han om, at  en af  de underfulde gerninger,  han
udførte, skulle bevares for evigt. Kun denne, hans største gerning, forløsningens
gerning.  Dette  skulle  være  hans  minde,  et  kors,  for  at  minde  os  om,  at  Guds
kærlighed er en kærlighed, som had ikke kan nulstille, og død ikke kan slå ihjel.’
Peter Marshall, The First Easter, ss. 22 & 25.

8. Hvor længe skal vi tage del i nadveren? 1 Kor. 11, 26.

BEMÆRK: ‘Ved det første gæstebud, hvor Jesus var til stede sammen med sine
disciple, rakte han dem det bæger, der symboliserede hans gerning for deres frelse.
Ved det sidste aftensmåltid gav han dem det igen ved indstiftelsen af det hellige
ritual, hvorigennem hans død skulle forkyndes “indtil han kommer.” 1 Kor. 11, 26.
Og disciplenes sorg over at skulle skilles fra deres Herre fik trøst gennem løftet om
genforening, da han sagde: “Fra nu af skal jeg ikke mere drikke af denne vintræets
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frugt før den dag, da jeg skal drikke den ny sammen med jer i min Faders rige.”
Matt. 26, 29.’ Den store Mester, s. 94.
‘Nadvergudstjenesten  viser  hen  til  Kristi  andet  komme.  Det  var  dens formål  at
bevare  dette  håb levende i  disciplenes  sind.  Hver  gang de  kom sammen for  at
ihukomme hans død, gentog de for hinanden, at “han tog en kalk og takkede, gav
dem den og sagde: ‘Drik alle heraf’; thi dette er mit blod, pagtsblodet, som udgydes
for mange til syndernes forladelse. Og jeg siger jer: fra nu skal jeg ikke mere drikke
af denne vintræets frugt før den dag, da jeg skal drikke den ny sammen med jer i
min Faders rige.’” Under deres trængsler fandt de trøst i håbet om deres Herres
genkomst. Denne tanke var dem uendelig dyrebar: “Thi så ofte som I spiser dette
brød og drikker kalken, forkynder I Herrens død, indtil han kommer.” 1 Kor. 11,
26. Dette er noget, vi aldrig må glemme.’ Den store Mester, s. 451.

‘Begravet med ham ved dåben’

9. Hvilken betydning har dåben? Rom. 6, 3 – 6.

BEMÆRK: ‘Mindet om Kristi opstandelse fejrer  vi ved at  begraves med ham i
dåben og opstå af vandgraven i lighed med hans opstandelse for at vandre i et nyt
levned.’ Budskaber til Menigheden, s. 260.
‘Mennesket blev igen taget til nåde hos Gud ved badet til genfødelse. Badet var
begravelsen med Kristus i vandet i lighed med hans død og symboliserer, at alle,
som angrer  deres  overtrædelse  af  Guds  lov  bliver  renset  gennem  Helligåndens
virke. Dåben symboliserer sand omvendelse gennem fornyelsen ved Helligånden.
De,  som er  blevet  begravet  med Kristus  i  dåben  og oprejst  i  lighed  med hans
opstandelse, har forpligtet sig til at leve et nyt liv. “Når I altså er opvakt sammen
med Kristus, så søg det, som er oventil, hvor Kristus er, siddende ved Guds højre
hånd. Tragt efter det, som er oventil, ikke efter det, som hører jorden til.” Kol. 3, 1
– 2’ The Faith I Live By, s. 143.

10. Giver dåben en ret til at fortsætte med at overtræde Guds lov? Rom. 6, 1 –
2. 6.

BEMÆRK:  ‘Dåben  er  en  højtidelig  fornægtelse  af  verden.  Vandet  dækker
dåbskandidaten, og i hele det himmelske univers aflægges det gensidige løfte.  I
Faderens, Sønnens og Helligåndens navn lægges mennesket i si vandgrav, begravet
med Kristus ved dåben og oprejst fra vandet til at leve et nyt liv af troskab mod
Gud. De tre store magter i himmelen er vidner; de er usynlige, men til stede. Vi er
døde for verden. Vi er blevet begravet i lighed med Kristi død og blevet oprejst i
lighed med hans opstandelse, og vi skal leve et nyt  liv. Vort liv skal knyttes til
Kristi liv.’ The Faith I Live By, s. 146.
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‘Tror du af hele dit hjerte’

11. Hvilken betingelse skal opfyldes før dåben? Ap. G. 8, 36 – 38.

BEMÆRK: ‘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. . . Frelsesplanen bliver ikke værdsat,
som den burde. Den er ikke begrebet eller forstået. Den gøres til en ligegyldig sag.’
Advent Review & Sabbath Herald, 24. juli, 1888.

12. Hvilken foranstaltning er tilvejebragt for dem, der føler behovet for at
forny deres dåbsløfter, fordi de er faldet i synd? Joh. 13, 10.

