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‘I skal være mine vidner’

Forord

Vor Frelsers liv på jorden var ikke et liv i magelighed og selvoptagethed; alvorligt
og utrætteligt arbejdede han for den fortabte menneskeslægts frelse. Fra krybben til
korset  fulgte han selvforsagelsens  vej  og søgte  ikke at  unddrage  sig besværlige
opgaver, ubehagelige rejser eller bekymringer og anstrengende arbejde. Han sagde:
“Ligesom Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at
tjene og give sit liv som løsesum for mange.” Matt. 20, 28. Dette var hans livs ene
store formål. Alt andet var underordnet. Det var hans mad og drikke at gøre Guds
vilje og at fuldende hans gerning. Egennytte og egenkærlige interesser kendte han
ikke. 

Således  vil  også  de,  der  er  delagtige  i  Kristi  nåde,  være  rede  til  enhver
opofrelse, for at andre, for hvem han døde, kan blive delagtige i den himmelske
gave. De vil gøre alt, hvad de kan, for at deres liv kan være med til at gøre verden
bedre. Denne ånd viser sig altid hos den, der i sandhed er omvendt. Så snart nogen
er i Kristus, opstår der i ham et ønske om at fortælle andre hvilken ven, han har
fundet i  Jesus. Den frelsende og helliggørende sandhed kan ikke stænges inde i
hans sind. Er vi iført Kristi retfærdighed og fyldt med glæde i Helligånden, vil vi
ikke kunne tie. Dersom vi har smagt og set, at Herren er god, vil vi have noget at
fortælle. Ligesom Filip, da han fandt Frelseren, vil vi indbyde andre til at komme til
ham. Vi vil søge at vise dem Kristi elskelige karakter og den tilkommende verdens
usynlige  realiteter.  Ønsket  om at  følge  den vej,  Jesus  har  vandret  på,  vil  blive
stærkere og stærkere. Der vil være en inderlig længsel efter, at de, der er omkring
os, må se “det Guds lam, som bærer verdens synd”.  

Og bestræbelsen for at velsigne andre vil bringe velsignelse over os selv.
Dette var Guds hensigt med at give os et arbejde at udføre i forløsningens plan.
Han har givet menneskene ret til at blive delagtige i den guddommelige natur, og
de må til gengæld bringe velsignelse til deres medmennesker. Dette er den højeste
ære, den største glæde Gud kan skænke menneskene. De, der således deltager i
kærlighedens tjeneste, kommer deres Skaber nærmest. 

Gud kunne have overladt det 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, ss. 78 - 79.
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Lektie 1: 25. juni – 1. juli  
‘Men også I skal være vidner’

UDENADSVERS: ‘Og vidner om disse ting er vi og Helligånden, som Gud har
givet dem, der adlyder ham.’ Ap. G. 5, 32. 

STUDIEHJÆLP: I Mesterens tjeneste , ss. 11- 18.

Indledning
‘Det var Frelserens hensigt,  at hans efterfølgere,  efter at  han var faret  op til

himmelen for at blive menneskets talsmand, skulle videreføre det arbejde, som han
havde begyndt. Skal det menneskelige redskab ikke vise nogen særlig interesse for
at give lyset i evangeliets budskab til dem, der sidder i mørke? Der er nogle, der er
villige til at gå til jordens ende for at bringe sandhedens lys til menneskene, men
Gud kræver, at enhver sjæl, der kender sandheden, skal søge at lede andre til at
elske sandheden. Hvis vi ikke er villige til at bringe særlige ofre for at frelse sjæle,
der er ved at omkomme, hvordan kan vi da blive regnet for værdige til at komme
ind i Guds stad?’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 299. 

‘Gå derfor hen’

1. Hvordan udtrykte Jesus befalingen om at vidne? Ap. G. 1, 8b.

BEMÆRK: ‘Hans befaling er: “Gå, . . . lær alle folkeslagene;” og til befalingen er
dette løfte tilføjet: “Se, jeg er med jer alle dage.” Herren kræver intet af os, som han
ikke  giver  os  kraft  til  at  udføre.  Disciplene  adlød  befalingen  om  at  vidne  for
Kristus, og om deres erfaring læser vi: “De gik ud og prædikede alle vegne. Og
Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med.” Disse ord
kan siges om dig, lige så vel som de blev sagt om disciplene.’ Signs of the Times,
26. marts, 1902. 

2. Hvilket løfte ledsager befalingen om at vidne for Herren? Ap. G. 1, 8a.

BEMÆRK: ‘Der er nogle, som i stedet for klogt at udnytte de forhåndenværende
muligheder afventer en særlig tid med ny åndelig friskhed, hvorved deres evner til
at  oplyse  andre  ville  øges  meget.  De  forsømmer  de  nuværende  pligter  og
muligheder og lader deres lys brænde svagt, mens de ser hen til en tid, hvor de
uden  anstrengelse  fra  deres  egen  side  vil  komme  til  at  modtage  en  særlig
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velsignelse, hvorved de vil blive forvandlede og skikkede til tjenesten. . . Kun de,
som bestandig modtager friske forsyninger af nåde, vil få den kraft, som er 
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Lektie 1: 25. juni – 1. juli
nødvendig for deres daglige behov og deres evne til at udnytte denne kraft. I stedet
for at se frem til en mulig fremtid, hvor de ved en særlig tildeling af åndelig kraft
vil komme til at modtage en mirakuløs udrustning til sjælenes frelse, overgiver de
sig hver dag til Gud, for at han skal gøre dem til kar, der er brugelige for ham.
Dagligt  bedres  deres  muligheder  for  den  tjeneste,  som  ligger  inden  for  deres
rækkevidde. Dagligt er de vidner for Mesteren, hvor de end er, hvad enten det er i
hjemmets  beskedne  arbejdsplads  eller  i  offentlighedens  tjeneste.’  Mesterens
Efterfølgere, ss. 33 - 34.

‘Ud i al verden’

3. Hvor skal den kristne vidne for Herren? Ap. G. 1, 8; Mark. 16, 15; 5, 19. 

BEMÆRK: ‘Hvert menighedsmedlem bør føle det som sin særskilte pligt at virke
for dem, der bor i hans nærhed. Overvej, hvordan du bedst kan hjælpe dem, der
ingen interesse har for religiøse spørgsmål. Når du besøger dine venner og naboer,
så vis interesse for deres åndelige såvel som for deres timelige velfærd. Fremhold
Kristus som en syndstilgivende Frelser. Indbyd dine naboer til dit hjem og læs for
dem fra den dyrebare Bibel og fra bøger, der forklarer dens sandheder. I forbindelse
med  enkle  sange  og  inderlige  bønner  vil  dette  røre  deres  hjerter.  Lad
menighedsmedlemmerne lære at gøre dette arbejde.’  Vejledning for Menigheden,
bind 2, s. 421.

4. Hvilke eksempler har vi fået om kristne, der vidner for Herren? Ap. G.
18, 24 – 26; 8, 26 - 38.

BEMÆRK:  ‘Sandheden  må  fremholdes  med  guddommelig  takt,  venlighed  og
mildhed. Den må komme fra et hjerte, som er blevet blødgjort og medfølende. Vore
ord må være milde, når vi søger at vinde sjæle. Gud bliver visdom for den, der
søger  visdom  fra  en  guddommelig  kilde.  Lad  os  være  opmærksomme  på
muligheder overalt. Vi må våge i bøn og være rede til at give en begrundelse for det
håb, vi har, med sagtmodighed og frygt. For at vi ikke skal give et menneske, for
hvem Kristus døde, et uheldigt indtryk, må vi stadig opløfte vore hjerter til Gud, så
vi kan tale de rette ord i rette øjeblik. Guds Ånd er din vejleder, når du går ind for
at virke for Gud. Helligånden lader det talte ord virke i kærlighed for mennesket.
Når sandheden forkyndes under indflydelse af Kristi nåde, har den en livgivende
kraft. Guds plan er at nå hjertet først. Lad Gud frembringe den forvandlende kraft,
når  du forkynder  sandheden.  Fremfør  kun sandheden og undgå henvisninger  til
modstanderens  synspunkter.  Sandheden  kan  skære  dybt.  Fremhold  ordet  i  al
enkelhed, så det udfolder sig klart og virkningsfuldt.’ Lift Him Up, s. 211.
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Lektie 1: 25. juni – 1. juli
‘Og forkynd evangeliet’

5. Hvad  skal  være  kernen  i  den  kristnes  budskab?  Mark.  16,  15.
Sammenlign med Åb. 14, 6 & Matt. 24, 14.

BEMÆRK: ‘Lad frelsens videnskab være hovedemnet i hver prædiken, temaet i
hver sang. Lad den blive udtrykt i hver bøn.’ Evangeliets Tjenere, s. 115.
‘Dette  budskab skulle  give et  fremtrædende billede for verden  af den opløftede
Frelser, offeret for hele verdens synder. Det fremstillede retfærdiggørelse ved tro på
Sikkerheden; det indbød folket til at modtage Kristi retfærdighed, som åbenbares
ved lydighed mod alle Guds bud. Mange havde tabt Jesus af syne. De trængte til at
få  deres  øjne  rettet  mod hans  guddommelige  væsen,  hans  fortjenester  og  hans
uforanderlige kærlighed mod den menneskelige familie.  Al magt er givet  i  hans
hænder, så han kan give rige gaver til mennesker og give sin egen retfærdigheds
uvurderlige gave til det hjælpeløse menneske. Det er dette budskab, Gud befalede
skulle gives til verden. Det er den tredje engels budskab, som skal forkyndes med
høj røst og ledsages med udgydelsen af hans Ånd i stort mål.’ Evangelism, ss. 190 -
191.

6. Hvad er evangeliet? Rom. 1, 16.

BEMÆRK: ‘Evangeliet kaldes Guds kraft til frelse, fordi det er kun Gud, der kan
gøre sandheden til en kraft, der helliggør sjælen.’ MS 56, 1899.
‘Det  budskab  som  forkyndes  af  den  engel,  som  fløj  højt  oppe  under
himmelhvælvingen,  er  et  evigt  evangelium. Det er det  samme evangelium, som
blev kundgjort i Eden, da Gud sagde til slangen: “Jeg sætter fjendskab mellem dig
og kvinden, mellem dit afkom og hendes: Hendes afkom skal knuse dit hoved, og
du skal bide hendes afkom i hælen.” (1 Mos. 3, 15). Her er det første løfte om en
frelser, som vil gå ind i kampen, stride mod Satans magt og få magten over ham.
Kristus  kom  til  vor  verden  for  at  fremstille  Guds  karakter,  sådan  som  den  er
repræsenteret i hans hellige lov, for hans lov er en genpart af hans karakter. Kristus
var  både  loven  og  evangeliet.  Englen  som  forkynder  det  evige  evangelium,
forkynder også Guds lov, for frelsens evangelium bringer menneskene til lydighed
mod  loven.  Derved  bliver  deres  egen  karakter  dannet  efter  det  guddommelige
forbillede.’ På fast grund, bind 2, s. 108.

‘Thi nu er hans doms time kommet’

7. I hvilken speciel sammenhæng skal evangeliet forkyndes i dag? Åb. 14, 6 -
7
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Lektie 1: 25. juni – 1. juli

BEMÆRK: ‘Selve budskabet kaster lys over det tidspunkt, når denne bevægelse
skal finde sted. Det siges at være en del af det “evige evangelium”; og det bebuder
dommens begyndelse. Frelsesbudskabet har været forkyndt til alle tider; men dette
budskab er en del af det evangelium, der først kunne forkyndes i de sidste dage, for
kun da ville det være sandt, at dommens time var kommet. Profetierne viser en
række begivenheder, der fører frem til dommens begyndelse. Dette gælder navnlig
Daniels Bog. Men Daniel fik ordre til at lukke og forsegle den del af sin profeti, der
angik de sidste dage, “til endens tid.” Først når vi når denne tid, kunne et budskab
om dommen forkyndes, baseret på opfyldelse af disse profetier. Men ved endens
tid, siger profeten, “at mange skal granske i den og kundskaben skal blive stor.”
Dan. 12, 4.’ Konfrontation, s. 296.

8. Hvad er budskabet om dommen i praksis? Amos 4, 12.

BEMÆRK: ‘Forestil dig, at Kristus skulle komme i himmelens skyer i dag – hvem
ville være rede til at tage imod ham? Forestil dig, at vi skulle blive forvandlet til
himmelen sådan som vi er  – ville vi  være rede  til  at  blive forenede med Guds
hellige og leve harmonisk sammen med den kongelige familie som den himmelske
konges børn? Hvilken forberedelse har du gjort til  dommen? Har du sluttet fred
med Gud? Samarbejder du med Gud? Er du til  hjælp for dine omgivelser,  i  dit
hjem, i dit nabolag, og dem, du kommer i kontakt med, som ikke holder Guds bud?
Gør vi os rede til at møde kongen?’ Herren Kommer, 31. marts.

9. Hvilken forberedelse behøves i Guds doms time? Es. 58, 5 – 14.

BEMÆRK: ‘Kristi midlergerning for menneskene i den himmelske helligdom har
lige så stor betydning for frelsesplanen som hans død på korset. Satan bestræber sig
på at skaffe sig kontrol over hele sindet ved hjælp af menneskets karaktermangler,
og han ved, at det vil lykkes ham, hvis man hæger om disse mangler. Derfor søger
han ustandselig at få Kristi efterfølgere til at tro på den skæbnesvangre usandhed, at
det er umuligt for dem at sejre. Men Jesus henviser til sine sårede hænder og sit
brudte legeme, når han taler deres sag, og han siger til alle, der ønsker at følge ham:
“Min nåde er dig nok.” 2 Kor. 12, 9. Derfor bør ingen mene, at deres fejl ikke kan
rettes. Gud vil give dem tro og nåde til at overvinde dem. Vi lever på den store
forsoningsdag nu. Alle, der ønsker, at deres navn skal blive stående i livets bog, bør
benytte de få dage, som er tilbage af nådetiden, til at ydmyge deres sjæle over for
Gud  ved  at  sørge  over  synden  og  angre  af  hele  deres  hjerte.  Der  skal  en
dybtgående, samvittighedsfuld hjerteransagelse til.’ God’s Amazing Grace, s. 69.
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Lektie 1: 25. juni – 1. juli

‘Babylon er faldet’

10. Hvilket budskab skal yderligere gives verden? Åb. 14, 8.

BEMÆRK: ‘Babylon  siges  at  være  “moder  til  jordens  skøger.”  Dens  døtre  må
symbolisere  kirker,  der  hænger  ved  dens  lære  og  traditioner  og  følger  dens
eksempel med at prisgive sandheden og Guds velsignelse for at indgå i ulovlig
forbindelse  med  verden.  Budskabet  i  Johannes’  Åbenbaring  14.  kapitel,  der
forkynder Babylons fald, må referere til de religiøse grupper, der var rene engang,
men senere  er  blevet  fordærvede.  Da dette  budskab følger  efter  advarselen  om
dommen, må det være givet i de sidste dage; derfor kan det ikke angå romerkirken
alene, for den kirke har befundet sig i en falden tilstand i mange hundrede år. I
Åbenbaringens  18.  kapitel  opfordres  Guds  folk  endvidere  til  at  komme  ud  af
Babylon. Ifølge dette skriftsted må der stadig være mange af Guds folk tilbage i
Babylon. Og i hvilke religiøse forsamlinger og grupper findes størstedelen af Kristi
tilhængere  så  nu?  Uden  tvivl  i  de  forskellige  kirker,  der  bekender  sig  til  den
protestantiske tro. Da disse kirker opstod, indtog de en ædel holdning for Gud og
sandheden, og hans velsignelse var med dem. Selv den ikke troende verden måtte
anerkende de gavnlige følger af en godtagelse af evangeliets principper. . . Men de
faldt for det samme ønske, der blev Israels forbandelse og ødelæggelse – ønsket om
at efterligne de gudløses skikke og dyrke deres venskab.’ Konfrontation, ss. 318 -
319.

11. Hvad tilføjes dette budskab, når det gentages? Åb. 18, 1 - 5.

BEMÆRK: ‘Gud har  mange  tusinde,  som ikke  har  bøjet  knæ for  Baal.  Der  er
gudfrygtige mænd og kvinder i de faldne kirkesamfund. I modsat fald ville vi ikke
have fået dette budskab: “Faldet, faldet er Babylon, den store..... Drag ud fra hende,
mit folk.” Åb. 18, 2. 4. Mange ærlige sjæle længes efter livets åndepust fra det høje,
når  det  bliver  forkyndt  for  dem  i  den  skønhed  og  enfoldighed,  hvormed  det
fremholdes i Guds ord.’ Testimonies Volume 9, s. 110.

‘Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede’

12. Hvilket  højtideligt  budskab  må  Kristi  trofaste  vidne  give  før  Jesu
genkomst? Åb. 14, 9 - 12.
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Lektie 1: 25. juni – 1. juli
BEMÆRK:  ‘Ingen  har  endnu  fået  dyrets  mærke.  Prøvens  time  er  endnu  ikke
kommet. Der er sande kristne i alle kirkesamfund, også i det katolske. Ingen vil
blive fordømt, før de har fået lyset og set, hvad det fjerde bud pålægger os. Men når
der vedtages en lov, som kræver den falske sabbat overholdt, og den tredje engels
høje råb advarer  mennesker mod at  tilbede dyret  og dets billede,  vil  en tydelig
skillelinje blive trukket mellem det, der er falsk, og det, der er sandt. Da vil de, som
fortsætter i overtrædelse, få dyrets mærke.’ Evangelism, s. 234. 

13. Hvilket  valg  skal  fremstilles  for  verden  af  Guds  trofaste  vidner?
Sammenlign Åb. 13, 13 – 17 med Åb. 14, 9 - 11.

BEMÆRK: ‘Som de fleste protestanter har troet, er dette symbol [dyret] et billede
på  pavedømmet.  “Billedet  af  dyret”  symboliserer  den  form  for  frafalden
protestantisme,  der  kommer  til  udvikling,  når  de  protestantiske  kirker  må  søge
hjælp hos de borgerlige myndigheder for at gennemtvinge deres dogmer. Som et
tegn  på  den  katolske  kirkes  autoritet  citerer  papistiske  skribenter  “selve  den
handling at flytte hviledagen til søndag.” Hvad er ændringen af hviledagen andet
end  tegnet  eller  mærket  på  romerkirkens  autoritet  -  “dyrets  mærke”?
Søndagshelligholdelse  er  ikke  dyrets  mærke  endnu  og  vil  ikke  være  det,  før
dekretet udstedes, der får alle til at tilbede denne afgud-sabbat. Og det er ikke før,
sagen  tydeligt  fremstilles  for  folket,  og  de  skal  vælge  mellem  Guds  bud  og
menneskers  bud,  at  de,  der  vælger  at  fortsætte  i  overtrædelse,  vil  få  “dyrets
mærke.”  Når  Gud  sender  advarsler  til  mennesker,  som  er  så  alvorlige,  at  de
fremstilles  som værende  forkyndt  af  hellige  engle,  der  flyver  midt  oppe under
himmelen, kræver han, at ethvert menneske, der er udstyret med fornuft skal adlyde
budskabet.’ The Faith I Live By, s. 286.

9



Lektie 2: 2. –8. juli
‘I skal få kraft’ 

UDENADSVERS: ‘Men når Helligånden kommer over jer, skal I få kraft; og I
skal  være mine vidner  både i  Jerusalem og i  hele  Judæa og Samaria,  ja,  indtil
jordens ende.’ Ap. G. 1, 8

STUDIEHJÆLP: I Mesterens tjeneste, kap. 25.

Indledning
‘Det  smukke  karaktermønster,  som den  guddommelige  kraft  har  vævet,  vil

modtage lys og ære fra himmelen og vil stå for verden som et vidne, der peger mod
den levende Guds trone. Da vil værket gå fremad med fasthed og fordoblet styrke.’
God’s Amazing Grace, s. 128.

‘Alle enigt’

1. Hvordan beredte disciplene sig til at modtage Helligåndens kraft, som var 
blevet lovet dem? Ap. G. 1, 14.

BEMÆRK: ‘Det var ved syndens bekendelse og forladelse,  ved alvorlig bøn og
indvielse  af  sig  selv  til  Gud,  at  de  første  disciple  beredte  sig  for  Helligåndens
udgydelse på pinsefestens dag. Det samme arbejde, bare i større grad, må ske nu.
Da kan den menneskelige repræsentant kun bede om velsignelsen og vente på, at
Herren vil fuldende værket med hensyn til ham. Det var Gud, der begyndte værket,
og  han  vil  afslutte  sit  værk  og  gøre  mennesket  fuldendt  i  Jesus  Kristus.’
Testimonies to Ministers, s. 507. 