BEMÆRK: ‘Også vi er ligesom Peter og hans medbrødre blevet tvættede i Kristi
blod, men alligevel tilsmudses hjertets renhed ofte ved at komme i berøring med
det onde. Vi må komme til Kristus for at få hans rensende nåde. Peter veg tilbage
for at  lade sine smudsige fødder komme i  berøring med sin Herres  og Mesters
hænder; men hvor bringer vi ikke ofte vort syndige, besmittede hjerte i berøring
med Kristi  hjerte!  Hvor er  vort  onde sind, vor forfængelighed  og stolthed ikke
frygtelige  i  hans  øjne!  Dog må vi  komme til  ham med al  vor skrøbelighed  og
besmittelse. Kun han kan tvætte os rene. Vi er ikke beredt til samfund med ham,
hvis ikke vi er rensede ved hans kraft.’ Den store Mester, s. 444.
‘Vi kommer ikke [til Herrens bord] med vore tanker afledet til fortidige erfaringer i
det  religiøse  liv,  uanset  om  den  erfaring  er  opløftende  eller  deprimerende.  Vi
kommer ikke for at opfriske i vort sind den dårlige behandling, vi har fået af vore
brødre. Fodtvætningen skal rense vor moralske horisont for skrammel, der har fået
lov til at samle sig. Vi er forsamlet nu for at mødes med Jesus Kristus, for at være i
nær forbindelse med ham.’ Advent Review & Sabbath Herald, 7. juni, 1898.
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‘Dette evangelium om Riget’

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

STUDIEHJÆLP: Vejen til Kristus, kap. 9, Den Store Mester, ss. 89 – 90.

Indledning
‘Den  kristne  er  her  i  verden  for  at  repræsentere  Kristus  og  lede  andre  til

frelsen.’ Lys over Hverdagen, 1. del., s. 54. 
 ‘Gud  kunne  have  overladt  til  de  himmelske  engle  at  forkynde  evangeliets

budskab og  fuldbyrde  barmhjertighedens  værk.  Han kunne have  anvendt  andre
midler til at gennemføre sin hensigt, men i sin evige kærlighed valgte han at gøre
os til sine egne og Kristi og englenes medarbejdere, for at vi kunne blive delagtige i
de velsignelser, den glæde og åndelige højnelse, som denne uegennyttige tjeneste
medfører.’ Vejen til Kristus, s. 81. 

‘Hvorledes skulle de kunne høre?’ 

1. Hvilke vigtige spørgsmål angående sjæles frelse stiller Paulus? Rom. 10,
14.

BEMÆRK: ‘Der findes mange, som har brug for kærlige kristne menneskers hjælp.
Mange er gået  til  grunde,  skønt de kunne være blevet  frelst,  hvis deres  naboer,
ganske almindelige mænd og kvinder, havde gjort sig personlige anstrengelser for
deres  skyld.  Mange mennesker venter på en personlig henvendelse.  I  selve den
familie, det nabolag og den by, hvor vi lever, findes der arbejde for os at gøre som
Kristi missionærer.’ Den store Mester, s. 89.

2. Hvilken gerning har Jesus givet hvert medlem af sin menighed? Mark. 16,
15.

BEMÆRK: ‘Det er ikke for sin egen skyld, at planten spirer, vokser og bærer frugt,
men for at give “sæd til at så og brød til at spise”. Således skal mennesket heller
ikke leve for sig selv alene. Den kristne er her i verden for at repræsentere Kristus
og lede andre til frelsen. Den, der er optaget af sig selv, kan ikke vokse og bære
frugt. Hvis du har taget imod Kristus som din personlige frelser, må du glemme dig
selv og prøve at hjælpe andre. Tal om Kristi kærlighed og fortæl andre om, hvor
god han er. Udfør enhver gerning, som du bliver stillet over for. Hav en byrde for 
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sjæle i hjertet, og gør alt, hvad der står i din magt, for at søge at frelse sjæle.’ Lys
over Hverdagen, 1. del, s. 54.

‘Min mad er at fuldbyrde hans gerning’

3. Hvordan udtrykte Jesus målet med sit liv og sin gerning? Joh. 4, 34.

BEMÆRK:  ‘Hvis vi er kristne, vil dette arbejde være vor store glæde. Aldrig så
snart er et menneske blevet omvendt, før der i det fødes en trang til at lade andre
vide, hvilken dyrebar ven det har fundet i Jesus. Den frelsende og helliggørende
sandhed kan ikke forblive gemt i dets hjerte.’ Den store Mester, s. 89.

4. Hvordan bliver den kristnes indflydelse skildret? Ez. 34, 26.

BEMÆRK: ‘Alle, der har viet sig til Gud, kan bringe lyset til andre. Gud gør dem
til sine hjælpere for at meddele andre sin nådes rigdomme. Hans forjættelse lyder
sådan: “Jeg gør dem og landet rundt om min høj til velsignelse, og jeg sender regn i
rette tid, mine byger skal blive til velsignelse.” Ez. 34, 26.’ Den store Mester, s. 89.

‘Kom og se’

5. Hvilken metode anvendte Filip til at udbrede evangeliet? Joh. 1, 46.

BEMÆRK: ‘Filip sagde til Natanael: “Kom og se!” Han opfordrede ham ikke til at
godkende en andens vidnesbyrd, men til selv at se Kristus. Nu, hvor Jesus er steget
op til Himmelen, er hans disciple hans stedfortrædere blandt mennesker, og et af de
mest virksomme midler  til  at  vinde sjæle for  ham er  at  give  et  billede af  hans
egenskaber i vort daglige liv. Vor indflydelse over andre er ikke så meget afhængig
af, hvad vi siger, som af, hvordan vi er. Mennesker kan måske bekæmpe og trodse
vor logik;  de kan gøre  modstand mod vore henvendelser;  men et  liv i uselvisk
kærlighed er et argument, som de ikke kan modsige. En konsekvent livsform, der
kendetegnes ved Kristi sagtmodige sind, er en magt, der betyder noget i verden.’
Den store Mester, ss. 89-90.

6. Hvor er vores missionsmark? Joh. 4, 35.

BEMÆRK:  ‘Vi  behøver ikke at  rejse til  hedenske lande eller  forlade hjemmets
snævre kreds for at virke for Kristus, hvis det er der, pligten kalder os. Vi kan virke
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i  hjemmet,  i  menigheden,  blandt  vore  omgivelser  og  dem,  vi  har
forretningsforbindelser med.’ Vejen til Kristus, s. 83.

‘Fortæl dem, hvor store ting Herren har gjort imod dig’

7. Hvilken instruktion gav Jesus en mand, der ønskede at tjene ham? Mark.
5, 19.

BEMÆRK:  ‘De  ønskede  inderligt  at  være  sammen  med  deres  befrier.  I  hans
nærhed følte de sig trygge for de urene ånder, som havde gjort deres tilværelse til
en pine og forspildt deres liv. Da Jesus var ved at gå om bord i båden, holdt de sig
tæt ved siden af ham, knælede ned ved hans fødder og tryglede ham om at beholde
dem i sin nærhed,  hvor de altid kunne lytte til hans ord. Men Jesus bød dem vende
tilbage og fortælle, hvor store ting Herren havde gjort for dem. Her havde de en
gerning at gøre, - at gå tilbage til et hedensk hjem og fortælle om den velsignelse,
de havde modtaget fra Jesus. Det var svært for dem at skilles fra Frelseren. De ville
sikkert komme til at møde store vanskeligheder under deres samkvem med deres
hedenske landsmænd. Og den lange tid, hvor de havde levet afsondret fra andre
mennesker, syntes at gøre dem uegnede til det arbejde, han havde anvist dem. Men
så snart Jesus viste dem, hvad der var deres pligt, var de rede til at adlyde ham.
Ikke blot fortalte de deres egen familie og deres naboer om Jesus, men de drog
gennem hele  Dekapolis,  og  alle  vegne  forkyndte  de  hans  magt  til  at  frelse  og
beskrev,  hvordan  han havde udfriet  dem fra  de urene  ånder.  Ved at  gøre  dette
kunne de opnå en større velsignelse, end hvis de kun til deres eget gavn var blevet i
hans nærhed. Det er gennem arbejde for at udbrede det glade budskab om frelse, at
vi kommer Frelseren allernærmest.’  Den store Mester, s. 227. 
‘Kristi undervisning var udtryk for en indre overbevisning og erfaring, og de, som
lærer af ham, bliver lærere efter det guddommelige mønster.’ Den store Mester, s.
90. 

8. Hvilket indtryk gjorde Johannes’s og Peters ord? Ap. G. 4, 13.

BEMÆRK: ‘Når Guds ord tales af et menneske, som selv er blevet helliggjort ved
det,  har  det  en  livgivende  kraft,  som  gør  det  tiltrækkende  for  tilhørerne  og
overbeviser dem om, at det er en levende virkelighed. Når et menneske tager imod
sandheden af kærlighed til den, vil det åbenbare dette ved sit overtalende væsen og
sin stemmes klang. Det forkynder det, som det selv har hørt, set og følt på med sine
egne hænder med hensyn til  livets ord,  for at  andre kan blive fælles med dette
menneske om at kende Kristus. Dets vidnesbyrd, der lyder fra læber, som er berørt
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af en glød fra alteret, er sandhed for det modtagelige sind og virker helliggørende
på karakteren.’ Den store Mester, s. 90.