2. Hvad blev resultatet af denne beredelse af disciplenes hjerter? Ap. G. 2, 1.

BEMÆRK: ‘Gennem Kristi belæring var disciplene nået til at føle, hvor de trængte
til Ånden. Under Åndens vejledning modtog de den endelige dygtiggørelse og gik
ud til deres livsværk. De var ikke mere uvidende eller udannede. De var heller ikke
længere  en  forsamling  af  uafhængige  enere  eller  uoverensstemmende,  stridende
elementer. Deres håb gjaldt ikke mere verdslig storhed. De var “enige”, og havde
“ét hjerte og én sjæl”. Ap. G. 2, 46; 4, 32. Kristus fyldte deres sind; hans riges
fremgang  var  deres  mål.  De  var  kommet  til  at  ligne deres  Mester  i  sind  og
tankegang, og mennesker “huskede, at de havde været sammen med Jesus.” Ap. G.
4, 13’ Mesterens Efterfølgere, s. 29.
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Lektie 2: 2. – 8. juli
‘For at de må se jeres gode gerninger’

3. Hvad tilføjede disciplenes vidnesbyrd kraft? Ap. G. 4, 13.

BEMÆRK: ‘Efter Frelserens himmelfart  forblev følelsen af hans guddommelige
nærværelse, fuld af kærlighed og lys, stadig hos dem. Jesus, Frelseren, som havde
vandret og talt og bedt sammen med dem, som havde talt håbets og trøstens ord til
deres hjerter, var, medens fredens budskab lød fra hans læber,  blevet optaget til
himmelen fra dem. Da englenes triumfvogn hentede ham, lød hans ord til dem: “Se,
jeg  er  med  eder  alle  dage  indtil  verdens  ende.”  Matt.  28,  20.  I  menneskelig
skikkelse var han steget op til himmelen. De vidste, at han nu var ved Guds trone,
stadig som deres ven og Frelser; at hans kærlighed var uændret; at han for stedse
ville gøre sig til ét med den lidende menneskehed. De vidste, at han frembar sit
blodige offer for Gud og viste ham sine sårede hænder og fødder som mindetegn
om den pris, han havde betalt for sine genløste; og tanken herom styrkede dem til at
lide skam og skændsel for hans skyld. Deres forening med ham var nu stærkere,
end dengang han synligt var sammen med dem. Lyset og kærligheden og kraften
fra en nærværende Kristus udstrålede  fra  dem, så mennesker,  der  så det,  måtte
undres.’ Mesterens Efterfølgere, ss. 38 - 39. 

4. Hvad vil effekten være af de menneskers vidnesbyrd, i hvis hjerter Kristus
bor? Matt. 5, 16.

BEMÆRK: ‘Kvinders arbejde og mission er stor, især for dem, som er hustruer og
mødre. De kan være en velsignelse for alle omkring sig. De kan have en mægtig
indflydelse til det gode, hvis de vil lade deres lys skinne således, at andre kan ledes
til  at  herliggøre  vor  himmelske  Fader.  Kvinder  kan  have  en  forvandlende
indflydelse, hvis de blot ville gå med til at overgive deres veje og deres vilje til Gud
og lade ham styre deres sind, hengivenhed og væsen. De kan have en indflydelse,
som sigter mod renselse og ophøjelse af dem, som de omgås. Men denne klasse er i
almindelighed ikke bevidst om den magt, de har. Men intetanende udøver de en
indflydelse, som synes at være naturlig for et helligt liv, et fornyet hjerte. Det er
frugten,  der vokser  naturligt  på det  gode træ fra den guddommelig beplantning.
Selvet glemmes, idet de bliver smeltet sammen med Kristi liv. At være rig på gode
gerninger er ligeså naturlig som deres åndedræt. De lever for at gøre andre godt, og
alligevel er de rede til at sige: “Vi er unyttige tjenere”.’ Testimonies, Volume 2, s.
465.
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Lektie 2: 2. – 8. juli
‘En retfærdighed fra Gud ved tro’

5. Hvad er Guds ønske med hensyn til, hvordan vi lever vort liv? Sal. 15, 1 –
2.

BEMÆRK:  ‘Vi  må  fremlægge  sandhedens  principper  og  lade  dem  virke  på
menneskenes hjerter. Vi kan plukke bladene fra træet, så ofte vi vil, men dette vil
ikke få træet til at dø; den næste årstid vil bladene komme frem igen så tæt som før.
Men slå med øksen på træets rod, og bladene vil ikke bare falde af sig selv, men
træet vil dø. De, som tager imod sandheden, vil i kærlighed til den dø fra verden og
vil blive sagtmodige og ydmyge af hjertet som deres guddommelige Herre. Lige så
snart  hjertet  er rigtigt,  vil  påklædningen,  samtalen og livet  være i harmoni med
Guds ord.’ My Life Today, s. 265.

6. Ved hvilket princip kan mennesker føre et retfærdigt liv? Rom. 1, 17.

BEMÆRK: ‘Retfærdighed er at gøre ret.’ My Life Today, s. 272.
‘Hvad er tro? Det er ganske enkelt det at tage Gud på hans ord; det er at tro, at Gud
vil gøre, ligesom han har lovet.’ Signs of the Times, 9. september, 1889.

7. Hvad kan Guds efterfølger være helt sikker på? 1 Kong. 8, 56

BEMÆRK: ‘Gud byder dig ikke at frygte, at han ikke vil opfylde sine løfter, at
hans tålmodighed vil blive svækket, eller at hans medfølelse vil blive mindre. Men
frygt  for,  at  din vilje ikke vil  være underlagt  Kristi  vilje,  at  dine nedarvede og
tilegnede karaktertræk vil blive de rådende i dit liv. “Thi Gud er den, som virker i
jer både at ville og at virke, for at hans gode vilje kan ske.” Frygt for, at selvet skal
komme mellem din sjæl og den store sjælesørger. Frygt for, at din egen vilje skal
ødelægge den store gerning, som Gud ønsker at fuldføre gennem dig. Frygt for at
stole på din egen kraft, frygt for at tage din hånd ud af Kristi hånd og prøve at
vandre på vejen gennem livet  uden at  have ham med dig hele tiden.’  Lys over
hverdagen,1. del , s. 155.

8. Hvilket løfte om fuldstændig frelse kan vi sætte vor lid til? Fil. 1, 6.

BEMÆRK: ‘Han, som har begyndt en god gerning i dig, vil fuldføre den indtil Jesu
Kristi dag. Guds ære, Jesu Kristi ære, er involveret i fuldkommengørelsen af din
karakter. Din gerning er at samarbejde med Kristus, for at du må blive fuldkommen
i ham. Ved at være forenet med ham i tro, tro på og modtage ham, bliver du en del
af ham selv. Din karakter er hans herlighed åbenbaret i dig. Og når du kommer
frem i hans nærværelse, vil du finde, at velsignelsen venter på dig: “Vel gjort, du
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Lektie 2: 2. – 8. juli
gode og trofaste tjener, du har været tro over lidt, jeg vil sætte dig over meget; gå
ind til din Herres glæde.”’ Southern Watchman, 25. oktober, 1898.

‘Herren skal I bede om regn’

9. Hvilket løfte er givet dem, som stræber efter for at lære Herren at kende?
Hos. 6, 3.

BEMÆRK: ‘Sildigregnen, som falder nær slutningen af sæsonen, modner kornet
og bereder det for seglen. Herren anvender disse naturens funktioner til at fremstille
Helligåndens arbejde. Som duggen og regnen først gives til at få frøet til at spire og
derefter modne høsten, således er Helligånden givet for at lede processen for den
åndelige vækst skridt for skridt. Modningen af kornet fremstiller Guds nådes værks
fuldendelse  i  sjælen.  Ved  Helligåndens  kraft  skal  Guds  moralske  billede
fuldkommes i karakteren. Vi skal forvandles helt til Kristi lighed. Sildigregnen, der
modner jordens høst, repræsenterer den åndelige nåde, der bereder menigheden for
Menneskesønnens komme.’ Testimonies to Ministers, s. 506. 

10. Hvilken befaling og hvilket løfte er givet Guds folk? Zak. 10, 1.

BEMÆRK: ‘Læn dig ikke tilbage i tilfredshed med tanken om, at  der vil  falde
regn, når årstiden er til det. Bed for den. Frøenes vækst og fuldendelse påhviler
ikke på landmanden. Gud alene kan modne høsten. Men menneskets medvirken
kræves. Guds arbejde for os påkræver handling i vort sind, udøvelsen af vor tro. Vi
må søge hans begunstigelser med hele hjertet, hvis nådens regn skal komme til os.
Vi burde benytte enhver anledning til at sætte os selv i velsignelsens kanal. Kristus
har sagt:  “Hvor to eller tre er  forsamlede om mit navn, dér  er jeg midt iblandt
dem.” Menighedens møder, så som lejrmøder, hjemmemenighedens forsamlinger,
og alle anledninger, hvor der er et personligt arbejde for sjæle, er Guds udvalgte
anledninger til at give tidlig- og sildigregnen.’ Testimonies to Ministers, s. 508.

‘Hvo andre kvæges, kvæges og selv’

11. Hvilken velsignelse vil komme til den, som deler Guds velsignelser med
andre? Ordsp. 11, 25.

BEMÆRK: ‘Hvis du vil arbejde sådan, som det er Kristi hensigt, hans disciple skal
arbejde,  og vinde sjæle  for  ham,  vil  du føle  trang til  dybere  erfaring  og større
kendskab til guddommelige ting, og du vil hungre og tørste efter retfærdighed. Du
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Lektie 2: 2. – 8. juli
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, s.
80.

12. Hvordan vil karakteren hos den, som vidner for Kristus, blive påvirket? 2
Kor. 9, 10.

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
de 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. 80. 
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Lektie 3: 9. – 15. juli 
‘Og vidner om disse ting er vi’

UDENADSVERS: ‘Thi du skal for alle mennesker være hans vidne om det,
som du har set og hørt.’ Ap. G. 22, 15.

STUDIEHJÆLP: I Mesterens tjeneste, ss. 20 - 29.

Indledning
‘Herren har givet enhver sin gerning. Han har givet enhver efter hans evner, og

det, som er ham betroet, står i forhold til hans kræfter. Gud kræver, at enhver af
hans folk skal være en arbejder i hans vingård. Du må tage fat på det arbejde, som
er blevet dig overladt, og du må udføre det med troskab. “Gør efter evne alt, hvad
din hånd finder styrke til; thi der er hverken virke eller tanke eller kundskab eller
visdom i graven, hvor du stævner hen.”’ Advent Review & Sabbath Herald, 1. maj,
1888. 

‘Hvorledes skulle de kunne høre’

1. Hvad sagde Mesteren til dem, som ikke besvarede hans kald til at arbejde
i hans vingård? Matt. 20, 6.

BEMÆRK: ‘Hundreder,  ja  tusinder  af  dem, der  har  hørt  frelsens  budskab,  står
stadig  ledige  på torvet,  skønt  de  burde være  i  gang med et  eller  andet  arbejde
indenfor  den aktive tjeneste.  Til  disse mennesker  siger  Kristus:  “Hvorfor  står  I
ledige hele dagen?” og han tilføjer: “Gå også I hen i min vingård!” Matt. 20, 6 - 7.
Hvor kan det være, at så mange ikke adlyder kaldet? Er det, fordi de mener at have
en undskyldning i, at de ikke taler fra prædikestolen? De må bringes til at forstå, at
der skal gøres et stort arbejde foruden prædikantens af tusinder af hellige lægfolk.’
Mesterens Efterfølgere, s. 62.  

2. Hvad har Kristus tilvejebragt for at sætte enhver kristen i stand til at 
udføre sit fastsatte arbejde? Rom. 12, 4 - 8.

BEMÆRK: ‘Guds tjenere er ikke alle i besiddelse af de samme evner, men de er 
alle hans arbejdere. Enhver af dem må lære af den store lærer og så videregive det, 
han har lært. Gud har givet hvert eneste af sine sendebud en særlig opgave. Der er 
mange slags evner, men alle arbejderne må forenes for sammen at lade sig lede af 
Helligåndens helliggørende indflydelse. Når de så forkynder frelsens budskab, vil 
mange lade sig overbevise og omvende ved Guds kraft. Menneskers hjælp er skjult 
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Lektie 3: 9. – 15. juli
med Kristus i Gud, og Kristus fremstår som den første blandt titusinder, den 
herligste af alle.’ Mesterens Efterfølgere, s. 148.

‘Ulærde mænd’

3. Hvad var verdens vurdering af  Peter og Johannes, idet  de vidnede for
deres Mester? Ap. G. 4, 13a.

BEMÆRK: ‘Der er mange, som vil bruge noget på og selv blive brugt for at vinde
sjæle for Kristus. I lydighed mod den store befaling vil de gå ud for at arbejde for
Mesteren.  Under  englenes  tjeneste  vil  almindelige  mennesker  blive  påvirket  af
Helligånden  til  at  advare  mennesker  ved  hovedvejene  og  sidevejene.  Ydmyge
mennesker, som ikke stoler på deres egne evner, men som arbejder i enkelhed og
altid stoler på Gud, vil tage del i Frelserens glæde, idet deres udholdende bønner
fører sjæle til korset.’ This Day With God, s. 227. 

4. Hvilken slags mennesker kalder Gud for det meste til sin tjeneste? 1 Kor.
1, 26 – 27.

BEMÆRK: ‘Jesus udvalgte ulærde fiskere, fordi de ikke var blevet oplært i deres
tids traditioner og fejlagtige skikke. De var mænd med medfødt dygtighed, og de
var beskedne og lærvillige, de var mænd, som han kunne oplære til sin tjeneste.
Mangen mand i jævne kår passer tålmodigt sit daglige arbejde uden at ane, at han
er i besiddelse af evner, som, hvis de kom til udfoldelse, ville hæve ham op i plan
med verdens  højest  ærede  mænd.  Der kræves berøring af  en duelig hånd til  at
vække disse slumrende evner. Det var denne slags mennesker, som Jesus valgte til
medarbejdere, og han gav dem det fortrin fremfor andre at være sammen med ham.
Aldrig har denne verdens store haft en sådan lærer. Da disciplene havde modtaget
Frelserens oplæring, var de ikke mere uvidende eller uoplyste. De var kommet til at
ligne ham i sind og væsen, og andre mennesker kendte på dem, at de havde været
sammen med Jesus.’ Den Store Mester, s. 161.

‘Jeg vil udgyde af min Ånd’

5. Over hvilke forskellige slags mennesker vil Gud udgyde sin Ånd? Ap. G.
2, 17 – 18.

BEMÆRK: ‘Tiden er kort,  og der  er meget,  der  skal  gøres.  Lad alle,  som kan,
gamle og unge, mænd, kvinder og børn, tage dette arbejde op. Idet de går frem, vil
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Lektie 3: 9. – 15. juli
Herren åbne vejen for dem. De ord, som de taler, vil være som frø, der er sået i god
jord. Mange sjæle vil blive frelst som et resultat af deres villige tjeneste.’ Indiana
Reporter, 2. september, 1903. 
‘Kristus erklærede: “Når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig.”
Han udfører dette arbejde, men han kalder på gamle og unge, mænd, kvinder og
unge til at samarbejde med ham. Medens Kristus drager, må de, der har smagt på
livets  ord,  drage  med  Kristus.  Menneskelige  redskaber  må samarbejde  med  de
guddommelige intelligenser.’ Manuscript Releases, Volume 4, s. 11. 

6. Hvilke kvalifikationer behøves for at være et vidne for Gud? Rom. 12, 1 -
3.

BEMÆRK: ‘I denne tid har Guds værk specielt brug for mænd og kvinder, som er i
besiddelse af Kristuslignende kvalifikationer til tjeneste, handlekraftig evne og en
vidtrækkende dygtighed til arbejde, som har venlige, varme og medfølende hjerter,
sund fornuft og fordomsfri dømmekraft; som omhyggeligt vil vurdere sagen, inden
de godtager eller fordømmer den, og som uden frygt kan sige nej eller ja og amen;
de, som praktiserer ordene “I er alle brødre,” fordi de er helliggjorte af Guds Ånd,
idet de konstant stræber efter at opbygge og genoprette den faldne menneskehed.’
Manuscript Releases, Volume 2, s. 88.

‘Kærlighed til sandheden’

7. Hvilken kundskab er nødvendig for at være fri fra synd? Joh. 8, 32.

BEMÆRK: ‘Vi lever i de sidste timer af menneskenes prøvetid, og hvert eneste
menneskes skæbne vil snart blive afgjort for evigt. I denne tid forventer Himmelens
og jordens Herre, at hans menighed arbejder som aldrig før. Herren Jesus betragter
de  mennesker,  som  er  blevet  frigjort  i  Kristus  ved  kendskab  til  den  dyrebare
sandhed,  som sine udvalgte;  de er  begunstiget  fremfor alle andre  mennesker på
jorden. Han venter, at de skal forkynde hans guddomskraft,  som kaldte dem fra
mørket til sit underfulde lys. De skal gøre andre delagtige i de velsignelser, som de
selv  har  fået  så  rigeligt  del  i.  Frelsens  gode  budskab  skal  forkyndes  for  alle
folkeslag, stammer, tungemål og folk.’ Profeter og Konger, s. 349. 

8. Hvad er endnu vigtigere end en kundskab om sandheden? 2 Tess. 2, 10 -
11.

BEMÆRK:  ‘De  fem  uforstandige  jomfruer  havde  lamper  (dette  betyder  en
kundskab om Bibelens sandheder), men de var ikke i besiddelse af Kristi nåde. Dag
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Lektie 3: 9. – 15. juli
efter  dag  gik  de  gennem en  omgang af  ceremonier  og  ydre  pligter,  men deres
tjeneste var livløs,  blottet  for Kristi  retfærdighed.  Retfærdighedens sol  skinnede
ikke ind i deres hjerter og sind, og de havde ikke den kærlighed til sandheden, som
tilpasser  Kristi  billede  og  påskrift  til  livet  og karakteren.  Nådens  olie  var  ikke
blandet med deres bestræbelser. Deres religion var som en tør skal uden den sande
kerne. De holdt fast på lærdomsformer, men de var bedraget i deres kristne liv, de
var fulde af selvretfærdighed og forsømte at lære lektier i Kristi skole, som ville
have gjort dem vise til frelse, hvis de havde praktiseret dem.’  Advent Review &
Sabbath Herald, 27. marts, 1894.

‘En pryd for Guds, vor frelsers, lære’

9. Hvordan burde de ting, en kristen tror, påvirke hans liv? Titus 2, 10b.

BEMÆRK: ‘Herren kender menneskenes tanker og hensigter, og hvor let kan han
ikke smelte os! Hvor kan hans Ånd, som en ild, ikke underlægge sig stenhjertet!
Hvor kan han ikke fylde sjælen med kærlighed og mildhed! Hvor kan han ikke give
os sin Hellige Ånds ynde og gøre os egnede til at gå frem og arbejde for sjæle! Den
sejrende nådes kraft burde kunne mærkes overalt i menigheden i dag; og den kan
mærkes, hvis vi giver agt på Kristi råd til hans efterfølgere. Idet vi lærer at være en
pryd for vor Frelsers, Kristi, lære, vil vi med sikkerhed se Guds frelse.’  Counsels
on Stewardship, s. 189. 
‘De, der foregiver at nære gudsfrygt, burde være en pryd for den lære, de bekender
sig  til,  og  ikke  ved  deres  ubetænksomme  handlemåde  give  anledning  til,  at
sandheden bliver hånet. “Bliv ingen noget skyldige,” siger apostelen. Du bør nu,
min broder, tage alvorligt fat på og rette dine dorske vaner og udnytte tiden. Lad
verden se, at sandheden har bevirket en omdannelse i dit liv.’ Testimonies, Volume
5, s. 181. 

10. Hvad indså Peter og Johannes’ fjender om dem, idet de betragtede dem?
Ap. G. 4, 13b.

BEMÆRK: ‘Deres håb gjaldt ikke mere verdslig storhed. De var “enige”, og havde
“ét hjerte og én sjæl.” Ap G. 2, 46; 4, 32. Kristus fyldte deres sind; hans riges
fremgang  var  deres  mål.  De  var  kommet  til  at  ligne  deres  Mester  i  sind  og
tankegang, og mennesker “huskede, at de havde været sammen med Jesus.” Ap. G.
4, 13.’ Mesterens Efterfølgere, s. 29.
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Lektie 3: 9. – 15. juli

‘Frygt ikke for dem’

11. Hvilket råd blev Jeremias givet, da Gud valgte ham til at vidne for sig?
Jer. 1, 8 - 9.

BEMÆRK: ‘Den samme Gud, som gav sine budskaber til Moses og Jeremias, vil
give sit  ord til  sine vidner i denne generation.  “Thi det  er ikke jer,  som taler,”
erklærer Kristus, “men jeres Faders Ånd, som taler gennem jer.”’ Advent Review &
Sabbath Herald, 24. maj, 1898.
‘Han byder  os  gå  ud for  at  tale  de ord,  han giver  os,  når  vi  føler  hans hellige
berøring af vore læber. Kristus har givet menigheden en hellig befaling. Enhver,
som hører til den, burde være redskabet til, at Gud kan gøre verden delagtig i sin
nådes skatte, i Kristi uudgrundelige rigdomme. Frelseren har intet højere ønske end
mennesker, der overfor verden vil fremstille hans Ånd og hans væsen. Der er intet,
verden trænger så hårdt til, som at mennesker åbenbarer Frelserens kærlighed. Hele
Himmelen  venter  på  mænd  og  kvinder,  gennem  hvem  Gud  kan  åbenbare
kristendommens magt.’ Mesterens Efterfølgere, s. 314.

12. Hvilken reaktion på vort vidnesbyrd kan vi også forvente? Ez. 33, 31 - 32.

BEMÆRK: ‘De ser, hvor vidunderlig Kristi kærlighed er. De ser skønheden i hans
karakter og de muligheder, der findes i et liv i hans tjeneste. Men i modsætning
hertil ser de deres liv, som hævder at ære Guds forskrifter. Om hvor mange gælder
ikke disse ord, som er sagt til profeten Ezekiel . . . En ting er at behandle Bibelen
som en bog med gode moralske anvisninger, der skal følges, så længe de stemmer
overens med tidens ånd og vor stilling i verden; noget andet er at betragte den som
det, den i virkeligheden er: den levende Guds ord, det ord, som er vort liv, det ord,
som skal forme vore handlinger, vore ord og vore tanker. At regne Guds ord for
noget mindre end dette er det samme som at forkaste det.’ Uddannelse, s. 261.
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Lektie 4: 16. – 22. juli
‘Hvorledes skulle de kunne høre?’