‘Hvo andre kvæger, kvæges og selv’

9. Hvilken velsignelse får de, der søger at dele Guds velsignelser med andre?
Ord. 11, 25.

BEMÆRK:  ‘Og  den,  som  søger at  bringe  lys  til  andre,  vil  selv  modtage  en
velsignelse. “Gavmild sjæl bliver mæt; hvo andre kvæger, kvæges og selv.” Ordsp.
11, 25. Gud kunne have nået sit formål med at frelse syndere uden vor hjælp, men
for at vi skulle kunne udvikle egenskaber, der ligner Kristi, må vi deltage i hans
arbejde. For at få del i hans glæde – glæden ved at se syndere blive frelst ved hans
offer – må vi tage del i hans bestræbelser for at frelse dem.’ Den store Mester, s.
90.

10. Hvilken erfaring havde disciplene, der viser behovet for inderlig bøn og
for at udvikle tro? Matt. 17, 14 – 21.

BEMÆRK: ‘Dette er evangeliets videnskab. Skrifterne erklærer: “Uden tro er det
umuligt at have hans [Guds] velbehag.” Kundskaben om hvad skrifterne mener, når
den  indtrængende  henstiller  til  os  med  nødvendigheden  af  at  udvikle  troen,  er
vigtigere end nogen anden kundskab, man kan tilegne sig. Vi gennemgår megen
bekymring og bedrøvelse på grund af vor vantro og vor uvidenhed om, hvordan
man udøver tro. Vi må bryde igennem vantroens skyer. Vi kan ikke have en sund
kristen erfaring, vi kan ikke adlyde evangeliet til frelse, før troens videnskab bliver
forstået  bedre,  og  troen  bliver  udøvet.  Der  kan  ikke  være  nogen
fuldkommengørelse af kristen karakter uden den tro, der virker gennem kærlighed
og renser sjælen.’ Advent Review & Sabbath Herald, 18. oktober, 1898. 
‘Hvis du vil arbejde sådan, som det er Kristi hensigt, hans disciple skal arbejde, og
vinde sjæle for ham, vil du føle trang til en dybere erfaring og et større kendskab til
guddommelige  ting,  og du vil  hungre  og tørste  efter  retfærdighed.  Du vil  bede
inderligt til Gud, din tro vil blive styrket og din sjæl drikke dybere af frelsens kilde.
Den modstand og de prøvelser,  du møder,  vil  drive dig til  bøn og til  læsning i
Skriften, og du vil opnå en stedse dybere erfaring.’ Vejen til Kristus, ss. 81-82

‘Så de i ét og alt kan være en pryd for Guds, vor frelsers lære’

11. Hvordan bør den kristnes karakter blive påvirket af de ting, han lærer fra
Guds ord? Tit. 2, 10b.
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BEMÆRK:  ‘Uegennyttigt  arbejde  for  andre  giver  karakteren  dybde,  fasthed  og
kristelig ynde og bringer fred og lykke. Man kommer til at tragte efter højere ting,
og der bliver ingen plads til dovenskab eller egennytte. De, som således øver sig i
kristelige dyder, vil vokse og blive stærke i Guds gerning. De vil få et klart åndeligt
syn, en stadig voksende tro og forøget kraft i  bøn. Guds Ånd virker på dem og
fremkalder en hellig harmoni i sjælen som svar på den guddommelige påvirkning.
De,  som hengiver  sig  til  uegennyttige  bestræbelser  for  andres  bedste,  arbejder
visselig på deres egen frelse.’ Vejen til Kristus, s. 82.

12. Hvordan beskriver Malakias den åndelige vækst hos dem, der er villige til
at arbejde for Herren? Mal. 4, 2.

BEMÆRK: ‘Den eneste måde, hvorpå vi kan vokse i nåden, er, at vi uegennyttigt
udfører netop den gerning, Kristus har overdraget os, nemlig efter bedste evne at
bringe hjælp og velsignelse til  dem, der behøver vor hjælp. Styrke kommer ved
arbejde;  virksomhed  er  en  nødvendig  betingelse  for  liv.  De,  der  forsøger  at
vedligeholde det kristelige liv ved blot at tage imod de velsignelser, som kommer
gennem nådemidlerne, og intet udretter for Kristus, søger simpelt hen at leve af at
spise uden at arbejde; men dette fører altid svækkelse og forfald med sig, både i
den åndelige og i den timelige verden. Den, der ikke bruger sine lemmer, vil snart
miste al kraft til at bruge dem. Således vil den kristne, der ikke bruger de kræfter,
Gud har givet ham, ikke alene ophøre med at vokse op til Kristus, men han vil
miste den kraft, han allerede er i besiddelse af.’ Vejen til Kristus, ss. 82-83.

13. Hvilken forpligtelse lægger Kristus på alle dem, der følger ham? Matt. 28,
18 – 20.

BEMÆRK:  ‘Kristi  menighed  er  Guds  udvalgte  redskab  til  menneskenes  frelse.
Dens  mission  er  at  forkynde  evangeliet  i  verden,  og  denne  pligt  påhviler  alle
kristne. Enhver bør benytte sine bedste evner og enhver anledning til at udføre det
hverv, Frelseren har betroet ham. Kristi kærlighed, som er åbenbaret for os, sætter
os i gæld til alle, som ikke kender ham. Gud har givet os lyset, ikke for os selv
alene, men for at vi skal bringe det videre til andre.’ Vejen til Kristus, s. 83.
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Lektie 13: 19. – 25. marts
‘Se, jeg står for døren og banker

UDENADSVERS: ‘Her gælder det om udholdenhed for de hellige, der holder
fast ved Guds bud og Jesu tro.” Åb. 14, 12 (eng. overs.).

STUDIEHJÆLP: Vejen til et bedre liv (I den Store Læges fodspor), kap. 43.

Indledning
‘Jeg ved, at i mange hjerter opstår spørgsmålet: “Hvor skal jeg finde Jesus?”

Der er mange, som ønsker hans nærværelse, hans kærlighed og hans lys; men de
ved ikke,  hvor de skal  søge  efter  ham, som deres  hjerter  længes  efter.  Og dog
gemmer Jesus sig ikke væk; ingen behøver at lede forgæves efter ham. “Se,” siger
han, “jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åbner døren, da vil
jeg gå ind til ham og holde nadver med ham, og han med mig.” Åb. 3, 20. Jesus
indbyder os at tage imod hans nærværelse; vi skal åbne hjertes dør og lade ham
komme ind. Men han vil ikke dele et delt hjerte. Hvis det er givet til tjeneste for
mammon, hvis selviskhed og stolthed fylder dets kamre, vil der ikke være rum til
den himmelske gæst; han vil ikke bo hos os, før sjælens tempel er blevet tømt og
renset. Der er dog ingen grund til at svigte i det kristne liv. Jesus venter på at gøre
et stort arbejde for os, og hele himmelen er interesseret  i vor frelse.’  Our High
Calling, s. 55. 

‘Jeg kender dine gerninger’

1. Med hvilke ord indleder Herren sit budskab til hver menighed? Åb. 2, 2.
9. 13. 19; 3, 1. 8. 15.

BEMÆRK: ‘Herrens øje hviler på hele arbejdet, alle planerne, alle forestillingerne i
hvert sind; han ser under tingenes overflade og skelner hjertes tanker og meninger.
Der  er  ingen  af  mørkets  gerninger,  ikke  en  eneste  plan,  ingen  af  hjertets
forestillinger, ingen af sindets tanker, som han ikke læser som en åben bog. Hver
gerning,  hvert  ord,  hvert  motiv  bliver  trofast  nedskrevet  i   den  store  Hjerte-
ransagers optegnelser, han som sagde: “Jeg kender dine gerninger.”’ Life Sketches,
s. 322.

2. Hvad vil komme frem for dommen? Præd. 12, 13 – 14; Matt. 7, 21 – 23.

BEMÆRK: ‘Den endelige afgørelsesdag vil blive alvorlig og højtidelig. Apostlen
Johannes beskriver den i et profetisk syn: “Og jeg så en stor, hvid trone og ham,
som sad på den; for han åsyn flyede jorden og himmelen, og der fandtes ikke nogen
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plads for dem. Og jeg så de døde, store og små, stå foran tronen, og bøger blev
åbnet; og endnu en bog blev åbnet: livets bog; og de døde blev dømt ud fra det, der
stod skrevet i bøgerne, efter deres gerninger.’ Lys over Hverdagen, 2. del, ss. 125-
126.

‘Hverken kold eller varm’

3. Hvordan anser Herren sin menighed i dommens tid? Åb. 3, 15.

BEMÆRK:  Dette  vers  er  en  del  af  budskabet  til  Laodikeamenigheden.  Ordet
“laodikea” betyder “et dømt folk.
‘Egenkærlighed  udelukker  Kristi  kærlighed.  De,  som  er  egenkærlige,  er
klassificeret under afsnittet om Laodikeamenigheden, som er lunken, hverken kold
eller  varm.  Den  første  kærligheds  iver  er  henfaldet  til  selvisk  egoisme.  Kristi
kærlighed i hjertet kommer til udtryk i handlinger. Hvis kærligheden til Kristus er
sløv,  vil  kærligheden  til  dem,  Kristus  døde  for,  degenerere.  Der  kan  være  et
vidunderligt udseende af iver og ceremonier, men dette er hovedindholdet i deres
selv-oplæste religion. Kristus repræsenterer dem som modbydelige for sin smag.’
Manuscript 61, 1898.

4. Hvad vil Herren gøre med de kristne, som forbliver lunkne? Åb. 3, 16.

BEMÆRK: ‘Det sanddru vidne siger. “Gid du var kold eller varm! Derfor fordi du
er lunken og hverken varm eller kold, har jeg i sinde at udspy dig af min mund.”
Åb. 3, 15.16. 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.