UDENADSVERS: ‘Hvorledes skulle de nu kunne påkalde ham, som de ikke er
kommet til at tro på? og hvorledes skulle de kunne tro på ham, som de ikke har hørt
om? og hvorledes skulle de kunne høre, uden at der er nogen, som prædiker?’ Rom.
10, 14.

STUDIEHJÆLP: Lys over Hverdagen, 1. del, ss. 41 - 48.

Indledning
‘Den største gerning og den ædleste beskæftigelse, som mennesker kan tage sig

for, er at vise syndere hen til Guds Lam. . . Gud siger til dem: Gå ud, undervis om
Kristus, og forkynd ham. Lær alle, som ikke kender hans nåde, hans godhed og
hans miskundhed. Undervis folket. . . Kristi arbejdere må aldrig tænke på og langt
mindre tale om nytteløs gerning. Herren Jesus er vor kraft i alt; hans Ånd skal være
vor inspiration, og når vi lægger os i hans hænder for at være lysets formidlere, vil
vore midler til at gøre godt aldrig udtømmes. Vi kan tage af hans fylde og få del i
den nåde, som er uden grænser.’ Evangeliets tjenere, s. 13.  

‘Prædikenens dårskab’

1. Hvilket  middel  har Gud udvalgt til  at  bringe frelsens gode nyheder til
verden? 1 Kor. 1, 21.

BEMÆRK: ‘Vi må aldrig glemme, at Kristus underviser gennem sine tjenere. Der
kan forekomme omvendelser  uden en prædikens hjælp.  Hvor personer  er  stillet
sådan, at de er berøvet alle nådemidler, påvirkes de af Guds Ånd og overbevises
om sandheden ved at læse ordet; men Guds udvalgte middel til at frelse sjæle er
“ved  prædikenens  dårskab.”  Mennesker  er  Guds  budbringere,  skønt  de  er
menneskelige  og  omgivet  af  menneskelige  svagheder;  og  den  dyrebare  Frelser
bliver bedrøvet, når så lidt opnås gennem deres arbejde. Enhver tjener, som tager
ud til  den store høstmark,  bør udvide sit  embede. Han bør ikke blot søge at  få
mennesker til at kende sandheden, men han bør arbejde, som Paulus gjorde: “idet
[han] påminder ethvert menneske og lærer ethvert menneske med al visdom, for at”
han “kan fremstille ethvert menneske som fuldkomment i Kristus.” [Kol. 1, 28.]’
Testimonies, Volume 5, s. 300. 

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

3. Hvilken rolle skal de spille, som ikke kan prædike? Rom. 10, 15b.

BEMÆRK: ‘Efterhånden som Guds gerning vokser, vil der oftere og oftere blive
opfordret til at hjælpe. For at disse opfordringer kan blive besvaret, må de kristne
rette sig efter denne befaling: “Bring hele tienden til forrådshuset, så der kan være
mad i mit hus.” Mal. 3, 10. Hvis bekendende kristne med troskab ville bringe Gud
deres tiende og offergaver, ville hans skatkammer være fuldt. Da ville man ikke
behøve at tage sin tilflugt til udsalg, lotterier eller velgørenhedsfester for at skaffe
penge til støtte for evangeliet. Mennesker lader sig friste til at bruge deres penge til
fornøjelser, til nydelser af forskellig slags, til personligt brug eller til forskønnelse
af deres hjem. Mange menighedsmedlemmer betænker sig ikke på hertil at bruge
rigeligt af penge, ja, at ødsle med dem. Men hvis man beder dem om at give til
Herrens skatkammer for at fremme hans arbejde på jorden, får de betænkeligheder.
Måske giver de en lille sum, fordi de føler, at de ikke godt kan komme uden om
det, men langt mindre, end de tit anvender til unødvendige nydelser.  De udviser
ingen  virkelig  kærlighed  til  Kristi  tjeneste  eller  alvorlig  interesse  for  sjælenes
frelse.’ Mesterens Efterfølgere, s. 179. 

‘Hvem skal jeg sende?’

4. Hvilket spørgsmål bliver stillet enhver troende fra Guds trone? Es. 6, 8.

BEMÆRK:  ‘Sabbat  efter  sabbat  hører  mange  af  jer  den  levende  prædikants
stemme, men hvor mange føler behovet for at føre sandheden ind i jeres praktiske
liv? Hvor mange er klar over, at lyset er givet jer for at afspejle det på andre? Der
er et stort behov for, at folket bliver undervist, så de kan udføre deres del af det
arbejde, som er blevet betroet dem at udføre; men man har forsømt at undervise
menighedsmedlemmerne. Hvis prædikanten ville undervise sit folk, kunne han få

21



Lektie 4: 16. – 22. juli
en hær til at hjælpe sig med at sprede lyset, når arbejdet kommer i en krise. Ethvert
menighedsmedlem bør gøre det  arbejde,  som han er bedst egnet  til,  og arbejdet
kunne  ordnes  på  en  sådan  måde,  at  alt  ville  skride  harmonisk  frem,  og  den
arbejdende menigheds fremgang ville åbenbares i den levende interesse, som ville
udspringe blandt dem, der sætter deres kræfter i Kristi værk.’ Pastoral Ministry, s.
154. 

5. Hvilke dyrebare løfter kommer til dem, som føler, at de ikke kan tale for
Gud? Jer. 1, 6 - 9.

BEMÆRK: ‘Den samme Gud, som gav sine budskaber til Moses og Jeremias, vil
give sit  ord til  sine vidner i denne generation.  “Thi det  er ikke jer,  som taler,”
erklærer Kristus, “men jeres Faders Ånd, som taler gennem jer.” Dette Herrens ord
er blevet bekræftet i alle tidsaldre, og det vil blive bekræftet til tidens ende i alle,
som holder  den tillid,  de havde i  begyndelsen,  urokkelig fast  til  det  sidste.  Det
mægtigste vidnesbyrd vil blive givet til forsvar for den tro, som én gang for alle er
blevet overgivet de hellige. Helligånden er nær hos dem, som er kaldet til at vidne
for sandhed og retfærdighed.’ Advent Review & Sabbath Herald, 24. maj, 1898.

‘Se, at markerne er hvide til høsten’

6. Hvor skal den kristne vidne for Kristus? Matt. 13, 38a; Mark. 16, 15

BEMÆRK: ‘Prædikanter og lægmedlemmer bør gå ud på høstmarkerne. De vil få
en  høst,  hvor  som helst  de  forkynder  Bibelens  glemte  sandheder.  De  vil  finde
nogen, som vil tage imod sandheden og vie deres liv til at vinde mennesker for
Kristus.  Det  er  ikke  Herrens  hensigt,  at  størstedelen  af  arbejdet  med  at  så
sandhedens sæd skal  overlades  til  prædikanterne.  Mænd, som ikke er  kaldet  til
prædikegerningen,  bør  opmuntres  til  at  arbejde  for  Mesteren  efter  deres  evner.
Hundreder af mænd og kvinder, som nu går ledige, kunne udføre et tilfredsstillende
arbejde. Ved at bringe sandheden ind i hjemmene til deres venner og naboer kan de
gøre et stort arbejde for Mesteren.’ I Mesterens tjeneste, s. 83. 

7. Gennem hvilken illustration forklarede Jesus de forskellige reaktioner på
frelsesbudskabet? Matt. 13, 3 - 23.

BEMÆRK: ‘De, der sår sæden, har en gerning at gøre med at berede hjerterne til at
tage imod evangeliet. I ordets forkyndelse er der alt for megen prædiken og alt for
lidt personligt arbejde. Det er nødvendigt at arbejde personligt for fortabte sjæle. Vi
burde  komme  i  nær  berøring  med  de  enkelte  mennesker  og  vise  kristelig
medfølelse,  idet vi søger at vække deres interesse for de vigtige ting, der angår
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deres  evige  liv.  Deres  hjerter  er  måske  så  hårde  som den nedtrampede  sti,  og
tilsyneladende er det nytteløst at tale med dem om Frelseren; men medens logik
ikke kan bevæge dem, og bevisførelser er ude af stand til at overbevise dem, kan
Kristi kærlighed, der åbenbares i personligt arbejde for dem, blødgøre stenhjertet,
så at sandhedens sæd kan fæste rod.’ Lys over hverdagen, 1. del, s. 42.

‘Noget faldt på vejen’

8. Hvilket eksempel har vi på sæd, der faldt på vejen? Ap. G. 17, 32.

BEMÆRK: ‘Idet han forklarede sæden, der faldt på vejen, sagde han: “Når nogen
hører ordet om Riget og ikke forstår det, så kommer den Onde og river det bort, der
er sået i hans hjerte; han er sæden, som blev sået på vejen.” Sæden, som blev sået
på vejen, fremstiller Guds ord, når det falder i  en uopmærksom tilhørers hjerte.
Ligesom den hårde sti, der er nedtrådt af mennesker og dyr, er det hjerte, der giver
plads  for  verdslig  omgang,  fornøjelser  og  synd.  Når  sjælen  er  optaget  af
egenkærlige  hensigter  og  syndige  nydelser,  vil  den  “forhærdes  ved  syndens
bedrag.” Heb. 3, 13. Åndsevnerne sløves. Menneskene hører ordet, men forstår det
ikke. De kan ikke se, at det angår dem. De er ikke klar over deres behov eller den
fare, de er i. De føler ikke Kristi kærlighed, og de lader budskabet om hans nåde gå
dem forbi som noget, der ikke vedrører dem.’ Lys over hverdagen, 1. del, s. 27.

9. Hvilket eksempel er givet på sæd, der faldt på stengrund? 2 Tim. 4, 10a.
(Sammenlign med Fil. v. 24; Kol. 4, 14)

BEMÆRK: ‘Sæden, der falder på stengrund, finder ikke megen jord. Planten spirer
hurtigt, men roden kan ikke skyde gennem stenene og finde næring til at opretholde
væksten, og den visner snart. Mange, der bekender sig til at være kristne, er som
sæden, der faldt på stengrund. Ligesom klippen ligger under jordlaget, ligger deres
medfødte  egenkærlighed  under  deres  gode  ønsker  og  længsler.  Kærligheden  til
selvet  er  ikke  blevet  undertrykt.  De  har  ikke  forstået  syndens  overvældende
syndighed, og hjertet er ikke blevet ydmyget på grund af skyldfølelse. Denne klasse
mennesker kan let overbevises og tilsyneladende være omvendt, men de har kun en
overfladisk religion. Det er ikke, fordi mennesker tager imod ordet med det samme,
eller fordi de glæder sig over at have modtaget det, at de kun holder ud en tid. Så
snart som Mattæus hørte Frelserens kald, stod han op, forlod alt og fulgte ham. Så
snart som det guddommelige ord taler til vort hjerte, ønsker Gud, at vi skal tage
imod det, og det er rigtigt at tage imod det med glæde. “Således bliver der . . .
glæde i Himmelen over én synder, som omvender sig.” Luk. 15, 7. Og der er glæde
hos den sjæl, der tror på Kristus. Men de, som i lignelsen straks modtager ordet,
beregner ikke omkostningerne. De tænker ikke på, hvad Guds ord kræver af dem.
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De sammenligner ikke deres livsvaner med ordet og overgiver sig ikke helt til dets
vejledning.’ Lys over hverdagen, 1. del, ss. 29 - 30. 

10. Hvilket eksempel er nedtegnet på sæd, der faldt blandt tidsler? Ap. G. 5, 1
- 10.

BEMÆRK: ‘Kærlighed til rigdom har en fortryllende, bedragerisk magt.  Alt for
ofte glemmer de, der ejer verdsligt gods, at det er Gud, der giver dem kraft til at
vinde rigdom. De siger: “Det er min egen kraft og min egen hånds styrke, der har
skaffet mig den rigdom.” 5 Mos. 8, 17. Deres rigdom fører til selvophøjelse i stedet
for at vække taknemmelighed til Gud. De mister erkendelsen af deres afhængighed
af Gud og deres ansvar over for deres medmennesker. I stedet for at betragte deres
rigdom som et talent, der skal benyttes til Guds ære og til gavn for menneskeheden,
anvender  de  den  på  sig  selv.  Rigdom,  der  bruges  på  denne  måde,  vil  udvikle
sataniske  egenskaber  i  mennesket  i  stedet  for  guddommelige.  Ordets  sædekorn
bliver kvalt af tidsler.’ Lys over hverdagen, 1. del, ss. 36 - 37. 

‘Ham, der hører ordet og forstår det’

11. Hvilket arbejde må gøres af det trofaste vidne for Kristus? Matt. 28, 19 –
20.

BEMÆRK: ‘Han behøver arbejdere, som kan virke i private hjem. Herren kræver,
at  der  bliver  gjort  bestemte anstrengelser  på steder,  hvor folket  ikke  kender  de
bibelske sandheder. Der er behov for sang, bøn og bibellæsning i hjemmene. Nu,
netop nu er tiden til at lyde befalingen: “idet I lærer dem at holde alt det, som jeg
har befalet jer.” Matt. 28, 20. De, der udfører denne gerning, må have indgående
kendskab til  Den hellige skrift.  “Der står skrevet” må være jeres forsvarsvåben.
Gud har givet os lys angående sit ord, for at vi må kunne bringe dette lys ud til
vore medmennesker. Den sandhed, som Kristus har talt, vil påvirke hjerterne. Et
“så siger Herren” vil lyde med styrke i øret, og overalt hvor oprigtig tjeneste bliver
udført, vil frugten vise sig.’ Evangeliets tjenere, s. 50.

12. Hvilken advarsel gav Kristus angående utro vidner? Matt. 23, 1 – 3. 

BEMÆRK: ‘De havde ingen sand kærlighed til Gud eller mennesker. Gud kaldte
dem til at være sine medarbejdere til velsignelse for verden, og de tog vel imod
kaldet i ord, men i gerning nægtede de lydighed. De stolede på sig selv og var stolte
af deres godhed, men de trodsede Guds bud. De nægtede at udføre den gerning,
som Gud havde betroet dem.’ Lys over hverdagen, 2. del, s. 76.

24



Lektie 4: 16. – 22. juli
‘Kristus  opfordrer  dem til  at  forene  sig med ham i  hans arbejde  med at  frelse
verden, men de nøjes med at sige: “Herre, jeg vil.” De samarbejder ikke med dem,
der virker for Gud. De er lediggængere. Ligesom den utro søn, giver de Gud falske
løfter. Når de indgår den højtidelige pagt med menigheden, forpligter de sig til at
antage og adlyde Guds ord og til at hengive sig til Guds tjeneste; men de gør det
ikke. Med deres ord udgiver de sig for at være Guds børn, men i livet og karakteren
fornægter de et sådant slægtskab. De overgiver ikke deres vilje til Gud. Deres liv er
en løgn. Befalingen: “Gå og arbejd i dag i min vingård,” udgør en prøve på den
enkeltes oprigtighed. Vil der blive handling og ikke blot ord? Vil den, der er kaldet,
gøre brug af al den kundskab, han har, og arbejde med troskab og uegennytte for
vingårdens ejer?’ Advent Review & Sabbath Herald, 23. juni, 1910. 

25



Lektie 5: 23. – 29. juli 
‘Gå derfor hen’

UDENADSVERS: ‘Prædik ordet, træd frem, hvad enten det er belejligt eller
ubelejligt, overbevis, tugt, forman med al langmodighed og belæring.’ 2 Tim. 4. 2.

STUDIEHJÆLP: I Mesterens tjeneste, kap. 10.

Indledning
‘Guds folk må komme nær til Kristus i selvfornægtelse og opofrelse, og deres

eneste mål må være at bringe nådens budskab til hele verden. Nogle vil arbejde på
en måde og andre på en anden, eftersom Herren vil kalde og lede dem. Men de må
alle kæmpe sammen, idet de søger at gøre værket til et fuldkommet hele. I skrift og
tale  skal  de  arbejde  for  ham.  Sandheden,  der  findes  på  tryk,  må oversættes  til
forskellige sprog og bringes ud til  jordens ende. Mit  hjerte bliver ofte nedtrykt,
fordi så mange, der kunne arbejde, intet gør. De er ofre for Satans fristelser. Det
forventes, at hvert menighedsmedlem, der har kendskab til sandheden, arbejder, så
længe det er dag, for der kommer en nat, da ingen kan arbejde. Inden længe vil vi
komme til at forstå, hvad nat betyder.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 262. 

‘For at jeg kan undervise andre med min stemme’

1. Hvordan skal arbejdet med at undervise udføres? Es. 28, 9 - 10.

BEMÆRK: Es. 28, 9 – 10: ‘Hvem skal han lære kundskab? og hvem skal han få til
at forstå læresætning? de, som er vænnet fra mælk og taget fra brystet. Thi forskrift
må være på forskrift, forskrift på forskrift; linie på linie, linie på linie; lidt her og
lidt der.’ (Fra den engelske overs.)
‘Man må tålmodigt undervise dem, der er ved at lære, forskrift på forskrift, linie på
linie, lidt her og lidt der. Enhver anstrengelse må udøves ved forskrift og eksempel
for at lære dem de rigtige fremgangsmåder.’ Christian Leadership, s. 57.
‘Sjæle bliver forhindret i at adlyde sandheden på grund af en forvirring af ideer, og
også fordi de ikke véd, hvordan de skal overgive deres vilje og sind til Jesus. De vil
gerne have særlig instruktion om, hvordan man bliver en kristen. Den gerning, der
bliver  gjort  for  Kristus i  verden,  består  ikke af  store  gerninger  og vidunderlige
præstationer.  Disse  ting  vil  komme  ind,  når  de  behøves.  Men  den  mest
fremgangsrige gerning er den, der holder selvet så meget som muligt ude af syne.
Det er den gerning at give linie på linie og forskrift på forskrift, lidt her og lidt der;
at komme tæt på menneskenes hjerter i medfølelse. Det er denne tjeneste, der bliver
gjort for Jesus Kristus, som vil blive anerkendt på den sidste dag.’  Evangelism, s.
152.
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2. Hvilken særlig gerning med at undervise er forældre kaldet til at udføre?

5 Mos. 6, 4 – 7; 11, 9.

BEMÆRK: ‘I lighed med Abraham burde forældrene på en særlig måde betragte
sig selv som sendebud fra Gud. De skal lære børnene at gå på hans veje. De må
daglig læse i Guds ord for at kunne lære deres børn, hvad der er hans vilje. “Hvad
kræver Herren af dig, andet end at øve ret, gerne vise kærlighed og vandre ydmygt
med din Gud,” siger  profeten Mika. (Mika 6,  8.) For at  kunne være lærere  må
forældrene også til stadighed være elever. De må daglig tage imod nyt lys fra Gud,
og gennem ord og eksempel give det videre til børnene.’ Det Kristne hjem, s. 137. 

‘På jeres vandring skal I prædike’

3. Hvordan beskrev Jesus den gerning, der blev betroet ham? Luk. 4, 16 -
21.

BEMÆRK:  ‘Apostlene  skulle  drage  ud  og  være  vidner  om Kristi  liv,  død  og
midlergerning,  som  profeterne  havde  forudsagt.  De  skulle  tale  om  Kristi
fornedrelse, renhed og hellighed og hans uendelige kærlighed, og for at de skulle
kunne forkynde evangeliet i hele dets fylde, måtte de fremholde Frelseren, ikke blot
som han var åbenbaret i sit liv og sin undervisning, men som han var beskrevet af
profeterne i Det gamle Testamente og billedligt  fremstillet i  offertjenesten.’  Lys
over hverdagen, 1. del, s. 117.

4. Hvordan  beskrev  Paulus  gerningen  med  at  prædike  og  dens
guddommeligt fastsatte formål? 1 Kor. 1, 17 - 21.

BEMÆRK: ‘Dette er Guds udtænkte plan; og gennem efterfølgende generationer,
gennem århundreder af hedenskab, er denne plan blevet gennemført, ikke som et
forsøg,  men  som  en  godkendt  måde  at  sprede  evangeliet  på.  Gennem  denne
fremgangsmåde blev mennesker overbevist i begyndelsen, og verden blev oplyst
om Guds evangelium.’ Fundamentals of Christian Education, s. 360.
‘Der  kan  forekomme omvendelser  uden  en  prædikens  hjælp.  Hvor  personer  er
stillet  sådan,  at  de  er  berøvet  alle  nådemidler,  påvirkes  de  af  Guds  Ånd  og
overbevises om sandheden ved at læse ordet; men Guds udvalgte middel til at frelse
sjæle er “ved prædikenens dårskab.”’ Testimonies, Volume 5, s. 300.    
‘Lad de mennesker,  der er involveret  i  den højtidelige gerning med at bære det
sidste  budskab til  verden,  give  agt  på  Paulus’  formaning:  “Prædik  ordet,”  ikke
menneskelige  spekulationers  frembringelser.  Lyt  til  inspirationens  ord,  der  blev
rettet til Timoteus: “Jeg formaner dig indtrængende for Guds åsyn og Kristus Jesus,
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som skal dømme levende og døde, og med tanke på hans tilsynekomst og hans rige:
prædik ordet, træd frem, hvad enten det er belejligt eller ubelejligt, overbevis, tugt,
forman med al langmodighed og belæring. Thi der kommer en tid, da de ikke vil
finde sig i den sunde lære, men for at leve efter deres egne lyster skaffe sig lærere i
hobetal, efter hvad der kildrer deres øren, og de vil vende øret bort fra sandheden
og vende sig til fablerne.”’ Bible Echo, 15. juni, 1893.    

‘Vi overtaler mennesker’

5. Hvilket eksempel er vi givet om Paulus’ måde at give bibelstudier på? Ap.
G. 28, 23.

BEMÆRK: ‘Af alle de gaver, Gud har skænket menneskene, er ingen mere dyrebar
end talens gave. Når den er helliggjort ved Helligånden, er den en kraft til det gode.
Det er med tungen, vi overbeviser og overtaler; med den opsender vi bøn og tak til
Gud; og med den meddeler vi rige tanker om Genløserens kærlighed.’ Vejledning
for Menigheden, bind 2, s. 453.
‘Vi lever i den afsluttende tid af denne jords historie. Profetien opfyldes i hast.
Prøvetidens timer går hurtigt. Vi har ingen tid at spilde, ikke et øjeblik. Lad os ikke
blive fundet sovende på vor vagt. Lad ingen sige i sit hjerte eller i sine gerninger:
“Min herre lader vente på sig.” Lad budskabet om Kristi snare genkomst lyde med
alvorlige, advarende ord. Lad os overalt overtale mænd og kvinder til at angre og
fly fra den kommende vrede. Lad os vække dem til at berede sig øjeblikkeligt, for
vi ved ikke meget om, hvad der ligger foran os. Lad prædikanter og lægmedlemmer
gå  ud  på  høstmarkerne  for  at  opfordre  de  ligegyldige  og  ligeglade  til  at  søge
Herren, medens han findes. Arbejderne vil få en høst, hvor som helst de forkynder
Bibelens  glemte  sandheder.  De  vil  finde  nogle,  der  vil  modtage  sandheden  og
hellige deres liv til at vinde sjæle for Kristus.’ Vejledning for Menigheden, bind 3,
s. 227.

6. Hvad må vi huske i alle vore anstrengelser for at overbevise mennesker
om sandheden? Joh. 16, 8.

BEMÆRK:  ‘Gud  kræver,  at  hans  tjenere  skal  udøve  praktiske  og  personlige
anstrengelser, når de udfører hvad som helst, han har kaldet dem til at udføre, så
sandheden kan fremstilles for menneskenes sind og Helligånden få anledning til at
overbevise og omvende sjælen. Intet menneske kan udføre denne del af arbejdet.’
Home Missionary, 1. december, 1894. 
‘Fremstil sandheden, som den er i Jesus. Der må ikke være nogen kamplysten eller
stridslysten ånd, når man forsvarer  sandheden.  De,  som studerer  Kristi  måde at
undervise på og lærer sig selv at følge hans vej, vil tiltrække og fastholde mange,
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ligesom Kristus fastholdt folket på sin tid. Frelseren er vort forbillede i alt. Hans
kærlighed, som dvæler i hjertet, vil komme til udtryk i ord, som vil gavne dem, der
hører på,  og vinde sjæle for ham. Når sandheden i sin praktiske karakter  bliver
fremført  for  mennesker,  fordi  du  elsker  dem,  vil  sjæle  blive  overbevist,  for
Helligånden  vil  overbevise  om  sandheden.’  General  Conference  Bulletin,  25.
februar, 1895. 

‘Forman med al langmodighed og belæring’

7. Hvilket råd gav Paulus Timoteus for at hjælpe ham i hans gerning? 2 Tim.
4, 2.

BEMÆRK: ‘Hvis prædikanter, som forkynder evangeliet, ville udføre deres pligt
og  også  være  eksempler  for  Guds  hjord,  ville  deres  stemmer  opløftes  som en
trompet  for  at  vise  folket  deres  overtrædelser  og  Israels  hus  deres  synder.
Prædikanter, som formaner syndere til at blive omvendt, må tydeligt definere, hvad
synd  er,  og  hvad  omvendelse  fra  synd  er.  Synd  er  overtrædelse  af  loven.  Den
overbeviste synder må udøve anger mod Gud for overtrædelsen af hans lov og tro
rettet mod vor Herre Jesus Kristus.’ Confrontation, s. 75. 
‘Han  skal  “forkynde  ordet,”  ikke  menneskers  meninger  og  traditioner,  ikke
tiltalende eventyr eller sensationelle historier, som bare sætter fantasien i bevægelse
og opflammer følelserne. Han skal ikke ophøje sig selv, men som for Guds åsyn
skal han stå frem for en døende verden og forkynde ordet. Der må ikke være nogen
letsindighed, ikke nogen spøg, ikke nogen fantasirig fortolkning; prædikanten skal
tale i oprigtighed og med dyb alvor, som en røst fra Gud, der udlægger den hellige
skrift. For sine tilhørere skal han fremlægge de ting, som har størst betydning for
deres nuværende og evige velfærd. Mine prædikantbrødre, når I står foran folket, så
tal om de ting, som er af betydning, de ting som vil være belærende. Undervis om
de store praktiske sandheder, som skal indflettes i livet. Undervis om den frelsende
kraft hos Jesus, “i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse.” Kol. 1, 14. Søg
at få jeres tilhørere til at fatte sandhedens kraft.’ Evangeliets tjenere, s. 106. 

8. Hvordan skal Guds trofaste vidne imødegå falsk lære? Titus. 1, 9.

BEMÆRK: ‘Der er mennesker, som er klar til ivrigt at gribe noget mærkeligt, som
de  kan  fremlægge  som en  overraskelse  for  folket  for  at  vække  deres  frygt  og
påbegynde en mærkelig gerning, som vil ødelægge den gode gerning, som er blevet
påbegyndt rigtigt. De, som har med ordets store, mægtige og forædlende sandheder
at  gøre,  må altid udvise en dyb,  alvorlig,  ivrig,  men stille  ånd og fuld af  sund
fornuft, så modstandernes mund kan blive lukket. Du må ikke opmuntre til en bølge
af fanatisme, som vil ødelægge den gerning, der blev påbegyndt, som den skulle,
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og frembåret med Guds ord i dine hænder. De, som er involveret i arbejdet . . . må
ikke formode, at noget mærkeligt må føres ind og blandes med deres arbejde som et
bevis på arbejdets overnaturlige karakter, og dermed sætte et segl på det, der ikke
er fra Gud. Deres arbejde består i at tale til folket med ydmyg og tillidsfuld tro og
bede Gud om råd og ikke at  følge  deres  egne ideer  og stole på indføringen  af
fantasifulde ting for at vække følelserne hos dem, der er døde i overtrædelse og
synd. Sandhedens system, som findes i Guds ord, er i stand til at gøre indtryk, som
den store Lærer ønsker skal gøres på intellektet.’ Evangelism, s. 136.

‘Lad os nu vende tilbage’

9. Hvordan  gav  Paulus  udtryk  for  sin  vedvarende  omsorg  for  dem,  han
havde bragt til Kristus? Ap. G. 15, 36.

BEMÆRK: ‘Det er dårlig politik at efterlade nogle få her og der uden næring og
omsorg, til fortærende ulve eller til at blive mål for fjenden at åbne ild imod. Jeg er
blevet vist, at der er blevet gjort meget af sådant arbejde blandt os som et folk.
Lovende marker er  blevet  ødelagt  for  fremtidige  anstrengelser  ved at  slå  til  for
tidligt uden at beregne omkostningerne og efterlade arbejdet halvfærdigt. Fordi der
er blevet givet en serie lektier, stopper de arbejdet og skynder sig videre til et nyt
område for at gøre arbejdet halvfærdigt der, og disse sjæle, som kun har en ringe
kundskab om sandheden, bliver efterladt, uden at der tages de nødvendige skridt for
at stadfæste og gøre dem grundfæstede i troen og undervise dem som veltrænede
soldater i, hvordan de skal imødegå fjendens angreb og besejre ham.’ Evangelism,
s. 340.

10. Hvilket eksempel er vi blevet givet om Paulus og Barnabas, der befæster
og styrker dem, der er blevet bragt til sandheden? Ap. G. 14, 21 - 22.

BEMÆRK: ‘Hverken Paulus eller Barnabas følte sig tilfredse med at tage arbejdet
op nye steder uden at have styrket troen hos de omvendte, som de for en tid havde
måttet efterlade ene på de steder, hvor de nylig havde virket. Og uden at lade sig
skræmme af faren “vendte de tilbage til Lystra og Ikonium og Antiokia og styrkede
disciplenes sjæle og påmindede dem om at blive i troen.” Mange havde modtaget
evangeliets glædelige budskab og havde derved udsat sig for vrede og modstand.
Apostlene søgte at befæste disse i troen, for at det, som var opnået, måtte vare ved.’
Mesterens Efterfølgere, s. 102. 
‘Jesus,  vor  store  ypperstepræst,  har  medfølelse  med  vore  svagheder,  og  han
arbejder med at forbinde dem, der er såret og forslået af fjenden. Han efterlader
ikke den fristede sjæl i kløerne på ødelæggeren. Guds børn skal arbejde efter Kristi
retningslinier. De skal søge efter hans vandrende, vildfarende får. De, som hævder
at elske Gud, skal lave et værn omkring døende sjæle for at frelse dem fra ruin. I
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stedet for at sige: “Lad de fejlende gå, vi vil ikke prøve at hjælpe dem,” skal vi
styrke de hænder, der er slappe, og opmuntre de svage knæ. Vi vil aldrig udvikle en
karakter,  der  ligner  det  guddommelige  forbillede,  hvis  vi  nærer  den  fattige,
forkrøblede fromhed,  der kun søger efter os selv og ikke leder os til  at  arbejde
alvorligt for andres frelse. Vi må lade vort lys skinne på en sådan måde, så vi leder
sjæle til  tryghedens havn, så de kan finde et  skjulested i Kristus.’  Signs of  the
Times, 20. august, 1896. 

‘Jeg vil være din mund’

11. Hvilket opmuntrende løfte gav Herren Moses? 2 Mos. 4, 12 - 15. 

BEMÆRK: ‘Ligesom Kristus udsendte sine disciple, således udsender han i dag sin
menigheds  medlemmer.  Der  tilkommer  dem  den  samme  kraft,  som  apostlene
havde. Hvis de vil gøre Gud til deres styrke, så vil han virke sammen med dem og
de skal ikke arbejde forgæves. De må forstå, at det arbejde, som de er beskæftigede
med, er et, hvorpå Herren har sat sit segl. Gud sagde til Jeremias: “Sig ikke: Jeg er
ung! men gå, hvorhen jeg end sender dig og tal alt, hvad jeg byder dig. Frygt ikke
for dem, thi jeg er med dig for at frelse dig.” Derpå rakte Herren sin hånd ud og
rørte ved sin tjeners mund, idet han sagde: “Nu lægger jeg mine ord i din mund.”
Jer. 1, 7 - 9. Og han byder os gå ud for at tale de ord, han giver os, når vi føler hans
hellige berøring af vore læber.’ Mesterens Efterfølgere, s. 314.

12. Hvad var resultatet af dette løfte på apostlenes gerning? Ap. G. 4, 33.

BEMÆRK: ‘De lod sig ikke holde tilbage eller skræmme ved trusler. Herren talte
gennem dem,  og når  de  drog  fra  sted  til  sted,  blev  evangeliet  prædiket  for  de
fattige, og ved Guds nåde skete der undergerninger. Så vældigt kan Gud virke, når
mennesker giver sig selv ind under Åndens styrelse.’ Mesterens Efterfølgere, s. 31. 
‘Kristi Ånd besjælede hele menigheden, for de havde fundet den kostbare perle.
Sådanne  tildragelser  vil  finde  sted  igen  og  med  større  kraft.  Udgydelsen  af
Helligånden på pinsedagen var tidligregnen, men sildigregnen vil falde i rigere mål.
Ånden venter på, at vi skal bede om den og tage imod den. Kristus vil igen blive
åbenbaret i hele sin fylde ved Helligåndens kraft.’  Lys over hverdagen, 1. del, s.
110.
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‘De gik ud og prædikede alle vegne’

UDENADSVERS:  ‘De,  som var  blevet  spredt,  drog  imidlertid  omkring  og
forkyndte evangeliets ord.’ Ap. G. 8, 4.

STUDIEHJÆLP: Vejen til et bedre liv, ss. 80 - 85.

Indledning
‘Guds tjenere bør være klar til kamp, altid rede til at rykke ud, så snart hans

forsyn baner vejen. Hvis de tøver, får Satan tid til at arbejde på at overmande dem.
Hans  lovlydige  folk  skal  til  stadighed  være  beredte  til  tjeneste.  En  virkelig
repræsentant  for  Kristus  arbejder  på andres  vel.  Han glæder  sig  ved at  fremme
Guds sag hjemme og ude. Ved bedemødet bliver han set og hørt, og man mærker
hans indflydelse.’ I Mesterens tjeneste, s. 179.

‘Vi kan ikke lade være at tale’

1. Hvordan  udtrykte  Peter  og  Johannes  deres  behov  for  at  vidne  for
Kristus? Ap. G. 4, 20.

BEMÆRK: ‘Kristi levende tjenere, de, som har smagt og set, at Herren er god, bør
åbenbare  ham  i  ord,  gerninger,  glæde,  udholdenhed,  langmodighed,
forhåbningsfuldhed,  frydefuldhed.  “Salige  er  jeres  øjne,  for  de  ser”  Guds
underfulde kærlighed; “og jeres øren, for de hører” hans dyrebare ord, han, som er
Vejen, Sandheden og Livet. Og vi må sørge for et formål, så at vi kan fremstille de
gode nyheder og vise, at de er gode nyheder. Læg den sørgmodige ånd væk. Tal om
Jesu barmhjertighed, godhed og kærlighed; “for vi kan ikke lade være at tale om
det, vi har set og hørt.”’ Signs of the Times, 7. december, 1891.

2. Hvilken  bøn  bad  de  første  kristne  efter  at  være  blevet  truet  af
myndighederne, og hvordan blev den besvaret? Ap G. 4, 29-31.

BEMÆRK: ‘Disciplene bad om, at der måtte blive tildelt dem større kraft indenfor
deres gerning, for de så, at de ville komme til at møde den samme hårde modstand,
som Kristus havde stødt på, da han var på jorden. Mens deres forenede bønner i tro
steg op imod Himmelen, kom svaret. Stedet, hvor de var forsamlede, rystedes, og
de blev på ny fyldt af Helligånden. Deres hjerter blev fulde af mod, og de gik atter
ud for at forkynde Guds ord i Jerusalem. “Med stor kraft aflagde apostlene 
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vidnesbyrdet om Herren Jesu opstandelse,” og Gud velsignede på vidunderlig måde
deres arbejde.’ Mesterens Efterfølgere, s. 40. 

‘Fuld af tro og Helligånd’

3. Hvilken kvalifikation havde Stefanus til sit arbejde for Kristus? Ap. G. 6,
5.

BEMÆRK: ‘Det, som behøves nu, er mennesker, som er dyrebare og udvalgte af
Gud, som fuld af tro og Helligånden vil gå frem og forkynde evangeliet, idet de
beder Gud om hans nåde til at hjælpe dem i deres arbejde. Herren har advaret os
om, at et stort antal af troende ikke må samle sig på ét sted. Lad mennesker gå ud i
Herrens navn, ydmyge og hengivne, som kolportører og sælge de bøger, der bringer
lys til de menneskers sjæle, der ikke kender sandheden. Når dette bliver gjort, vil
der blive set slående tilfælde af omvendelse.’ Bibel Training School, 1. april, 1906.

4. Da Stefanus blev kaldet til at vidne om sin tro, hvad så hans tilhørere på
hans ansigt? Ap. G. 6, 15.

BEMÆRK:  ‘Verdens  Frelser  åbenbaredes  for  ham som den,  der  fra  himmelen
skuede ned til ham med den dybeste interesse, og det herlige lys fra Kristi åsyn
skinnede på Stefanus med en sådan klarhed, at endog hans fjender så hans ansigt
lyse som en engels ansigt.’ Det virkelige liv, s. 100.
‘En bibeltro kristen er et menneske med principper, alvorlig, årvågen, bedende, et
menneske, der er fuld af tro og gode gerninger.  Han søger ikke en fremstående
stilling, men er fast, grundfæstet, styrket og stabil. Det kræver en sund samvittighed
at gøre Kristi gerninger. Det kræver, at man lever et konsekvent og helligt liv. Ved
megen bøn, årvågenhed til bøn, selvfornægtelse løfter den sande kristne Kristi kors
og følger i hans fodspor. Han vandrer med Gud og ikke med Satan. En kristen er
verdens lys og den eneste bibel, som mange . . . kan læse.’  Manuscript Releases,
Volume 18, s. 279.

‘Og prædikede Kristus for dem’

5. Hvad gjorde hans medarbejder Filip under den forfølgelse, der efterfulgte
Stefanus’ død,? Ap. G. 8, 5.

BEMÆRK: ‘Filip forlod Jerusalem og forkyndte en opstanden Genløser i Samaria.
Mange troede og modtog en kristen dåb. Filips forkyndelse blev kendetegnet ved så
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megen fremgang, og så mange blev samlet ind i Kristi fold, at han til sidst måtte
sende bud efter hjælp til Jerusalem. Som svar på dette sendte menigheden Peter og
Johannes til at hjælpe ham, som arbejdede i Samaria med vidunderlige resultater.
Nu opfattede de, hvad Kristus mente, da han sagde: “I skal være mine vidner både i
Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, ja, indtil jordens ende.”’ Spirit of Prophecy,
Volume 3, s. 301.

6. Hvilken gerning blev Filip yderligere kaldet til at gøre? Ap. G. 8, 26 - 38.

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

‘To og to’

7. Hvordan sendte Herren sine disciple ud for at arbejde for ham? Mark. 6,
7. 

BEMÆRK: ‘Ingen blev udsendt alene, men broder fulgtes med broder og ven med
ven. På denne måde kunne de hjælpe og opmuntre hinanden, tale og bede sammen,
og den enes styrke kunne komme den andens svaghed til hjælp. På samme måde
udsendte  Jesus  siden  hen  de  halvfjerdsindstyve.  Det  var  Frelserens  hensigt,  at
evangeliets sendebud skulle være knyttede til hinanden på denne måde. Nu til dags
ville forkyndelsen af evangeliet  blive til  langt  større gavn,  hvis man rettede sig
mere nøjagtigt efter dette eksempel.’ Den Store Mester, ss. 234-235.

8. Hvordan lærte Herren sine disciple at leve ved tro? Mark. 6, 8 - 9.
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BEMÆRK: ‘Dersom vore hjerter er berørt af hans kærlighed, så vil spørgsmålet
om løn ikke være det  første,  vi tænker på.  Vi vil glæde os over at  være Kristi
medarbejdere, og vi vil ikke frygte for at forlade os på hans omsorg. Dersom vi gør
Gud til vor styrke, så vil vi have en klar opfattelse af vor pligt og have uegennyttige
mål for øje. Den drivende kraft i vort liv vil være et ædelt forsæt, som vil hæve os
op over lave bevæggrunde.’ Evangeliets Tjenere, s. 81. 

‘Ved midnatstid holdt Paulus og Silas bøn og sang lovsange’

9. Hvad var det første resultat af Paulus’ og Silas’ gerning i Filippi? Ap. G.
16, 22 - 24.

BEMÆRK: ‘“Så skal man overgive jer til trængsel,” fortsatte Kristus, “og slå jer
ihjel,  og I  skal  blive hadet af  alle folk for mit  navns skyld.  Og da skal  mange
bringes til fald og forråde hverandre og hade hverandre.” De kristne led alt dette.
Fædre og mødre forrådte deres børn, børn forrådte deres forældre; venner overgav
deres venner til Sanhedrin. Saulus af Tarsus var meget bitter mod alle, som troede
på Kristus, indtil han selv blev omvendt. Så begyndte han at forkynde Kristus og
det som korsfæstet, og evangeliets fjender gjorde, at han og Silas blev pryglet og
kastet i fængsel.’ Advent Review & Sabbath Herald, 20. december, 1898. 

10. Hvad var de to fængslede vidners reaktion på deres skæbne? Ap. G. 16,
25.

BEMÆRK: ‘Det er et ophøjet privilegium at være forbundet med Jesus. I enhver
prøvende omstændighed kan vi have hans nærværelses fortrøstning. Vi kan leve i
selve himmelens atmosfære. Vore fjender kan kaste os i fængsel, men fængslets
mure kan ikke afbryde kommunikationen mellem Kristus og vore sjæle. Der er Én,
der er over alle jordiske magter, som ser alle vore svagheder, og som er bekendt
med alle  vore  prøvelser;  og engle  kan komme til  os  i  vore ensomme celler  og
bringe lys og fred fra himmelen. Fængselet vil være som et palads, for de rige i
troen bor der; og de dystre vægge vil blive oplyst med himmelsk lys, som da Paulus
og Silas bad og sang lovsange ved midnatstid i fængslet  i Filippi. Bunyan blev
spærret inde i Bedford fængsel; og derfra udgik der et lys, der oplyste vejen til den
himmelske stad.’ Advent Review & Sabbath Herald, 15. april, 1884.

‘De tog ham med hjem’

11. Hvilken lektie kan vi lære af Akvilas og Priskillas virksomhed? Ap G. 18,
2 – 3. 25 – 26; Rom. 16, 3 – 4; 1 Kor. 16, 19.

35



Lektie 6: 30. juli – 5. august

BEMÆRK: ‘Akvila og Priskilla havde ikke fået  kald til  at  give al  deres  tid til
evangeliets forkyndelse, men alligevel blev disse ydmyge arbejdere brugt af Gud til
at vise Apollos sandhedens vej tydeligere. Herren benytter forskellige menneskers
medvirken for at nå sit mål og mens nogle med særlige evner udvælges til at ofre al
deres kraft på arbejdet med at undervise og prædike evangeliet, så er der mange
andre, der aldrig er blevet ordineret ved håndspålæggelse, men som er kaldede til at
yde en vigtig indsats for at frelse sjæle.’ Mesterens Efterfølgere, s. 188. 