‘Jeg er rig, jeg har vundet rigdom’

5. Hvordan betragter laodikenserne sig selv? Åb. 3, 17.

BEMÆRK: ‘ Uvirksomhed og stolthed. . . kan meget nemt komme af bevidstheden
om, 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, hjertets
renhed og fuld overgivelse til Gud. Der er en fare for, at de føler, at de er rige og
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har vundet rigdom, medens de mangler den kristnes vigtige egenskaber.  De kan
være elendige, fattige, blinde, ynkværdige og nøgne. De føler ikke behov for at leve
i lydighed mod Kristus hver dag og hver time. Åndelig stolthed opæder religionens
vigtige  elementer.  For  at  bevare  ydmygheden  vil  det  være  godt  at  huske  på,
hvordan  vi  fremstår  for  en  hellig  Guds  åsyn,  som  læser  alle  sjælens
hemmeligheder, og hvordan vi vil fremstå for vore medmennesker, hvis de kendte
os så godt, som Gud kender os. På grund af dette, er vi pålagt at bekende vore fejl
og benytte anledningen til at undertvinge vor stolthed.’  Testimonies Volume 3,  s.
210. 

6. Hvordan beskrev Jesus dem,  der har gudsfrygtskind, men som ikke er
gudfrygtige i hjertet? Matt. 23, 25 – 28.

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.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s 272. 

‘Derfor råder jeg dig’

7. Hvad  er  det  første  middel,  som  foreslås  mod  laodikensernes  åndelige
stolthed? Åb. 3, 18a.

BEMÆRK: ‘Guldet, som er lutret i ild, er troen, der er virksom i kærlighed. Det er 
det eneste, der kan bringe os i overensstemmelse med Guds vilje. Vi kan være 
virksomme, vi kan udføre meget arbejde, men hvis ikke vi har kærlighed, en sådan 
kærlighed, som Kristus havde, vil vi aldrig blive regnet med til den himmelske 
familie.’ Lys over Hverdagen, 1. del, s. 151.
‘Gud forlanger en åndelig vækkelse og en åndelig reformation. Medmindre dette
finder sted, vil de, der er lunkne, fortsætte med at være afskyelige for Herren, indtil
han vil nægte at anerkende dem som sine børn. En vækkelse og en reformation må
finde sted under Helligåndens ledelse. Vækkelse og reformation er to forskellige
ting. Vækkelse betegner en fornyelse af åndeligt liv, en levendegørelse af sindets
og  hjertets  kræfter,  en  opvækkelse  fra  åndelig  død.  Reformation  betegner  en
omdannelse, en forandring i ideer og teorier, vaner og skikke. Reformation vil ikke
frembringe retfærdighedens gode frugt, medmindre den er forbundet med Åndens
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vækkelse. Vækkelse og reformation må gøre deres beskikkede gerning, og de må
gå sammen, når de udfører denne gerning.’ Advent Review & Sabbath Herald, 25.
februar, 1902.

8. Hvilket middel tilbydes laodikenserne yderligere? Åb. 3, 18, midterste del.

BEMÆRK:  ‘Det er kun den dragt, som Kristus selv har skaffet, der kan gøre os
skikkede  til  at  træde  frem  for  Gud.  Denne  dragt,  Kristi  egen  retfærdigheds
klædning, vil han iklæde enhver angrende,  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.” I denne klædning, der er vævet på Himmelens væv, findes
der ikke én tråd af jordisk oprindelse. Da Kristus levede her på jorden, dannede han
en fuldkommen karakter, og denne karakter tilbyder han at give os. “Som en tilsølet
klædning” er “al vor retfærd.” Alt, hvad vi selv kan gøre, er besmittet af synden,
men Guds Søn “åbenbaredes, for at han skulle bære synden; og der er ikke synd i
ham”. Om synden står der, at den “er lovbrud”, men Kristus var lydig mod alle
lovens krav. Han sagde om sig selv: “At gøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din
lov er i mit indre.” Da han var på jorden, sagde han til sine disciple: “Jeg har holdt
min Faders bud.” Med sin fuldkomne lydighed har han gjort det muligt for hvert
eneste menneske at adlyde Guds lov. Når vi overgiver os til Kristus, bliver vi ét
med ham, vor vilje  forenes  med hans vilje,  sindet  bliver  ét  med hans sind,  og
tankerne tages til fange af ham: vi lever hans liv. Det er, hvad det betyder at være
iført hans retfærdigheds klædning.’ Lys over Hverdagen, 2. del, ss. 117-118.