12. Hvilke andre eksempler på ydmyge hjælpere åbenbarer Bibelen? Rom.
16, 1 - 2; 1 Kor. 16, 15; Kol. 4, 12 – 13, 2 Tim. 4, 11.

BEMÆRK: ‘Det er Herrens hensigt, at vi skal have omsorg for vore brødres og
søstres  interesser.  Apostelen  Paulus  har  givet  et  eksempel  på  dette.  .  .  Føbe
opvartede apostelen, og hun var i udpræget grad en værtinde for fremmede, der
behøvede  hjælp.  Hendes  eksempel  bør  efterfølges  i  menighederne  i  dag.’
Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 468.
‘Det,  som  vil  gøre  vore  menigheder  energiske  og  fremgangsrige  i  deres
anstrengelser,  er  ikke  travlhed,  men  stille,  ydmygt  arbejde,  ikke  parade  og  en
bombastisk  facon,  men  tålmodig,  vedvarende  anstrengelse  under  bøn.’
Testimonies, Volume 5, s. 130.
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‘For i alt fald at kunne frelse nogle’

UDENADSVERS:  ‘Vi  har  forskellige  nådegaver  efter  den  nåde,  som er  os
givet; er det profetisk gave, så lad os bruge den, efter som vi har tro til; eller en
tjeneste,  da  lad  os  tage  vare  på  tjenesten;  eller  om  nogen  er  lærer,  da  på
lærergerningen;  eller  om nogen formaner,  da på formaningen;  den,  der  uddeler
almisse, skal gøre det uden bagtanke; den, som er forstander, skal være det med
iver; den, som øver barmhjertighed, skal gøre det med glæde.’ Rom. 12, 6 - 8.

STUDIEHJÆLP: I Mesterens tjeneste, ss. 151 - 158.

Indledning
‘De, som har gjort størst fremgang i sjælevindende arbejde, har været mænd og

kvinder, som ikke pralede af deres dygtighed, men som i ydmyghed og tro søgte at
hjælpe deres  omgivelser.  Jesus udførte  netop et  sådant  arbejde.  Han kom i  nær
forbindelse med dem, som han ønskede at nå. Hvor ofte hændte det ikke, at han,
omgivet af nogle få, gav sin undervisning, mens den ene efter den anden af dem,
som gik forbi, standsede for at lytte, indtil en stor skare med forundring og ærefrygt
hørte den himmelsendte Lærers ord.’ Evangeliets Tjenere, s. 142.

‘Han lærte dem mange ting i lignelser’

1. Hvilke  midler  anvendte  Herren  til  at  forklare  Guds  riges  principper?
Matt. 6, 26. 28 – 30; 7, 1 – 20.

BEMÆRK: ‘Naturens bog er  en stor  lærebog,  som vi  skal  bruge  sammen med
skriften til at undervise andre om hans karakter og lede fortabte får tilbage til Guds
fold. Eftersom Guds skaberværk studeres, sender Helligånden overbevisningen til
vort sind. Det er ikke den overbevisning, som logisk tænkning frembringer, men
medmindre sindet er blevet alt for formørket til at kende Gud, øjet for svagt til at se
ham, øret  for  tunghørt  til  at  høre  hans stemme,  vil  den dybere  betydning blive
forstået, og de ophøjede, åndelige sandheder i det skrevne ord vil gøre indtryk på
hjertet. I disse lærdomme, der er taget fra naturen, er der en enkelhed og renhed,
der gør dem meget  værdifulde.  Alle behøver den lærdom, som kan fås gennem
denne  kilde.  Selve  naturens  skønhed  leder  sjælen  bort  fra  synd  og  verdslige
tillokkelser og hen mod renhed, fred og Gud.’ Lys over hverdagen, 1. del, ss. 12 -
13.

2. Fra hvilke andre kilder drog Kristus illustrationer for at undervise om 
evangeliet? Matt. 13, 33; Luk. 15, 8 – 10; Matt. 25, 1 - 13; Luk. 11, 5 – 10; 
Matt. 13, 47 – 50.
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BEMÆRK: ‘Himmelens fugle, markens liljer, sædemanden og sæden, hyrden og
fårene, ved hjælp af dem skildrede Kristus den udødelige sandhed. Han fremdrog
også  billeder  fra  livets  begivenheder,  kendsgerninger,  der  var  velkendte  for
tilhørerne:  surdejen,  den  skjulte  skat,  perlen,  fiskenettet,  den  tabte  mønt,  den
fortabte søn, huset på klippen og huset på sand. Der var i  hans lære noget,  der
kunne interessere enhver sjæl, og som talte til alles hjerter.’ Uddannelse, s. 66.

‘Jeg vil udsige det, som har været skjult’

3. Hvordan underviste Paulus om lektier af evig betydning? Ef. 6, 11 – 17; 1
Kor. 9, 24 - 27. 

BEMÆRK: ‘Ved at forbinde sin undervisning med ting fra det daglige liv, med
erfaringer  eller  naturen  sikrede  [Kristus]  sig  deres  opmærksomhed  og  gjorde
indtryk  på  deres  hjerter.  Når  de  senere  så  på  de  ting,  som  illustrerede  hans
lærdomme, huskede de den guddommelige Lærers ord. For de sind, der var åbne
for  Helligånden,  blev  betydningen  af  Frelserens  undervisning  mere  og  mere
åbenbar. Gåder blev løst, og det, der havde været vanskeligt at forstå, blev klart.
Jesus  forsøgte  at  finde  vej  til  alle  hjerter.  Ved  at  bruge  mange  forskellige
illustrationer fremførte han ikke alene sandheden fra dens forskellige synsvinkler,
men  han  appellerede  til  de  forskellige  tilhørere.  Deres  interesse  blev  vakt  ved
billeder, der var tegnet fra omgivelserne i deres daglige liv. Ingen, der lyttede til
Frelseren, kunne føle, at de blev forbigået eller glemt. De mest ydmyge, de mest
syndige hørte i hans undervisning en stemme, der talte til  dem med sympati  og
ømhed.’ Lys over hverdagen, 1. del, s. 9

4. Hvilke andre eksempler på denne metode kan findes i apostlenes skrifter?
Jak. 1, 6. 23 – 24; 3, 3 – 5. 11; 5, 7; Judas 12.

BEMÆRK: ‘Kristi lære åbenbarer . . . måder at nå det menneskelige hjerte på og
indpræge det med vigtige lektier om sandhed og ret. Jesus brugte de kendte ting fra
naturen  til  at  illustrere  og  forstærke  sin  mening.  Han  fremdrog  lektier  fra
hverdagslivet, menneskenes beskæftigelser, og deres færd med hinanden.’ Signs of
the Times, 20. december, 1877.  
‘I hans lære blev det ukendte illustreret med det kendte. Jesus underviste gennem
illustrationer  og  lignelser  draget  fra  naturen  og  kendte  begivenheder  i
hverdagslivet.  Den  inspirerede  optegnelse  siger:  “Alt  dette  talte  Jesus  til
folkeskarerne i lignelser, og uden lignelse talte han intet til dem, for at det skulle gå
i  opfyldelse,  som er  talt  ved  profeten,  der  siger:  ‘Jeg  vil  åbne  min  mund med
lignelser;  jeg  vil  udsige  det,  som har  været  skjult  fra  verdens  grundlæggelse.’”
Matt. 13, 34 – 35. På denne måde knyttede han naturlige ting med åndelige og
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forbandt tingene fra naturen og sine tilhøreres livserfaring med det skrevne ords
ophøjede og åndelige sandheder. Og hans lektier blev gentaget, når som helst deres
øjne hvilede på de ting, som var blevet forbundet med den evige sandhed.’ Special
Testimonies on Education, s. 67.  

‘Skrevet til påmindelse for os’

5. Hvorfor blev de beretninger, som Bibelen indeholder, nedskrevet? 1 Kor.
10, 11. 

BEMÆRK:  ‘[Jeremias  36]  er  en  beretning  om historiske  begivenheder,  der  vil
blive  gentaget.  Lad  alle,  som  ønsker  at  blive  advaret,  læse  omhyggeligt.
Begivenhederne omkring de afsluttende scener af Herrens værk omfatter  meget,
som rigtig mange, der hævder at være bibeltro kristne, ikke studerer. De kan ikke
se,  at  de  i  deres  erfaring  passerer  det  samme sted.  De  ser  ikke  ud  til  at  være
interesserede i at lære lektier fra det gamle Israels historie, som er blevet skrevet til
påmindelse for dem. Som Guds menighed kan vi ikke træde på den samme sti af
vantro,  som det gamle Israel  gjorde,  idet  de nægtede  at  tage imod belæring og
forkastede  de  budskaber,  han  havde  givet,  og  undgå  det  sikre  resultat  af  vor
handlemåde.’ Sermons & Talks, Volume 2, s. 331. 

6. Hvilke  velsignelser  kan modtages  ved  at  studere  Bibelens beretninger?
Rom. 15, 4. 

BEMÆRK: ‘Det er Guds hensigt, at Bibelen skal være den bog, gennem hvilken
forståelsen kan blive disciplineret, sjælen vejledet og styret. At leve i verden og dog
ikke være en del af verden er et problem, som mange bekendende kristne aldrig har
løst i deres praktiske liv. En vidsynet tankegang vil kun komme til en nation, når
mennesker vender tilbage til deres troskab mod Gud. Verden er oversvømmet med
bøger  om general  information,  og mennesker bruger deres  sind til  at  undersøge
uinspirerede beretninger; men de forsømmer den mest vidunderlige bog, der kan
give  dem  de  mest  rigtige  ideer  og  stor  forståelse.’  Advent  Review  & Sabbath
Herald, 25. februar, 1896. 

‘Din frelse blandt alle folk’

7. Hvilken forbindelse  mellem åndelig  og  fysisk helse  åbenbarer  Bibelen?
Ordsp. 3, 7 - 8.
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BEMÆRK:  ‘Lægemissionsarbejdet  skal  på  ingen  måder  adskilles  fra
evangelietjenesten.  Herren  har  bestemt,  at  de  to  skal  være  ligeså  tæt  knyttet
sammen, som armen er til kroppen. Uden denne forening kan ingen del af værket
være  fuldendt.  Lægemissionsarbejdet  er  evangeliet  illustreret.’  Testimonies,
Volume 6, s. 240 - 241.

8. Hvilket sundhedsprincip er også et grundlæggende princip i evangeliet? 1
Kor. 9, 25 - 27. 

BEMÆRK:  ‘Guds  fordringer  må  indprentes  i  samvittigheden.  Både  mænd  og
kvinder må vågne op til forståelsen af deres pligt med hensyn til selvbeherskelse, af
nødvendigheden  af  renhed og af  at  være  befriet  for  enhver  fordærvelig last  og
besmittende vane. De må forstå betydningen af den sandhed, at alle deres sjælelige
og legemlige evner og kræfter er en Guds gave, der skal bevares i den bedst mulige
stand til at benyttes i hans tjeneste. Ifølge den gamle kirkelige forordning, som var
en symbolsk fremstilling af evangeliet, måtte det offer, som førtes frem til Guds
alter, være uden lyde. Det offer, som skulle fremstille Kristus, måtte være fejlfri.
Guds ord påpeger dette som et billede på, hvad hans børn skal være: “Et levende,
helligt, Gud velbehageligt offer,” “som ikke har plet eller rynke.” (Rom. 12, 1; Ef.
5, 27)’ I den Store Læges Fodspor, s. 132. 

‘Nu står det profetiske ord så meget fastere’

9. Hvilket middel har Gud givet som et lys til at lede vor vej? 2 Pet. 1, 19. 

BEMÆRK: ‘Ethvert  Guds barn bør være forstandigt,  hvad angår  Skrifterne,  og
være i stand til at vise vor stilling i denne verdens historie ved at spore profetiens
opfyldelse. . . Vejen er ikke efterladt i usikkerhed, som om vi stod, hvor fire veje
mødtes og ikke vidste, hvilken vi skulle tage. Sandheden er vor vejleder; den er for
os som en skystøtte om dagen og en ildstøtte om natten.’  Counsels on Sabbath
School Work, s. 23.
‘Gud gav mennesker det faste profetiske ord; det var engle og Kristus selv,  der
gjorde Daniel og Johannes bekendt med ting, der skulle ske i en nærmere fremtid.
De vigtige forhold, der angår vor frelse, forblev ikke hyllet i mystik. De blev ikke
åbenbaret  på en måde, der kunne forvirre den, der ærligt  søger efter sandheden,
eller bringe ham på vildspor. Ved profeten Habakkuk siger Herren: “Skriv synet op
og rist det ind i tavler, at det kan læses let.” Hab. 2, 2. Guds ord er klart for alle, der
læser det med bøn i hjertet. Hver ærlig sjæl vil finde sandhedens lys.  “Over de
retfærdige  oprinder  lys.”  Sal.  97,  11.  Og  ingen  kirke  kan  gå  frem i  hellighed,
medmindre  dens  medlemmer  alvorligt  søger  sandheden,  som var  den  en  skjult
skat.’ Konfrontation, s. 430.
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10. Hvilket dyrebart løfte har Gud givet angående profeti? Dan. 2, 22; Amos

3, 7.

BEMÆRK:  ‘Kristi  efterfølgere  skal  forene  sig i  en  alvorlig  anstrengelse  for  at
kalde verdens opmærksomhed mod de hurtigt-opfyldende profetier i Guds ord. De
profetier,  som  den  store  JEG  ER  har  givet  i  sit  ord,  hvor  led  efter  led  i
begivenhedernes  kæde  er  forbundet  med  hinanden,  fra  evigheden  i  fortiden  til
evigheden i fremtiden, fortæller os, hvor vi er i dag i tidsaldrenes bevægelse, og
hvad vi kan forvente i tiden, der skal komme. Alt, som profeti har forudsagt vil
finde sted, er indtil den nuværende tid blevet nedskrevet i historiens sider, og vi kan
være forvisset om, at alt det, som skal komme, vil blive opfyldt i rækkefølge. I dag
erklærer tidernes tegn, at vi står ved tærsklen til store og alvorlige begivenheder.
Alt i vor verden er i uro. Frelserens profeti om de begivenheder,  der skulle ske
forud for hans komme, bliver opfyldt lige for vore øjne.’ Evangelism, ss. 193 - 194.

‘Dette er det evige liv’

11. Hvad kan være fokusset i vort vidnesbyrd, lige meget hvilke metoder, vi
bruger? Joh. 17, 3. 

BEMÆRK: ‘Vi  lever  på den modbilledlige  forsoningsdag,  og vi  skal  ikke bare
ydmyge vore hjerter for Gud og bekende vore synder, men med al vort talent til at
undervise skal vi søge at undervise dem, vi kommer i kontakt med, og ved ord og
eksempel  bringe  dem  til  at  kende  Gud  og  Jesus  Kristus,  som  han  har  sendt.’
Fundamentals of Christian Education, s. 272.

12. Hvad er det vigtigste af alt? Fil. 3, 8 - 9. 

BEMÆRK:  ‘Det  ved  jeg,  at  vore  menigheder  er  ved  at  dø  af  mangel  på
undervisning  om  emnet  retfærdighed  ved  troen  på  Kristus  og  beslægtede
sandheder.’ Evangeliets Tjenere, s. 225.
‘Gennem tro på Kristus kan enhver karaktermangel afhjælpes, enhver besmittelse
renses, enhver fejl rettes, enhver udmærket egenskab udvikles. “I er fuldkomne i
ham.” 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.” 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
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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.’  Advent  Review & Sabbath Herald,  11.
november, 1915.
‘Ved at tro på Jesus som sin personlige Frelser og tage imod hans retfærdighed ved
tro får synderen del i guddommelig natur og undflyr fordærvelsen i verden, som
skyldes det onde begær. Det er ved Helligåndens iboen, at den kristne bliver i stand
til at modstå fristelse og udføre retfærdighed. Uden den guddommelige natur, uden
Guds Ånds indflydelse, kan mennesket ikke arbejde på sin egen frelse; for Gud må
virke i ham både at ville og at virke, for at hans gode vilje kan ske. Kristus har sagt:
“Skilt fra mig kan I slet intet gøre.”’ Messenger, 26. april, 1893.
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‘Gå ud ved vejene og ved gærderne’

UDENADSVERS: ‘Hvor liflige er på bjergene glædesbudets fodtrin, han, som
udråber fred, bringer gode tidender, udråber frelse, som siger til Zion: “Din Gud
har vist, han er konge.”’ Es. 52, 7.

STUDIEHJÆLP: I Mesterens tjeneste, ss. 137 - 145.

Indledning
‘De, som har gjort størst fremgang i sjælevindende arbejde, har været mænd og

kvinder, som ikke pralede af deres dygtighed, men som i ydmyghed og tro søgte at
hjælpe deres  omgivelser.  Jesus udførte  netop et  sådant  arbejde.  Han kom i  nær
forbindelse med dem, som han ønskede at nå. Hvor ofte hændte det ikke, at han,
omgivet af nogle få, gav sin undervisning, mens den ene efter den anden af dem,
som gik forbi, standsede for at lytte, indtil en stor skare med forundring og ærefrygt
hørte den himmelsendte Lærers ord.’ Evangeliets Tjenere, s. 142.

‘Gå hjem og fortæl’

1. Hvilket eksempel på personligt vidnesbyrd i arbejdet med at vidne er vi
givet? Joh. 1, 40 – 41. 43 - 46.

BEMÆRK:  ‘Disse  eksempler  burde  lære  os  vigtigheden  af  personlige
anstrengelser, af direkte at henvende os til vor slægt, vore venner og naboer. Der
findes mennesker, der livet igennem har hævdet at kende Kristus, men som aldrig
personligt har bestræbt sig for at føre blot en eneste sjæl til Frelseren. De overlader
hele arbejdet til præsten. Han er måske meget velegnet til sit embede, men han kan
ikke udrette det, som Gud har overladt til menighedens medlemmer.’  Den Store
Mester, s. 89.

2. Hvilket eksempel på at vidne for et individ viste Kristus? Joh. 3, 1 – 17.

BEMÆRK: ‘Ved at udvise en uselvisk interesse for andre, ved at gøre de ting, som
vil  behage  Frelseren,  vil  du  vokse  i  nåde  og  i  kundskaben  om  vor  Herre  og
Frelser. . . Hvad kan jeg gøre, som kan regnes for at være god tjeneste for ham, som
døde, så jeg kunne leve? Mesteren giver svaret: “Opsøg og frels det fortabte.” Du
skal arbejde på Kristi måde, med tålmodighed, med interesse, med en beslutsomhed
om, at du ikke vil føle dig modløs, når du arbejder for tid og evighed, idet du tror
på,  at  Jesus  kan  udrette  meget  gennem  menneskelig  evne,  der  er  helliget  hans
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Gud, idet vi gør den bedste brug af vore evner, så dette værk kan blive fuldført? ’
Counsels on Sabbath School Work, s. 69.

‘Min mad er at gøre hans vilje, som sendte mig’

3. Hvordan viste Kristus sit ønske om andres frelse? Joh. 4, 6 - 26.

BEMÆRK: ‘Kristus forsømte ingen lejlighed til at forkynde frelsens evangelium.
Hør engang hans underfulde tale til den enlige kvinde fra Samaria! Han sad ved
Jakobs brønd, da kvinden kom for at hente vand. Til hendes forundring rettede han
en bøn til  hende:  “Giv mig at  drikke!”  Han ønskede en læskende drik,  og han
ønskede også en lejlighed til at give hende livets vand. . . Hvilken interesse Kristus
viste for denne ene kvinde! Hvor alvorlig og hvor inderlig var ikke hans tale! Da
kvinden hørte hans ord, lod hun vandkarret blive stående og gik ind i staden og
sagde til sine venner: “Kom, se et menneske, som har sagt mig alt det, jeg har gjort;
mon denne ikke er den Kristus?”’ I Den Store Læges Fodspor, ss. 28.

4. Hvilke eksempler på personlig tjeneste foreslår Kristus? Matt. 25, 34 – 36;
Es. 58, 6 - 7.

BEMÆRK: ‘I ethvert menneske så Jesus en sjæl, der skulle have kaldet til hans
rige. Han nåede ind til folks hjerter ved at vandre iblandt dem som den, der ville
deres  bedste.  Han  opsøgte  dem på  de  offentlige  gader,  i  deres  egne  hjem,  på
skibene, i synagogen, ved søens bred og ved bryllupsfesten. Han mødte dem i deres
daglige gerning og viste interesse for deres timelige anliggender.  Han bragte sin
belæring ind i hjemmene og fik hele familier under deres eget tag ind under sin
guddommelige  nærværelses  indflydelse.  Hans  store  personlige  medfølelse  hjalp
ham til at vinde sjæle.’ Den Store Mester, s. 96. 

‘Stå op og gå’

5. Hvilken respons skal den trofaste tjener give på Herrens ledelse? Ap. G. 8,
26 – 27; 13, 2 – 3; 16, 6 - 10.

BEMÆRK: ‘Medens Filip endnu opholdt sig i Samaria,  fik han af et himmelsk
sendebud påbud om at “gå mod syd til den vej, som fører ned fra Jerusalem til Gaza
.....  Så  stod  han  op og  gik.”  Han hverken  spurgte  hvorfor  eller  tøvede med at
adlyde,  for  han  havde  lært  nødvendigheden  af  at  rette  sig  efter  Guds  vilje.’
Mesterens Efterfølgere, s. 61.
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6. Hvilken lignende respons gav Esajas på Herrens kald til tjeneste? Es. 6, 8.

BEMÆRK: ‘Nogen ser altid på den ubehagelige og nedslående side og overvældes
derfor ofte af modløshed. De glemmer, at det himmelske univers venter på at kunne
gøre dem til velsignelsens redskaber for verden, og at Herren Jesus er en aldrig
svigtende kilde, hvor mennesker kan hente styrke og frimodighed. Der er ingen
grund til modløshed og frygt. Den tid vil aldrig komme, da Satan ikke vil kaste sin
skygge på vor sti. På denne måde søger fjenden at skjule det lys, som skinner fra
Retfærdighedens Sol. Men vor tro bør trænge igennem denne skygge. Gud kalder
på glade arbejdere, som ikke vil tillade fjendtlige kræfter at gøre dem modløse og
forsagte. Herren leder os, og vi kan frimodig gå fremad i forvisningen om, at han
vil være med os.’ Evangeliets Tjenere, s. 198.

‘Og forkyndte evangeliet og helbredte’

7. Hvad bliver vi fortalt om Jesu arbejde? Matt. 4, 23; 9, 35.

BEMÆRK:  ‘Når Jesus arbejdede, tilbragte han mere tid med at helbrede de syge
end med at prædike. . . Kristi disciple bør arbejde på samme måde som han. Vi skal
give de sultne mad og de nøgne klæder, og vi skal trøste de lidende og bedrøvede.
Vi skal hjælpe de ulykkelige og give de modløse nyt håb. Og også for os vil denne
forjættelse  gå  i  opfyldelse:  “Foran  dig  vandrer  din  retfærd,  Herrens  herlighed
slutter toget.”  Es.  58, 8.  Kristi  kærlighed,  som giver  sig til  udtryk  ved uselvisk
tjeneste,  vil  vise sig  at  være  mere virkningsfuld til  at  forbedre  forbryderen  end
sværdet  eller  domstolen.  Disse  er  nødvendige  for  at  vække  rædsel  hos
lovovertræderen, men en kærlig missionær kan udrette mere end dette.’ Den Store
Mester, s. 235.

8. Hvordan fulgte disciplene Kristi eksempel? Luk. 9, 6.

BEMÆRK: ‘Der må ikke være splid i hans værk. Kristus sendte de tolv apostle ud,
og senere de halvfjerds disciple, for at forkynde evangeliet og helbrede de syge.
“På jeres vandring,” sagde han, “skal I prædike og sige:  ‘Himmeriget er kommet
nær!’ Helbred syge, opvæk døde, rens spedalske, uddriv onde ånder! I har fået det
for intet, giv det for intet.” Matt. 10, 7 - 8. Idet de gik ud og forkyndte Guds rige,
fik  de  kraft  til  at  helbrede  syge  og  uddrive  onde  ånder.  I  Guds  værk  vil
undervisning og helbredelse aldrig adskilles.’ Testimonies, Volume 8, s. 165.
‘Lægemissionsarbejde  bringer  evangeliet  om  frigørelse  fra  lidelse  til
menneskeheden. Det er evangeliets pionerarbejde. Det er evangeliet udøvet, Kristi
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barmhjertighed åbenbaret. Der er et stort behov for dette arbejde, og verden er åben
for det. Gud give, at vigtigheden af lægemissionsarbejde vil blive forstået, og at
nye marker straks må blive tiltrådt.’ Medical Ministry, s. 239.
‘Gud kalder på tusinder til at arbejde for ham, ikke ved at prædike for dem, der
kender sandheden for denne tid, men ved at advare dem, der aldrig har hørt nådens
sidste budskab. Arbejd med et hjerte, der er fyldt med alvorlig længsel for sjæle.
Udfør lægemissionsarbejde. Således vil du få adgang til folks hjerter, og vejen vil
blive forberedt til en mere afgjort forkyndelse af sandheden.’ Counsels on Health,
s. 499.
‘Jeg ønsker at fortælle dig, at der snart ikke vil blive gjort andet arbejde indenfor
forkyndergerningen end lægemissionsarbejde.’ Evangelism, s. 523

‘Dine synder forlades dig’

9. Hvordan sørgede Kristus for de fysiske og åndelige behov hos en, der kom
til ham? Matt. 9, 2 – 7.

BEMÆRK: ‘Da den stakkels, lidende lamme blev bragt til Frelseren, syntes sagens
presserende karakter ikke at kunne forsinkes et øjeblik, for opløsningen i legemet
var allerede i gang. . . Vor Frelser så og forstod hans situation helt. Han vidste også,
at denne stakkels mand havde en sygdom i sjælen, der var langt mere skærpende
end legemlige lidelser. Han vidste, at den største byrde, han havde båret på i flere
måneder, var på grund af synder. Folkeskaren ventede med næsten åndeløs tavshed
for at se, hvordan Kristus ville behandle denne sag, der tilsyneladende så håbløs ud,
og blev overrasket over at høre ordene, der faldt fra hans læber: “Vær frimodig,
søn, dine synder forlades dig.” Disse var de dyrebareste ord, der kunne falde på den
syges øre, for syndens byrde havde ligget så tungt på ham, så han ikke kunne finde
den mindste lindring. Kristus løfter den byrde, der har tynget ham så meget: “Vær
frimodig,”  jeg,  din  frelser,  kom for  at  tilgive  synder.  Hvor  hurtigt  ændrer  den
lidendes ansigt sig ikke! Håb tager pladsen for mørk fortvivlelse, og fred og glæde
tager pladsen for bedrøvelig tvivl og sløv tungsindighed. Nu hvor fred og lykke er
genoprettet i sindet, kan det lidende legeme nås.’  Testimonies, Volume 3, s. 168 -
169. 

10. Hvordan  giver  Jakob  genlyd  for  den  samme  enhed  mellem  fysisk  og
åndelig helbredelse? Jak. 5, 15.

BEMÆRK:  ‘Efter at have givet alle vore behandlinger til den syge bør enkel og
alvorlig bøn blive opsendt for helbredelsens velsignelse.  Vi skal rette den syges
opmærksomhed  mod  den  barmhjertige  Frelser  og  hans  kraft  til  at  tilgive  og
helbrede.  Gennem  hans  nådige  forsyn,  kan  de  blive  helbredt.  Ret  de  lidendes
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opmærksomhed mod deres Talsmand i de himmelske sale. Fortæl dem, at Kristus
vil helbrede de syge, hvis de vil angre og holde op med at overtræde Guds love.
Der er en Frelser, som vil åbenbare sig selv. . . for at frelse dem, som vil overgive
sig til  ham. De lidende kan  forene  sig med dig i  bøn og angre  deres  synd  og
modtage tilgivelse.’ Manuscript Releases, Volume 8, ss. 267 - 268.
‘Nu med hensyn  til  det,  vi  kan  gøre  for  os  selv.  Der  er  et  punkt,  der  kræver
omhyggelig og eftertænksom overvejelse. Jeg må være bekendt med mig selv, jeg
må altid lære, hvordan jeg skal passe på denne bygning, det legeme, som Gud har
givet mig, så jeg kan bevare det i den bedste helbredstilstand. Jeg må spise de ting,
som vil være til mit bedste fysisk, og jeg må være omhyggelig med at have sådanne
klæder, som vil bidrage til en sund blodcirkulation. Jeg må ikke berøve mig selv
motion og luft. Jeg må få alt det solskin, som det er muligt for mig at få. Jeg må
have visdom til at være en trofast vogter over mit legeme.’ Paulson Collection, s.
28.

‘Ordstrid og mundhuggeri’

11. Hvilket råd har vi fået angående at blande os ind i diskussioner? 2 Tim. 2,
23 – 24; Rom. 14, 1; 1 Tim. 1, 4.

BEMÆRK: ‘Helligånden arbejder ikke med mennesker, som elsker at være skarpe
og kritiske. Denne ånd er blevet næret, når man har mødt debattører, og nogle har
udviklet den vane at indtage kampstilling. Gud bliver vanæret ved dette. Hold de
skarpe stød tilbage; lær ikke Satans krigsmetoder i hans skole. Kritiske ord er ikke
inspireret af Helligånden. En trængselstid er foran os, og enhver ærlig sjæl, som
ikke har haft sandhedens lys vil da tage et standpunkt for Kristus. De, som tror på
sandheden, skal omvendes på ny hver dag. Så vil de være kar til ære. Gentag ikke
dine  modstanderes  ord  eller  indgå  i  en  strid  med  dem.  Du  møder  ikke  bare
mennesker,  men  Satan  og  hans  engle.  Kristus  kom  ikke  med  en  rasende
beskyldning mod Satan angående Moses’ lig. Hvis verdens Genløser, som forstod
Satans uærlige og bedrageriske kunster, ikke kom med en rasende beskyldning mod
ham, men i hellighed og ydmyghed sagde: “Herren straffe dig, O Satan,” er det så
ikke klogt for hans tjenere at følge hans eksempel.’ The Upward Look, s. 270.

12. Hvilket eksempel på ordstrid blandt Guds tjenere giver Bibelen? Ap. G.
15, 39. (Se Fil. 1, 16; Ordsp. 13, 10; 17, 14; 18, 19.)

BEMÆRK:  ‘Satan  kan  med  snilde  spille  livets  spil  med mange  sjæle,  og  han
handler på den mest uærlige og bedrageriske måde for at ødelægge Guds folks tro
og gøre dem modløse. . . Han arbejder i dag, som han gjorde i himmelen, på at
splitte Guds folk i den allersidste scene af denne jords historie. Han søger at skabe
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strid og vække uoverensstemmelse og diskussion og at fjerne, hvis det er muligt,
sandhedens gamle landemærker, som blev betroet Guds folk. Han prøver på at få
det til at se ud, som om Herren modsiger sig selv.’ Evangelism, s. 359. 
‘Strid i menigheden er altid ledsaget af en åndelig hungersnød. Herren kan ikke
herliggøres af en stridbar menighed. “I er alle brødre.” Opdyrk Guds nåde. Opløft
jeres hjerter til ham i bøn om hans bevarende kraft. Undgå al strid iblandt jer selv.
Brug ethvert middel indenfor jeres rækkevidde til at tilbageholde de uhelligede ord,
som altid er på tungen, ord, som vil afspejle sig på andre. Vær tro mod hinanden.
Vi er købt med en pris; derfor skal vi herliggøre Gud i ord og handling.’  Advent
Review & Sabbath Herald, 6. januar, 1903. 

13. Hvordan imødegik Jesus spørgsmål, der kunne skabe strid? Joh. 4, 20 –
24; Matt. 22, 17 – 22. 23 – 33.

BEMÆRK:  ‘Vi kan besvare dumme spørgsmål ved at sige: Vent, og vi skal alle
vide det, der er vigtigt for os at vide. Vor frelse er ikke afhængig af underordnede
spørgsmål.’ Letter 58, 1900.
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‘Herren føjede daglig nogle til’

UDENADSVERS: ‘Og lad os give agt på hverandre, så vi opflammer hverandre
til  kærlighed  og  gode  gerninger,  og  lad  os  ikke  svigte  vor  egen
menighedsforsamling, som nogle har for skik, men formane hverandre, og det så
meget mere, som I ser dagen nærme sig.’ Heb. 10, 24 - 25.

STUDIEHJÆLP: Mesterens Efterfølgere, ss. 11 - 13

Indledning
‘Menigheden  er  den  hjælp,  Gud  har  anvist  til  menneskers  frelse.  Den  blev

oprettet for at tjene, og det er dens opgave at bringe evangeliet ud i verden. Fra den
første  begyndelse  har  det  været  Guds  hensigt,  at  hans  fylde  og  hans
fuldkommenhed gennem hans menighed skulle genspejles for verden. Menighedens
medlemmer, de, som han har kaldt ud af mørket ind i sit vidunderlige lys, skal være
vidner om hans herlighed. Menigheden er det sted, hvor Kristi nådes rigdomme
opbevares,  og ved hjælp af menigheden skal Guds kærligheds endelige og fulde
udfoldelse  åbenbares,  selv  for  “magterne  og  myndighederne  i  den  himmelske
verden.” Ef. 3, 10.’ Mesterens Efterfølgere, s. 11.

‘Indtil vi alle når frem til at være ét i troen’

1. Hvilken forandring måtte finde sted i menigheden, før Helligånden kunne
udgydes over den? Ap. G. 2, 1. (Sammenlign med Ap. G. 2, 44 – 45; 4, 32.)

BEMÆRK: ‘Disse disciple beredte sig til deres gerning. Før pinsedagen mødtes de
med hinanden og skaffede al uenighed af vejen. De havde ét sind. De troede på
Kristi løfte om, at de ville få velsignelsen, og de bad i tro. De bad ikke blot om en
velsignelse for sig selv. De var tyngede af ansvaret  for sjæles frelse.  Evangeliet
skulle bringes ud til jordens fjerneste grænser, og de tryglede om den tildeling af
kraft, som Kristus havde lovet dem. Derefter blev Helligånden udgydt, og tusinder
blev omvendt på én dag.’ Den Store Mester, s. 565. 

2. Hvad var Pauli ønske for menigheden? Fil. 2, 1 – 5; 1 Kor. 1, 10. 

BEMÆRK: ‘Læg mærke til, at det var efter disciplene var kommet i fuldkommen
enhed, da de ikke længere stræbte efter den højeste plads, at Ånden blev udgydt. De
var alle enige. Alle uoverensstemmelser var lagt væk. Og det vidnesbyrd de giver,
efter at Helligånden blev udgydt, er det samme. Læg mærke til ordene: “Og hele 
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forsamlingen af dem, der var kommet til troen, havde ét hjerte og én sjæl.” Ånden
fra ham, der døde, så syndere kunne leve, besjælede hele forsamlingen af troende.
Disciplene bad ikke om en velsignelse for dem selv. De var tyngede af ansvaret for
sjæles  frelse.  Evangeliet  skulle  bringes  ud  til  jordens  fjerneste  grænser,  og  de
tryglede  om den tildeling af  kraft,  som Kristus  havde lovet  dem. Derefter  blev
Helligånden  udgydt,  og  tusinder  blev  omvendt  på  én  dag.  Når  vi  har  fuld  og
helhjertet hengivenhed til Kristi tjeneste, vil Gud anerkende kendsgerningen ved at
udgyde sin Ånd uden mål; men dette vil ikke finde sted, så længe den største del af
menigheden ikke arbejder sammen med Gud.’ Evangelism, ss. 689 - 699. 

‘Og alle de, som kom til troen, holdt sig sammen’

3. Hvordan  beskriver  Paulus  den  velsignelse,  som  han  og  andre  modtog
gennem fællesskab med troende? Rom. 15, 32; 2 Kor. 7, 13; Fil. 1, 25 - 26. 

BEMÆRK: ‘Nogle er kaldet til at gå tyve, halvtreds eller hundrede mil fra hjemmet
for at deltage i møder sammen med dem, der har den samme dyrebare tro; men de
må ikke regne det for et offer. Hvis de påkalder Gud og beder ham om at indgyde
dem med Helligånden og give dem ord til at tale, som vil være som føde i rette tid,
vil de opdage, at deres egne hjerter vil blive vederkvægede, og de vil blive rigeligt
gengældt. Det er ofte hændt, at der, hvor der kun var et begrænset antal, har man
nydt  de  mest  dyrebare  og  gavnlige  stunder.  Til  sådanne  møder  har  der  været
tilstrækkelig tid til samtaler og religiøse emner, tid til bøn sammen, tid til at glæde
sig i Guds kærlighed. Ethvert medlem af menigheden kunne lære sine brødres og
søskendes behov at kende, og ved at gøre dette kunne de bede mere intelligent for
dem.  Det  er  umuligt  at  gøre  dette  til  fulde  ved  store  lejrmøder  eller  andre
forsamlinger, men ved disse mindre møder er vore hjerter blevet sammenknyttet i
bånd af kærlighed og kristent fællesskab.’ Gospel Workers, 1892, s. 242.  

4. Hvilken  velsignelse  kan  beretninger  om  missionsaktiviteter  bringe  til
menigheden? Ap. G. 15, 3. 

BEMÆRK: ‘De, som har ansvar i menigheden, bør lægge planer for at lære de
unge  at  benytte  deres  betroede  evner.  De  ældre  medlemmer  i  menigheden  bør
lægge vægt på at arbejde alvorligt for børnene og de unge og forsøge at leve sig ind
i deres forhold. Prædikanterne bør benytte al deres kløgt til  at lægge planer for,
hvordan de unge i menigheden kan blive inspireret til  at samarbejde med dem i
evangelisk  arbejde.  Men vi  må ikke  bilde  os  ind,  at  vi  kan  vække en  oprigtig
interesse hos dem bare ved at holde lange prædikener og missionsmøder. Vi må
lægge andre planer for at tænde en levende iver i de unges sind. Lad alle bære deres
del  af  ansvaret.  Lær  dem at  udføre  det  arbejde,  de  bliver  bedt  om,  og  på  det
ugentlige  missionsmøde bør de give  en  rapport  over  det,  de har  gjort,  hvor de
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fortæller,  hvad de har erfaret,  og hvilken fremgang de ved Kristi nåde har haft.
Dersom vi kunne høre sådanne beretninger fra unge, som har overgivet deres liv til
Gud, ville missionsmøderne ikke være triste og kedelige. De vil blive interessante,
og fremmødet ville blive langt større.’ Det Kristne Hjem, s. 379

‘Thi Guds medarbejdere er vi’

5. Hvordan  beskriver  Paulus  vigtigheden  af  samarbejde  mellem
menighedens medlemmer? Ef. 4, 16; Fil. 1, 27. 

BEMÆRK:  ‘Der  er  forskellighed  i  det  menneskelige  legeme,  fra  øjnene  til
fødderne.  Dog  er  alle  disse  dele  afhængige  af  hinanden  for  at  udgøre  en
fuldkommen enhed. I al den forskellighed, der udgør det menneskelige legeme, er
der en harmonisk handling i overensstemmelse med de love, der styrer legemet. . .
Med vintræet og grenene som symboler har Kristus ikke bare illustreret det forhold,
der skulle eksistere mellem ham og hans efterfølgere, men også enheden mellem
enhver troende og hans medtroende.  Vintræets grene  er  relaterede  til  hinanden;
med de er ikke ens. Enhver har sin individualitet, som ikke kan smeltes ind i den
fra en anden, men alle har en særlig forbindelse med hinanden. Roden, som giver
den ene gren næring, giver også næring til alle de andre grene. Enhver er afhængig
af vintræet for at leve; alle må være knyttet til hovedstammen. Den enkeltes liv,
vækst og trofasthed er afhængig af vintræet. I lydighed mod naturens love gør deres
fælles greb på det sande vintræ dem til ét; i deres forskellighed er der enhed. . . Det
er ikke Guds hensigt at centralisere på denne måde og bringe alle interesserne fra
en gren af arbejdet under ledelsen af nogle relativt få mennesker. I sin store hensigt
med at fremme sandhedens sag på jorden er det hans plan, at hver del af hans værk
skal blandes med alle de andre dele. Arbejderne skal drage sammen i Kristi Ånd. I
deres  forskellighed  skal  de  bevare  enhed.  .  .  De  skal  arbejde  i  medfølelse  og
kærlighed med fuld tillid til hinanden. . . Samarbejdets lov er den ene store gerning
til gensidig indflydelse. Der må ikke være nogen kongelig magt, hvor ét menneske
styrer det hele. Al indflydelse skal rettes mod at åbenbare Kristus og korset for en
verden, der er ved at dø i synd og overtrædelse.’  Manuscript Releases, Volume 5,
ss. 361 - 364.

6. Hvilke eksempler på samarbejde mellem Guds arbejdere har vi fået? Ap.
G. 8, 5. 12. 14 – 15; 1 Kor. 3, 6 - 9

BEMÆRK: ‘Guds tjenere bør arbejde i fællesskab, med venlighed og respekt for
hinanden, så de kommer “hverandre i forkøbet med at vise ærbødighed.” Rom. 12,
10.  Der  må  ikke  forekomme  uvenlig  kritik,  ingen  nedbrydning  af  en  andens
arbejde, og der bør ikke være noget partivæsen. Hvert menneske, som Herren har
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betroet  en  gerning,  har  sin  egen  særlige  opgave.  Enhver  har  sine  særlige
ejendommeligheder,  som ikke bør forsvinde på grund af noget  andet menneske.
Men alligevel skal alles arbejde foregå i harmoni med brødrene. Guds tjenere skal i
deres gerning være ét i alt væsentligt. Ingen bør ophøje sig selv til noget særligt og
tale nedsættende om sine medarbejdere eller behandle dem som ringere end han
selv. Under Guds ledelse må enhver udrette sit tildelte arbejde og blive agtet, elsket
og opmuntret fra de andre arbejderes side. Tilsammen skal de bringe arbejdet til
fuldendelse.’ Mesterens Efterfølgere, s. 148. 

‘Dér var mange samlede og holdt bøn’

7. Hvilke dyrebare løfter giver Kristus dem, der er forsamlet til bøn? Matt.
18, 19 – 20. 

BEMÆRK: ‘Her er de store byer i England og på kontinentet med deres millioner
af indbyggere, der endnu ikke har hørt det sidste advarselsbudskab. Hvordan skal
de blive advaret?  Hvis  Guds folk bare  ville  udøve tro,  ville  han arbejde  på en
vidunderlig måde for at fuldføre dette arbejde. Hør Kristi ord: “Hvad som helst to
af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få fra min himmelske
Fader.” Dyrebare løfte! Tror vi på det? Hvilke herlige resultater ville ikke vise sig,
dersom denne forsamlings forenede bønner skulle opstige til  Gud i levende tro!
Jesus står klar til at tage disse bønner og fremstille dem for sin Fader og sige: “Jeg
kender disse personer ved navn. Besvar deres bønner; for jeg har graveret deres
navne på mine håndflader.”’ Evangelism, s. 414. 

8. Hvilke eksempler har vi fået på den kraft, der viser sig, når menigheden
mødes til bøn? Ap. G. 4, 31; 12, 5 – 17; 16, 25 – 26. (Se også Rom. 15, 30 &
2 Kor. 1, 11.) 