9. Hvad er den sidste gave, som behøves for at beskytte os mod selvbedrag?
Åb. 3, 18b.

BEMÆRK: ‘Vi har et stort behov for skarp dømmekraft og klart åndeligt syn. Vor
øjne trænger  til  at  blive  salvet  med den  himmelske  øjensalve,  så  vi  kan  se alt
tydeligt.  De store og højtidelige sandheder for denne tid skal forkyndes.  . .  Vor
lektie for den nuværende tid er: hvordan kan vi mest tydeligt fatte og fremstille det
evangelium,  som  Kristus  kom  personligt  og  fremstillede  for  Johannes  på  øen
Patmos, det evangelium der betegnes:  “Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham
for at vise sine tjenere, hvad der skal ske i en hast.” “Salig er den, som oplæser, og
de, som hører profetiens ord, . . . thi tiden er nær.” Vi skal forkynde de store og
højtidelige sandheder i Åbenbaringen for verden. Disse sandheder må komme ind i
selv Guds menigheds hensigter og principper. Vi har et meget vigtigt arbejde at
udføre, arbejdet med at forkynde den tredje engels budskab. Vi står foran de mest
vigtige emner, som mennesker nogen sinde er blevet kaldet til at møde. Alle bør
forstå  de sandheder,  de tre budskaber indeholder;  for  de er  vigtige for  frelsen.’
Counsels to Writers and Editors, s. 175.
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‘Menighederne behøver at få deres øjne salvet med den himmelske øjensalve, så de
kan se de mange anledninger omkring dem til at virke for Gud. Gang på gang har
Gud bedt sit folk om at gå ud på vejene og ved gærderne og nøde dem til at komme
ind, så hans hus kan blive fuldt, men selv inden for skyggen af vore egne døre er
der familier, som vi ikke har vist nok interesse i, så vi har ledt dem til at tænke, at
vi  bryder  os  om deres  sjæle.  Det  er  dette  arbejde,  der  ligger  os  nærmest,  som
Herren nu byder sin menighed at udføre. Vi skal ikke stå og sige:  “Hvem er min
nabo?” Vi må huske, at vor nabo er den, som trænger til vor medlidenhed og hjælp.
Vor nabo er hver sjæl, der er blevet såret og knust af fjenden. Vor nabo er enhver,
der er Guds ejendom. I Kristus bortfejes de skel, jøderne gjorde angående hvem,
der var deres nabo. Der er ingen landegrænser, ingen kunstige skel, ingen kaste,
ingen aristokrati. ’ Testimonies, Volume 6, s. 294.

‘Salige er de’

10. Hvem er de, der vil få lov til at gå ind i Det Ny Jerusalem og spise af livets
træ? Åb. 22, 14.

BEMÆRK: ‘De, som kommer med modige antagelser om hellighed, beviser ved
dette, at de ikke ser sig selv i lyset fra loven; de er ikke åndeligt oplyste, og de
afskyr  ikke al  selviskhed og stolthed. Fra deres synd-plettede læber kommer de
modsigende udtalelser:  “Jeg er hellig, jeg er syndfri. Jesus lærer mig, at hvis jeg
holder loven, er  jeg faldet  ud af nåden. Loven er et  trældomsåg.” Herren siger:
“Salige er de, som holder hans bud, for at de kan få adgang til livets træ og gennem
portene gå ind i staden.” (Eng. overs.). Vi bør studere Guds ord omhyggeligt, så vi
kan komme til de rette beslutninger og handle i overensstemmelse dermed; for da
vil vi adlyde ordet og være i harmoni med Guds hellige lov.’ Faith & Works, s 95. 

11. Hvad er grundlaget for lydighed mod Guds lov? Jos. 22, 5; Rom. 13, 8 –
10.

BEMÆRK: ‘Medens vi skal være i harmoni med Guds lov, bliver vi ikke frelst ved
lovens  gerninger,  men  vi  kan  ikke  blive  frelst  uden  lydighed.  Loven  er  den
standard, gennem hvilken karakteren bliver målt. Men det er umulig for os at holde
Guds bud uden Kristi fornyende nåde. Det er kun Jesus, der kan rense os fra al
synd. Han frelser os ikke ved loven, og han vil heller ikke frelse os i ulydighed mod
loven. Vor kærlighed til Kristus vil stå i forhold til dybden af vor overbevisning om
synd, og ved loven når man til erkendelse af synd. Men idet vi ser os selv, så lad os
se bort til Jesus, som gav sig selv for os, for at han kunne frelse os fra al uret. Grib
fat om Kristi fortjenester ved tro, og det sjælerensende blod vil blive anvendt. Jo
tydeligere  vi  ser  den  ondskab  og  de  farer,  vi  har  været  udsat  for,  jo  mere
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taknemmelige vil vi være for udfrielsen gennem Kristus. Kristi evangelium giver
ikke mennesker  ret  til  at  bryde  Guds  lov,  for  det  var  gennem overtrædelse,  at
elendighedens flodbølger blev åbnet over vor verden.’ Faith & Works, s 96.

12. Hvordan  knytter  Johannes  lydighed  mod  Guds  lov  sammen  med
kærlighed til Gud og vore medmennesker? 1 Joh. 5, 2 – 3.

BEMÆRK: ‘“Den, der siger: “Jeg kender ham,” og ikke holder hans bud,” skrev
Johannes, “han er en løgner, og i ham er sandheden ikke; men den der holder hans
ord, i ham er sandelig Guds kærlighed blevet fuldkommet. Derpå kender vi, at vi er
i ham.” 1 Joh. 2, 4.5. “Og den, der holder hans bud, bliver i Gud, og Gud i ham.” 1
Joh. 3, 24. Johannes lærte ikke, at frelsen skulle fortjenes gennem lydighed, men at
lydigheden skulle være troens og kærlighedens frugt. “I ved, at han åbenbaredes,
for at han skulle bære synden,” sagde han, “og der er ikke synd i ham. Enhver, der
bliver  i  ham, synder  ikke;  enhver,  der  synder,  har  hverken  set  ham eller  kendt
ham.” 1 Joh. 3, 5. 6. Hvis vi bliver i Kristus, hvis Guds kærlighed bor i hjertet, vil
vore følelser, vore tanker og vore handlinger være i overensstemmelse med Guds
vilje.  Det  helliggjorte  hjerte  er  i  overensstemmelse  med Guds  lovs  forskrifter.’
Mesterens Efterfølgere, s. 297.

13. Hvilket syn så Johannes om dem, der vil blive frelst ind i Kristi evige rige?
Åb. 7, 9 – 17.

BEMÆRK: ‘Der skal de frelste “forstå fuldt ud, ligesom de selv er kendt fuldt ud.”
Den kærlighed og medfølelse, som Gud har lagt ned i menneskesindet, skal komme
til  udtryk  på  den  sandeste  og  ømmeste  måde.  Det  rene  samvær  med  hellige
væsener, omgangen med ophøjede engle og med de trofaste fra alle tidsaldre, som
har tvættet deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod, de hellige bånd, som
binder sammen “hele familien i himmelen og på jorden,” alt dette er en del af de
frelstes lykke. De frelste vil ikke kende nogen anden lov end himmelens lov. De vil
alle  udgøre  en  lykkelig,  forenet  familie,  som  er  klædt  i  lovprisningens  og
taksigelsens klæder. Og over hele denne skueplads vil morgenstjernerne juble, og
alle Guds sønner vil råbe af glæde, mens Gud og Kristus forener sig i at forkynde:
“Der skal ikke længere være synd, der skal heller ikke være nogen død mere.”’ The
Adventist Home, s. 544. 
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Frelsens vej. Ap. G. 16, 17
(Forfatterens efterskrift)

Frelsen er virkelig en vej, en vej, der fører fra dybderne af vor synd og degradering
til Guds hellige stad. Vi vil ikke være i stand til at sige: ‘Jeg er frelst,’ før vi møder
Herren i luften og får adgang til livets træ. Så længe vi er i denne verden af synd,
behøver vi at blive frelst.

Når som helst vi synder, behøver vi at blive frelst fra disse synders skyld og straf.
Og Gud har tilvejebragt rigelig foranstaltning for os til at blive retfærdiggjort, at
modtage en fuld, fri og fuldkommen tilgivelse for synd. Hvis vi er villige til  at
svare på Helligåndens tilskyndelser gennem vor samvittighed og angre,  har Gud
lovet at tilgive os vore synder og rense os fra al uretfærdighed. 1 Joh. 1, 9.

Men dag for dag behøver vi frelse fra fristelsernes magt, som Satan strøer på vor
sti. Så længe vi er omgivet af fristelse, med andre ord, så længe vi er i denne verden
af synd, behøver vi frelse. Lad ingen Kristi efterfølge vove at sige: ‘Jeg er frelst’, så
længe han er i denne verden og bliver fristet af djævelen. Disse ord leder til følelser
af selvtilfredshed og selvtilstrækkelighed, og vi er blevet advaret om, at den, der
mener at stå, skal tage sig i agt, at han ikke falder. Det er meget bedre at følge vor
Mesters  eksempel,  som ‘i  sit  jordelivs  dage’  indså  sit  behov  for  frelse  fra  de
fristelser,  der  omgav  ham. ‘Han har  i  sit  jordelivs  dage  med høje råb  og tårer
opsendt bønner og nødråb til ham, der kunne frelse ham fra døden, og han blev
bønhørt og friet fra sin angst.’ Heb. 5, 7. Dag for dag behøver vi alle frelse fra
fristelsens magt.

En dag snart vil Jesus vende tilbage for at frelse sit folk fra syndens tilstedeværelse.
Da vil frelsens vej være slut; vor frelse vil være fuldendt. Nah. 1, 9. Indtil den dag,
må ingen af os tage vore øjne væk fra Frelseren, som vandrede på denne vej før os
‘og efterlod os et forbillede, for at vi skal gå i hans fodspor, han, som ikke gjorde
synd, og i hvis mund der ikke blev fundet svig.’

Klippe, du som brast for mig,
lad mig skjule mig i dig!

Vandet, blodet, som udgår
af din sides åbne sår,

rense med sin himmelkraft
mig fra syndens skyld og straf.
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