BEMÆRK:  ‘En  virkelig  repræsentant  for  Kristus  arbejder  på  andres  vel.  Han
glæder sig ved at fremme Guds sag hjemme og ude. Ved bedemødet bliver han set
og hørt, og man mærker hans indflydelse. . .  Han fremhæver ikke sig selv eller
tager  æren for at have udrettet  noget  særligt,  men arbejder  ydmygt,  sagtmodigt,
trofast med de små opgaver, og med store, hvis det kræves, alt sammen fordi Jesus
har gjort så meget for ham.’ I Mesterens Tjeneste, s. 290.
‘Herren har lovet, at hvor to eller tre mødes i hans navn, vil han være midt iblandt
dem. Den Hellige vil salve de mennesker, der samles for at bede. Der er et stort
behov  for  bøn i  enrum,  men der  er  også  behov  for  at  flere  kristne  mødes  og
opsender deres forenede bønner til Gud. Søg enhver anledning til at samles med
andre  til  bøn.  De,  som virkelig  søger  efter  samfund  med  Gud,  vil  komme  til
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bønnemøder og trofast opfylde deres pligt. De vil vise en alvorlig længsel efter at få
alle de velsignelser, de kan. De vil benytte enhver anledning til at stille sig der,
hvor himmelens lysstråler kan skinne på dem. Vi kommer sammen for at opbygge
hverandre  ved  at  udveksle  tanker  og  følelser,  for  at  samle  styrke  og  lys  og
frimodighed ved  at  lære  hinandens forhåbninger  og mål  at  kende;  og ved vore
alvorlige,  hjertelige  bønner,  som opsendes  i  tro,  modtager  vi  vederkvægelse  og
kraft  fra  ham,  som  er  kilden  til  vor  styrke.  Disse  møder  bør  være  overmåde
dyrebare stunder.’ In Heavenly Places, s. 91. 

‘Disciplene fik navnet kristne’

9. Hvilket særligt navn blev givet den første menighed af folket i Antiokia?
Ap. G. 11, 26. (Se også Ap. G. 26, 28.)

BEMÆRK: ‘Dette navn fik de, fordi Kristus var hovedpunktet i deres prædiken,
deres lære og deres tale. Bestandig fortalte de atter og atter om de begivenheder,
der  var  sket,  mens han  vandrede  på  jorden,  da  hans  disciple nød godt  af  hans
personlige  nærværelse.  Utrætteligt  dvælede  de  ved  hans  lære  og  hans
undergerninger.  Med  skælvende  læber  og  tårer  i  øjnene  fortalte  de  om  hans
dødsangst  i  haven,  hvordan  han  blev  forrådt,  dømt  og  henrettet,  om  den
sagtmodighed  og  ydmyghed,  hvormed  han  tålte  den  hån  og  lidelse,  som  hans
fjender udsatte ham for, og den guddommelige medynk, hvormed han bad for dem,
som pinte og plagede ham, De frydede sig ved at dvæle ved hans opstandelse og
himmelfart og hans tjeneste i Himmelen som den faldne menneskeslægts talsmand.
Det var med god grund, at hedningerne kaldte dem kristne, da de prædikede Kristus
og rettede deres bønner til Gud i hans navn.’ Mesterens Efterfølgere, s. 87.

10. Hvad betyder det egentlig at være en kristen? Kol. 3, 12 – 17. 

BEMÆRK: ‘Gud er kærlighed. Den, som bliver i Gud, bliver i kærlighed. Alle, der
ved erfaringens kundskab er blevet bekendt med vor himmelske Faders kærlighed
og ømme omsorg,  vil  sprede  lys  og  glæde,  hvor  som helst  de  kommer.  Deres
nærværelse  og indflydelse  vil  for  dem,  de  omgås,  være  som duften  fra  dejlige
blomster, idet de er forenet med Gud og himlen, og himlens renhed og ophøjede
kærlighed formidles gennem dem til alle, der kommer inden for deres indflydelse.
De udgør verdens lys og jordens salt.’ Budskaber til de Unge, s. 218.
‘De kristendomsbekendere, som stadig klynker og klager, og som synes at mene, at
lykke  og  et  glad  ansigt  er  synd,  har  ikke  den  ægte  gudsfrygt.’  Vejledning  for
Menigheden, bind 1, s. 283.
‘Ser I mig nogen sinde sørgmodig og nedtrykt? Har I hørt mig klage? Jeg har en tro
som forbyder mig dette. Det er en fuldstændig misforståelse af det sande mønster
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for  den  kristnes  karakter  og  tjeneste,  som  fører  til  sådanne  slutninger.  Det  er
manglen på sand kristen tro, som gør os triste og modfaldne. Oprigtige kristne vil
prøve at ligne Kristus, for det at være en kristen betyder at være lig Kristus. Derfor
er  det  vigtigt,  at  vi  har  den  rette  opfattelse  af  hans  liv  og  vaner,  sådan  at  de
principper,  han levede efter,  også  kan få lov til  at  præge vort  liv også,  vi  som
ønsker at blive ham lig.’ Det Kristne Hjem, s. 335.

‘Vor egen menighedsforsamling’

11. Hvilket råd giver Paulus dem, der blev fristet til at blive væk fra Guds
folks møder? Heb. 10, 25. (Mal. 3, 16 – 17.) 

BEMÆRK:  ‘En ihukommelsesbog skrives om dem, der ikke undlader at komme
sammen, men ofte taler til hverandre. De tiloversblevne af Guds folk skal vinde sejr
ved  Lammets  blod  og  ved  det  ord,  de  vidner.  Nogle  venter  at  vinde  sejr  ved
Lammets blod alene uden selv at gøre nogen særlig bestræbelse. Jeg så, at Gud i
nåde har givet os evnen til at tale. Han har skænket os en tunge, og for dens brug er
vi ansvarlige over for ham. Vi bør ære Gud med vor mund ved at tale til ære for
sandheden og om hans uendelige barmhjertighed og sejre formedelst Lammets blod
ved det ord, vi vidner. Vi burde ikke komme sammen for at forholde os tavse; kun
de vil ihukommes af Herren, der samles for at tale om hans herlighed og ære og for
at fortælle om hans magt. Over sådanne vil Guds velsignelse hvile, og de vil blive
vederkvæget.’ Budskaber til Menigheden, s. 138.

12. Hvad er formålet med sådanne møder? Heb. 10, 24. 

BEMÆRK: ‘Gør alvorlige og beslutsomme anstrengelser for at være til så mange
møder som muligt.  Det  guddommelige  påbud er:  “Lad os  ikke svigte  vor egen
menighedsforsamling, som nogle har for skik, men formane hverandre, og det så
meget mere, som I ser dagen nærme sig.” I skal findes blandt de få, der mødes for
at tilbede Gud. Enhver, som elsker sandheden, behøves til at bære vidnesbyrd om
sandheden og virke som Guds missionærer og styrke det, der er tilbage, men som er
ved  at  dø.  Enhver  tøddel  af  indflydelse  fra  Kristi  soldater  bliver  nu krævet  på
Herrens side. Hvor to eller tre er samlet om mit navn, er jeg iblandt dem og vil
velsigne  dem.  Så  hvis  vi  tillader  os  selv  at  være  forhindret  af  formodede
undskyldninger, vil fjenden være med til at skabe omstændigheder, så vi ikke vil
være tilstede dér, hvor Jesus er for at velsigne sine tilbedere.’ Manuscript Releases,
Volume 12, s. 105.
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‘Ved Helligåndens kraft’

UDENADSVERS: ‘Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit 
navn, han skal lære jer alle ting og minde jer om alt, hvad jeg har sagt jer.’ Joh. 14, 
26.
STUDIEHJÆLP: I Mesterens Tjeneste, kap. 25.

Indledning
‘Der er ingen grænse for deres brugbarhed, som sætter selvet til side og giver

plads for, at Helligånden kan virke på deres hjerter, og lever et liv, der er fuldt
helliget  Gud,  som  udholder  den  nødvendige  disciplin,  som  pålægges  dem  af
Herren, uden at klage eller miste modet undervejs. Dersom de ikke mister modet,
når Herren irettesætter dem, og bliver hårdhjertede og stædige, vil Herren lære både
gamle og unge, time for time, dag for dag. Han længes efter at åbenbare sin frelse
for menneskenes børn; og dersom hans udvalgte folk fjerner forhindringerne, vil
han  udgyde  frelsens  vande  i  rigelige  strømme  gennem  menneskelige  kanaler.’
Counsels to Teachers, Parents & Students, s. 409. 

‘I skal få kraft’

1. Hvad behøver menigheden for at berede den til sin mission? Ap. G. 1, 8a. 

BEMÆRK: ‘Frelseren vidste, at ingen bevisførelse, hvor logisk den end var, ville
kunne smelte hårde hjerter eller trænge gennem verdslighedens og egoismens skal.
Han vidste, at hans disciple måtte modtage den himmelske gave; at evangeliet først
ville kunne få sin fulde virkning, når det blev forkyndt af hjerter, der brændte, og
læber, der var gjort veltalende ved et levende kendskab til ham, som er vejen og
sandheden og livet.  Den opgave,  som var betroet  disciplene, ville kræve megen
kraft,  for  ondskabens modstrøm var  både dyb  og stærk.  En årvågen,  beslutsom
hærfører  befalede  over  mørkets  stridskræfter,  og  Kristi  tilhængere  kunne  kun
kæmpe for retfærdighedens sag ved den hjælp, som Gud gennem sin Ånd ville give
dem.’ Mesterens Efterfølgere, ss. 21 - 22

2. Hvilken gerning er blevet betroet Helligånden? Joh. 16, 6 - 7. 

BEMÆRK:  ‘Helligåndens del af arbejdet  er blevet defineret  af vor Frelser.  Han
siger:  “Han  vil  overbevise  verden  om  synd,  om  retfærdighed  og  om  dom.”
Helligånden er den, der erklærer skyldig og også den, der helliggør. Eftersom ingen
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kan angre sine synder, før de er bragt til at erkende dem, er behovet for at forene
Ånden med os i vort arbejde med at nå de faldne åbenbart. Alle vore menneskelige
anstrengelser  vil  være  udøvet  forgæves,  medmindre  vi  er  forenet  med  de
himmelske  intelligenser.  Det  er  gennem  mangelen  på  en  kundskab  om  den
levendegørende sandhed og vildfarelsens fordærvende indflydelse, at mennesker er
faldet så dybt, hensunken dybt ned i syndig fornedrelse. Engle og mennesker skal
arbejde i harmoni for at lære dem Guds sandhed, som er ulært deri, så de kan blive
frigjort  fra  syndens bånd. Det er kun sandheden,  der  kan gøre mennesker frie.’
Australasian Union Conference Record, 1. april, 1898.

3. Hvilken slags person egner sig bedst til at arbejde for Gud? Ap. G. 4, 31; 
Luk. 1, 15; Ap. G. 4, 8; 9, 17; 11, 24.

BEMÆRK: ‘Guds nåde tager mennesker, som de er, og virker som en lærer, idet
den anvender alle de principper, som en alsidig uddannelse er afhængig af. Den
stadige  indflydelse  af  Guds  nåde  træner  sjælen  efter  Kristi  metoder,  og enhver
aggressiv lidenskab, enhver defekt karakteregenskab,  bliver arbejdet  på af Kristi
Ånds formende indflydelse, indtil mennesket har en ny drivkraft og bliver fyldt af
Guds Hellige Ånd og kommer til at ligne det guddommelige forbillede.’ Healthful
Living, s. 300.
‘Gud vil, at de, der tager imod hans nåde, skal være vidner om dens magt. Han
tager gerne selv mod dem, hvis livsførelse har været mest krænkende for ham. Hvis
de omvender  sig,  tildeler  han dem sin guddommelige  Ånd,  giver  dem de  mest
betroede stillinger og udsender dem til de vantros lejr, for at de kan forkynde hans
grænseløse barmhjertighed. Gud har tilvejebragt foranstaltninger for enhver sjæl,
der vender sig til Herren, til at modtage hans øjeblikkelige samarbejde. Helligånden
bliver hans kraft. Det er Åndens kraft, vi behøver. Den kan gøre mere for os på ét
minut,  end vi  nogensinde kan opnå ved at  tale.  Ånden gives  kun til  dem, der i
ydmyghed venter på Gud og søger hans ledelse og nåde. Guds kraft venter på, at de
beder og modtager. Når der i tro gøres krav på denne forjættede velsignelse, har
den alle andre velsignelser i sit følge.’ My Life Today, s. 47.

‘Forskellige nådegaver efter den nåde, som er os givet’

4. Hvad gav Kristus sin menighed efter sin himmelfart for at gøre den egnet
til sin gerning? Ef. 4, 8 - 13.

BEMÆRK: ‘Enhver har fået betroet en særlig gave eller talent, som skal bruges til
at fremme Genløserens rige. Alle Guds ansvarlige redskaber, fra den mindste og
mest ubemærkede til dem i høje stillinger i menigheden, er betroet Herrens gaver.
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Det er ikke kun prædikanten, der  kan arbejde for sjæles frelse.  De, som har de
mindste gaver, er ikke fritaget fra at bruge de bedste gaver, de har, og ved at gøre
dette,  vil  deres  talenter  forøges.  Det  er  ikke  ufarligt  at  spøge  med  moralske
ansvarligheder eller at foragte de små tings tid. Guds forsyn fordeler hans midler
efter folkets forskellige evner. Ingen bør sørge, fordi de ikke kan herliggøre Gud
med  talenter,  som  de  aldrig  har  haft,  og  som  de  ikke  er  ansvarlige  for.’
Testimonies, Volume 4, s. 618. 

5. Hvilket forberedelsesarbejde behøves for at modtage åndelige gaver? Ap.
G. 1, 14; 2, 1, 5, 32.

BEMÆRK: ‘Ethvert individ må indse sit eget behov. Hjertet må tømmes for enhver
besmittelse og renses, så Ånden kan bo deri. Det var ved at bekende deres synder
og forlade  dem, ved alvorlig bøn og helligelse af  sig selv til  Gud, at  de første
disciple  beredte  sig  til  udgydelsen  af  Helligånden  på  pinsedagen.  Det  samme
arbejde, bare i større omfang, må gøres nu. Da skulle det menneskelige redskab kun
bede om velsignelsen og vente på, at Herren skulle fuldende sin gerning angående
ham. Det er Gud, som påbegyndte arbejdet, og han vil fuldende sit arbejde og gøre
mennesket fuldkomment i Jesus Kristus.’ Testimonies to Ministers, s. 507.

6. Vil alle modtage den samme gave? 1 Kor. 12, 8 – 11. 17 – 19. 29 - 30.

BEMÆRK:  Nogle  kristne  grupper  hævder,  at  alle  burde  få  en  anden  erfaring,
adskilt  fra  dåben,  kaldet  ‘åndens  dåb’.  Beviset  på  denne erfaring  siges  at  være
‘tungetalens gave’. 
‘Før Guds endelige dom på jorden vil der blandt Herrens folk blive en genoplivelse
af  den  oprindelige  gudfrygtighed,  som  man  ikke  har  været  vidne  til  siden
apostlenes dage. Helligånden og Guds kraft skal udgydes over hans børn. Mange
vil  til  den  tid  forlade  de  kirker,  der  har  sat  kærlighed  til  denne  verden  over
kærlighed til Gud og hans ord. Mange, både præster og lægfolk, vil med glæde tage
imod de store sandheder, Gud har ladet forkynde for at berede folket til Herrens
genkomst. Sjælefjenden ønsker at hindre dette; og før tiden er inde for en sådan
bevægelse,  vil han søge at hindre den ved at komme med en forfalskning.  I de
kirker, han kan få ind under sin vildledende magt, vil han få det til at se ud, som det
er Guds særlige velsignelse, der udgydes. Der vil komme noget, der ser ud som en
stor åndelig interesse. Mange skal juble over Guds vidunderlige gerning for dem,
mens denne i virkeligheden stammer fra en anden ånd. Under et religiøst skær vil
Satan søge at udstrække sin magt over den kristne verden.’ Konfrontation, s. 383.
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‘Han vil vejlede jer til hele sandheden’

7. Hvilket dyrebart løfte om vejledning gav Herren? Joh. 16, 13. 

BEMÆRK: ‘Når Helligånden har overbevist om synd og givet os en forestilling om
målet for retfærdighed,  bortleder  han kærligheden fra de jordiske ting og fylder
sjælen med ønsket om helliggørelse.  . . Hvis mennesker er villige til at lade sig
omdanne, vil der ske en helliggørelse af deres hele væsen. Ånden vil tage, hvad der
er Guds, og stemple sjælen hermed. Ved hans kraft vil livets vej blive så tydelig, at
ingen behøver at fare vild.’ Mesterens Efterfølgere, ss. 32 - 33.

8. Hvilket andet vigtigt arbejde vil Helligånden gøre for Guds folk? Joh. 14, 
26; 1 Kor. 2, 13. 

BEMÆRK: ‘Til alle tider og alle vegne, i alle sorger og alle lidelser, når alting ser
sort ud og fremtiden synes usikker og vi føler os hjælpeløse og ensomme, så vil
Talsmanden [på engelsk The Comforter – Trøsteren] blive sendt som svar på troens
bøn. Måske skiller forholdene os fra  enhver jordisk ven; men ingen forhold og
ingen  afstand  kan  skille  os  fra  den  himmelske  Talsmand.  Hvor  vi  end  er,  og
hvorhen vi skal gå, så er han altid ved vor højre hånd for at støtte, opretholde og
opmuntre  os.  Talsmanden  kaldes  “Sandhedens  Ånd”.  Hans  gerning  består  i  at
forklare og opretholde sandheden. Først bor han i hjertet som Sandhedens Ånd, og
således bliver han Trøsteren. Der findes trøst og fred i sandheden, men i falskheden
kan  der  ikke  findes  nogen  virkelig  fred  eller  trøst.  Gennem  Skriften  taler
Helligånden til vort sind og indpræger sandheden i hjertet.’  The Faith I Live By,
s.56.

‘Ånden tillod dem det ikke’

9. Hvordan valgte Helligånden de rigtige mennesker til Guds værk? Ap. G. 
13, 1 – 4.

BEMÆRK: ‘Både Paulus og Barnabas havde allerede fået deres kald fra Gud selv,
og højtideligheden med håndspålæggelse indebar ikke nogen ny nåde eller særlig
adkomst.  Det  var  den  anerkendte  form  for  beskikkelse  til  et  embede  og  en
anerkendelse af ens myndighed indenfor dette embede. Hermed havde kirken sat sit
segl på tjenesten for Gud. . . Og nu, hvor den guddommelige befaling, som dengang
blev givet, skulle udføres helt og fuldt, pålagde Helligånden, der atter bevidnede, at
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Paulus var et udvalgt redskab til at bringe hedningerne evangeliet, menigheden den
tjeneste at indvi ham og hans medarbejder’ Mesterens Efterfølgere, ss. 89 - 90 

10. Hvilke andre eksempler på Helligåndens ledelse af menighedens arbejde 
er givet? Ap. G. 16, 6 – 10; 8, 26. 39.

BEMÆRK: ‘Kristus har lovet Helligåndens gave til sin menighed, og dette løfte
gælder for os såvel som for de første disciple. Men ligesom ethvert andet løfte blev
det givet på visse betingelser. Der findes mange, som både tror og hævder at være
berettigede  til  Herrens  løfte.  De taler  om Kristus  og  om Helligånden,  men det
skaffer dem ingen velsignelse. De overgiver ikke deres sjæl til at lade sig lede og
styre af de himmelske magter. Vi kan ikke gøre brug af Helligånden. Ånden skal
gøre brug af os. Gud virker ved sin Ånd i sit folk, “for at hans gode vilje kan ske”.
Fil. 2, 13. Men mange vil ikke indordne sig under dette. De vil gerne være deres
egne herrer. Dette er grunden til, at de ikke får den himmelske gave. Ånden gives
kun til dem, der i ydmyghed venter på Gud og søger hans ledelse og nåde. Guds
kraft  venter  på,  at  de  beder  og  modtager.  Når  der  i  tro  gøres  krav  på  denne
forjættede  velsignelse,  har  den  alle  andre  velsignelser  i  sit  følge.  Den  gives  i
forhold til Kristi rigdom og nåde, og han er rede til at yde enhver sjæl, hvad den er i
stand til at modtage.’ Den Store Mester, s. 460. 

‘Drevet af Helligånden talte hellige mennesker’

11. Hvordan kommunikerer Helligånden med menigheden? 2 Pet. 1, 21.

BEMÆRK: ‘I sit forsyn har Herren fundet det rigtigt at undervise og advare sit folk
på forskellige måder. Ved direkte påbud, ved de hellige skrifter og ved profetiens
ånd har han kundgjort sin vilje for dem. I fordums tider talte Gud til menneskene
ved  profeters  og  apostles  mund.  I  disse  dage  taler  han  til  dem ved  sin  Ånds
vidnesbyrd. Der har aldrig været en tid, da Gud underviste sit folk mere alvorligt,
end han nu underviser dem om sin vilje og om, på hvilken måde han vil, at de skal
forholde sig.’ My Life Today, s. 40.
‘Når Bibelen gøres til lærebogen, med alvorlig bøn om Åndens vejledning og ved
at overgive hjertet helt og fuldt til at blive helliggjort gennem sandheden, vil alt,
som Kristus har lovet, blive opfyldt. Resultatet af sådant et bibelstudium vil være
velafbalancerede  sind.  Forståelsen  vil  blive  vækket  og  sanserne  skærpet.
Samvittigheden vil  blive følsom; følelserne  og holdningerne vil  blive renset;  en
bedre moralsk atmosfære vil blive skabt, og ny kraft til at modstå fristelse vil blive
givet.’ Counsels to Teachers, Parents & Students, s. 357.
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12. Hvilke løfter har vi fået om, at Helligånden  vil tilvejebringe de ord, som

Guds folk har behov for? Mark. 13, 11; Luk. 12, 11 - 12.

BEMÆRK: ‘Kristi  tjenere  skal  ikke forberede  nogen tale  til  at  benytte,  når  de
stilles for retten for deres tros skyld. Deres forberedelse skal foregå dag for dag,
idet de opsamler Guds ords dyrebare sandheder i hjertet, tilegner sig Kristi lære og
styrker troen ved bøn; da vil Helligånden, når de står for domstolen, minde dem om
netop de sandheder,  som kan nå deres  tilhøreres  hjerter.  Den kundskab,  de har
vundet ved flittig granskning af Skriften, vil Gud bringe frem i deres hukommelse i
samme stund, som den behøves.’ Herren Kommer, 4. september. 
‘Han levede, tænkte og bad ikke for sig selv, men for andre. Efter at have tilbragt
flere timer sammen med Gud kom han morgen efter morgen for at bringe lyset fra
himlen til menneskene. Han modtog daglig på ny Helligåndens dåb. I de tidlige
morgentimer vækkede Gud ham af hans søvn, og hans sjæl og læber blev salvet
med nåde, som han kunne tildele andre. De ord, som han talte, blev hver dag givet
ham fra himmelen, så han havde et ord i rette tid for de trætte og nedbøjede. “Den
Herre Herren, gav mig lærlinges tunge,” sagde han; “at jeg skulle vide at styrke de
trætte med ord; han vækker hver morgen mit øre, han vækker det til at høre, som
lærlinge hører.” Es. 50, 4.’ Lys over hverdagen, 1. del, s. 127.
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‘I tide og i utide’

UDENADSVERS: ‘Prædik ordet, vær rede i tide og i utide; irettesæt, tugt og
forman med al langmodighed og belæring.’ 2 Tim. 4, 2. [Fra den engelske.]

STUDIEHJÆLP: Evangelism, ss. 431 - 455.

Indledning
‘At være rede “i utide” er at være rede til når som helst – ved kaminen, ude på

marken,  ved  vejkanten,  på  torvet  –  på en  passende  måde at  lede  menneskenes
tanker hen til de store bibelske emner og til med mildhed og inderlighed at vise
dem Guds krav. Mange, mange sådanne anledninger får lov til at gå ubenyttet forbi,
fordi man er overbevist om, at det er i utide. Men hvem ved, hvilken virkning en
forstandig henvendelse til samvittigheden kunne få?’ Evangeliets Tjenere, s. 135. 

‘De holdt ikke op med at lære i hjemmene’

1. Hvordan  viste  Peter  sin  villighed  til  at  give  respons  til  de
sandhedssøgende? Ap. G. 10, 29.

BEMÆRK: ‘Dersom der kun blev prædiket halvt så meget og dobbelt så meget
personligt arbejde blev gjort for sjælene i deres hjem og i forsamlingerne, ville der
ses et resultat, som ville være overraskende.’ Evangelism, s. 430.  
‘Der er familier, som aldrig vil blive nået med Guds ords sandhed, medmindre hans
tjenere, helliggjorte ved Helligåndens bekræftelse, kommer ind i deres hjem og ved
alvorlig tjeneste, helliggjorte af Helligånden, bryder barriererne ned. Idet folket ser,
at disse arbejdere er barmhjertighedens budbringere, nådens tjenere, er de villige til
at høre de ord, der bliver talt af dem. Når sådan en arbejder opsender bøn til Gud
hos den familie, han besøger, bliver medlemmernes hjerter rørt på en måde, som de
ikke vil blive af bøn, der bliver bedt i en offentlig forsamling. Guds engle går ind i
familiens kreds med ham; og tilhørernes hjerter bliver beredte til at modtage Guds
ord:  for  hvis  budbringeren  er  ydmyg  og  angerfuld,  hvis  han  har  en  levende
forbindelse med Gud, så tager Helligånden ordet og viser det til dem, han arbejder
for.’ Evangelism, ss. 435 - 436.  

2. Hvor lærte de første kristne Jesu budskab? Ap. G. , 42; 20, 20; 28, 30 - 31.

BEMÆRK:  ‘Til  alle,  som samarbejder  med Kristus,  ønsker  jeg  at  sige:  Benyt
anledningen på ethvert sted, hvor I kan få adgang til folk i hjemmene. Tag Bibelen
frem og oplad dens store sandheder for dem. Fremgangen vil ikke afhænge så 
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meget af den kundskab og lærdom, I har, som af evnen til at finde vej til hjerterne.
Ved at være omgængelige og komme menneskene nær kan I lettere vende deres
tankegang i en anden retning, end I kan ved den dygtigste prædiken. At forkynde
Kristus i familien, ved kaminen og under små sammenkomster i private hjem er
ofte  et  mere  virksomt  middel  til  at  vinde  sjæle  for  Jesus  end  taler  holdt  i
friluftsmøder  for  skarer,  som  kommer  og  går,  eller  endog  i  mødelokaler  eller
kirker.’ Evangeliets Tjenere, s. 141.

‘På sabbatsdagen talte vi til kvinderne’

3. Hvilken anledning til at vidne benyttede Paulus og Silas sig af? Ap. G. 16,
13.

BEMÆRK: ‘Vore sabbatsskoler er ikke, hvad Herren ønsker, de skal være, for man
er alt for afhængig af formaliteter og maskineri, medens Guds livgivende kraft ikke
åbenbares til  omvendelse af sjæle, som Kristus døde for. Disse ting må ændres,
hvis vore sabbatsskoler skal opfylde hensigten med deres eksistens. Vi må have
hengivne lærere, som elsker Gud over alt og deres næste som sig selv. Herren har
tilvejebragt tilstrækkelig foranstaltning, så lærerne kan have forøget evne fra sabbat
til sabbat, så de kan undervise med et formål og arbejde for tid og evighed. Vore
skoler behøver unge mænd og kvinder, som har levende gudsfrygt, ikke en billig,
overfladisk erfaring,  men en dyb indre fromhed,  som følger  af dagligt  at  lære i
Kristi skole, så de kan videregive de dyrebare lektier, som Kristus har lært dem, til
andre.’ Testimonies on Sabbath School Work, s. 41.

4. Hvad brugte Paulus sabbatsmøderne til? Ap. G. 18, 4.

BEMÆRK:  ‘Nogle lytter måske til den sidste prædiken, de nogen sinde vil få at
høre,  og  nogle  vil  aldrig  mere  være  stillet  sådan,  at  sandhedens  kæde  kan
fremholdes for dem og dens praktiske anvendelse tale til deres hjerter. Når denne
gyldne anledning er  tabt,  er  den tabt  for  altid.  Var  Kristus  og hans genløsende
kærlighed blevet fremholdt i forbindelse med sandhedens teori, kunne det måske
have ledet dem over på hans side. Med en salvning af Helligånden, som giver ham
en byrde for sjæle, vil han [forkynderen] ikke sende en forsamling væk uden at
have  forkyndt  Kristus,  som  er  synderens  eneste  tilflugt,  og  komme  med
opfordringer, som vil nå deres hjerter. Han burde føle, at han måske aldrig vil møde
disse  tilhørere  igen  før  Guds  store  dag.  I  enhver  tale  burde  man  komme med
brændende  opfordringer  til  folket  om at  forlade  deres  synder  og  vende  sig  til
Kristus.’ Evangelism, s. 280.
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‘De talte sammen’

5. Hvilken anledning brugte Jesus til at vidne? Luk. 24, 15 – 17.

BEMÆRK: ‘Paulus kalder Timoteus frem for Gud og byder ham prædike ordet,
ikke menneskers udsagn eller skikke; at være rede til at vidne for Gud, hvor der
byder sig lejlighed til det for store forsamlinger og i private kredse, på vejen og i
hjemmene, for venner og fjender, om det kan gøres i tryghed eller med risiko for
trængsler og farer, bebrejdelser og tab.’ Mesterens Efterfølgere, s. 266.
‘Som et folk må vi udvikle venlighed og høflighed i vor omgang med dem, som vi
møder. Lad os undgå nogen form for brysk væsen og altid stræbe efter at fremstille
sandheden på en naturlig måde. Sandheden betyder liv, evigt liv for modtageren. I
må derfor studere, hvordan I nemt og høfligt kan gå over fra emner af timelig natur
til det åndelige og evige. En meget høflig måde kendetegnede Frelserens arbejde.
Søg på den mest blide måde at introducere jeres mission. Medens I går på vejen
eller sidder ved vejkanten, kan I så sandhedens sæd i nogens hjerte.’ Counsels on
Health, s. 453.

6. Hvordan anvendte Filip et møde på vejen? Ap. G. 8, 27 - 30.

BEMÆRK:  ‘Vi bør tale  om Kristus til  dem, der  ikke kender ham. Vi må gøre
ligesom Kristus. Hvor han end var, i synagogen, på vejen, i båden et stykke fra
land, ved farisæerens gæstebud eller ved tolderens bord, talte han til menneskene
om  de  ting,  der  angår  det  åndelige  liv.  Ting  i  naturen  og  begivenheder  fra
dagliglivet blev brugt til at forklare sandheden. Tilhørerne følte sig draget til ham,
for han havde helbredt deres syge, trøstet de sørgende og taget deres børn i sine
arme  og  velsignet  dem.  Når  han  begyndte  at  tale,  havde  han  deres  fulde
opmærksomhed, og hvert ord blev for en eller anden sjæl en duft af liv til liv. Det
burde  også  være  sådan  med os.  Hvor  vi  end  er,  burde  vi  også  benytte  enhver
anledning til at tale med andre om Frelseren. Hvis vi følger Kristi eksempel i at
gøre godt, vil menneskene også åbne deres hjerter for os, som de gjorde det for
ham. Ikke overilet, men med taktfølelse og omtanke, ledet af Guds kærlighed, bør
vi fortælle dem om ham, som er “herlig blandt titusinder,” og den, som er “idel
ynde.” Dette er den mest ophøjede gerning, hvortil vi kan benytte det talent, vi har
fået i talens brug.’ Lys over hverdagen, 2. del, ss. 144 - 145.
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‘I skal føres frem for konger og landshøvdinger for mit navns

skyld’

7. Hvordan talte apostlene, når de blev ført frem for herskere? Ap. G. 4, 8 –
12. 19 – 20; 5, 29 - 32.

BEMÆRK: ‘Vi kan være forvisset om, at dersom vort liv er skjult med Kristus i
Gud, og vi bliver taget i forhør på grund af vor tro, vil Jesus være ved vor side. Når
vi  bliver  stillet  frem for  herskere  og  høje  personer  for  at  forsvare  vor  tro,  vil
Herrens Ånd oplyse vor forstand, og vi vil kunne aflægge et vidnesbyrd til Guds
ære. Og hvis vi bliver kaldet til at lide for Kristi skyld, vil vi kunne klare at komme
i fængsel og stole på ham som et lille barn stoler på sine forældre. Nu er det tiden
til at udvikle vor tro på Gud.’ Our High Calling, s. 357.

8. Hvilket råd er vi givet om sådanne omstændigheder? Luk. 12, 11 - 12.

BEMÆRK: ‘Vi har intet at gøre med regeringens handlinger. Det er din pligt at
adlyde Gud, og når de arresterer dig, skal du ikke bekymre dig om, hvad du skal
gøre.  Det, du skal gøre,  er at følge Kristus skridt for skridt. Vi behøver ikke at
begynde flere uger på forhånd med at undersøge spørgsmålet og planlægge, hvad vi
skal  gøre,  når  de  gør  det  og  det,  ej  heller  hvad  vi  skal  sige.  Du skal  studere
sandheden,  og Herrens  Ånd vil  minde dig om, hvad du skal  sige.’  Manuscript
Releases, Volume 5, s. 68.

9. Hvilken anledning fandt Paulus til at vidne, selv i et fængsel? Ap. G. 16,
25. 30 - 34.

BEMÆRK: ‘Betragt Luther i hans fængsel i Wartburg. Hans fjender jublede i hans
fravær; for evangeliets lys syntes at være ved at blive udslukket. Men i stedet for
dette var reformatoren i færd med at fylde sin lampe fra sandhedens skatkammer;
og dens lys skulle skinne med større glans. Medens Luther var i fængsel, var hans
pen aldrig uvirksom. Medens hans fjender smigrede sig selv med, at han var blevet
gjort tavs, blev de forundrede og forvirrede over de håndgribelige beviser på, at han
stadig var i live. En mængde traktater, der kom fra hans pen, blev sendt rundt over
hele  Tyskland.  Han  gjorde  også  en  stor  tjeneste  for  sine  landsmænd  ved  at
oversætte  Det  Ny  Testamente  til  det  tyske  sprog.’  Advent  Review  &  Sabbath
Herald, 30. maj, 1912.
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‘Jeg vil udgyde min Ånd’

10. Hvilket løfte om guddommelig hjælp er givet Guds folk? Ap. G. 2, 17 - 20.

BEMÆRK: ‘I de sidste tider, når Guds værk på jorden er ved at afsluttes, vil de
hellige troendes bestræbelser under Åndens ledelse blive ledsaget af særlige tegn på
guddommelig  nåde.  Ved  sammenligning  med  den  tidlige  og  sildige  regn,  som
falder  i  Østens  lande  i  såtiden  og  høsttiden,  forudsagde  de  hebraiske  profeter
tildelingen af åndelig velsignelse i særlig rigt mål over Guds menighed. Åndens
udgydelse i apostlenes dage var begyndelsen til den tidlige eller tidligere regn, og
resultatet  var  vidunderligt.  Indtil  tidernes  ende  vil  Ånden  forblive  den  sande
menighed nær.’ Mesterens Efterfølgere, s. 33.

11. Hvad skal vi gøre for at modtage Helligåndens kraft? Zak. 10, 1. Se Jak. 5,
7 – 8.

BEMÆRK: ‘Vi er kaldet til at forkynde den særlige sandhed for denne tid. For alt
dette  er  Helligåndens  udgydelse  væsentlig.  Vi  burde  bede  om  den.  Herren
forventer,  at  vi  skal  bede  ham om  den.  Vi  har  ikke  været  helhjertede  i  dette
arbejde.’ Vejledning for Prædikanter, s. 511.
‘“Herren skal I bede om regn ved tidlig- og sildigregnstide.” Hvil ikke tilfreds med,
at  der  i  det  almindelige  forløb  vil  falde  regn.  Bed  om den.  Frøenes  vækst  og
fuldendelse  påhviler  ikke  landmanden.  Gud  alene  kan  modne  høsten.  Men
menneskets medvirken kræves. Guds arbejde for os påkræver handling i vore sind,
udøvelsen af vor tro. Vi må søge hans begunstigelser med hele hjertet, hvis nådens
regn skal komme til os. Vi burde benytte enhver anledning til at sætte os selv i
velsignelsens kanal. Kristus har sagt: “Hvor to eller tre er forsamlede om mit navn,
dér  er  jeg  midt  iblandt  dem.”  Menighedens  møder,  så  som  ved  lejrmøder,
forsamlingerne i hjemmemenigheden, og alle anledninger hvor der er et personligt
arbejde for sjæle, er Guds bestemte lejligheder til at give tidlig- og sildigregnen. . .
Lad  os  med  sønderknust  hjerte  bede  meget  inderligt  om,  at  nådens  regn,  nu  i
sildigregnens  tid,  må falde på os.  Ved ethvert  møde vi  kommer til,  burde vore
bønner stige op, om Gud i netop denne tid vil tildele varme og fugt til vore sjæle.
Idet vi søger Gud om Helligånden, vil den virke i os sagtmodighed, ydmyghed i
sindet,  en  bevidst  afhængighed  af  Gud for  den  fuldkommengørende  sildigregn.
Hvis vi beder efter velsignelsen i tro, vil vi modtage den, som Gud har lovet.  ’
Testimonies to Ministers, s. 508.

12. Hvad var de flestes reaktion, da Helligånden blev udgydt første gang? Ap.
G. 2, 12 - 13.
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BEMÆRK: ‘Det er kun dem, som lever op til det lys,  de har, som vil modtage
større lys. Med mindre vi daglig går frem i at være eksempler på de aktive kristne
dyder,  vil vi ikke erkende Helligåndens tilkendegivelser i  sildigregnen. Den kan
falde  på  hjerterne  omkring  os,  men  vi  vil  ikke  erkende  eller  modtage  den.’
Testimonies to Ministers, s. 507.
‘De,  som  ikke  gør  nogen  særlig  anstrengelse,  men  som  bare  venter  på,  at
Helligånden skal tvinge dem til handling, vil forgå i mørke. Du må ikke sidde stille
og ingenting gøre i Guds værk.’ The Southern Watchman, 1. december, 1903.
‘Håber vi på at se hele menigheden opleve en vækkelse? Den tid kommer aldrig. I
menigheden  er  der  nogle,  som ikke  er  omvendt,  og  som ikke  vil  forene  sig  i
alvorlig, vedvarende bøn. Hver enkelt af os må tage fat for alvor. Vi må bede mere
og tale mindre.’ Selected Messages, Book 1, s. 122.

67



Lektie 12: 10. – 16. september
‘De går deres gang med gråd’

UDENADSVERS: ‘Af den grund trak mange af hans disciple sig tilbage og
vandrede ikke mere med ham. Jesus sagde da til de tolv: “Vil I også gå bort?”’ Joh.
6, 66 - 67.

STUDIEHJÆLP: I Mesterens tjeneste, kap. 26.

Indledning
‘Når vi  overgiver  os helt  og fuldt  til  Gud og følger  hans anvisninger i vort

arbejde, vil han selv være ansvarlig for dets udførelse. Han ønsker ikke, at vi skal
nære tvivl om udfaldet af vore ærlige bestræbelser. Vi bør ikke en eneste gang nære
den tanke, at vort arbejde skal mislykkes. Vi skal samarbejde med en, som ikke
kender  til  nederlag.  Vi  bør  ikke  tale  om vor  egen  svaghed  og  uduelighed,  for
derved viser vi mistillid til Gud og fornægter hans ord. Når vi klager over vore
byrder  eller  vægrer  os  ved  at  bære  de  ansvar,  han  pålægger  os,  siger  vi  i
virkeligheden, at han er en hård herre, som kræver, at vi skal udføre noget, som han
ikke har givet os kræfter og evner til at gøre.’ Lys over hverdagen, 2. del, ss. 175 -
176. 

‘Vil I også gå bort?’ 

1. Hvilken nedslående erfaring havde Jesus i sit arbejde? Joh. 6, 60 - 66.

BEMÆRK:  ‘Med  sorgfuldt  sind  så  Jesus  dem,  der  havde  været  hans  disciple,
forlade  ham,  som  var  menneskenes  liv  og  lys.  Bevidstheden  om,  at  hans
medlidenhed  ikke  blev  påskønnet,  hans  kærlighed  ikke  gengældt,  hans  nåde
ringeagtet  og hans frelse forkastet,  fyldte ham med en usigelig sorg. Det var en
udvikling som denne, der gjorde ham til en smerternes mand.’ Den Store Mester, s.
264.
‘Hvor alvorlig en sag er det at afvise Herrens eller hans udsendinges budskab. At
forkaste Herrens tjenere er det  samme som at forkaste Kristus selv.’  Den Store
Mester, s. 334.

2. Hvornår blev Paulus’ vidnesbyrd ikke modtaget? Ap G. 24, 24 – 25; 26, 27
- 30.

BEMÆRK: ‘Feliks forstod, at Paulus talte sandhed. I erindringen genoplevede han
sin syndige fortid. Han så med frygtelig tydelighed hemmeligheder fra sit lastefulde
og grusomme ungdomsliv og de senere års mørke oplevelser. Han så, at han var
vellystig, grusom og grisk. Aldrig før havde sandheden ramt hans hjerte på den 
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måde.  Aldrig før  var  hans  sjæl  blevet  så  grebet  af  rædsel.  Tanken  om,  at  alle
hemmeligheder ved hans forbryderiske løbebane var synlige for Guds øje, og at han
skulle dømmes efter sine gerninger, fik ham til at skælve af rædsel. Men i stedet for
at  lade  sin  overbevisning  føre  til  anger  prøvede  han  at  frigøre  sig  for  disse
uvelkomne overvejelser.  Samtalen med Paulus blev brat  afbrudt.  “Gå for  denne
gang,” sagde han, “når jeg får tid, vil jeg lade dig kalde.” Hvor var der stor forskel
på Feliks handlemåde og fangevogterens i Filippi!’ Mesterens Efterfølgere, s. 225.

‘Jeg alene er tilbage’

3. Hvilken skildring af Elias’ modløshed har vi fået, og hvordan behandlede 
Gud ham? 1 Kong. 19, 4. 9 – 13. 18.

BEMÆRK:  ‘Der er ikke noget bemærkelsesværdigt i, at åndelige kæmper bliver
modløse og fortvivlede, når de kommer ud for vanskeligheder og et stort pres, og at
de til tider synes, at livet er så trist, at de ikke ønsker at leve længer. Når det sker,
bør de huske, at en af de største profeter,  der har levet, flygtede for en rasende
kvindes vrede. Han var træt og udkørt efter flugten, nedbøjet af dyb skuffelse og
bad om at måtte dø. Men det var, da håbet var ude og hans livsgerning syntes at
skulle slå fejl, at han lærte en af de dyrebareste lektier i sit liv. Da han var svagest,
lærte  han,  at  det  både  er  nødvendigt  og  muligt  at  stole  på  Gud  under  de
allervanskeligste forhold. De mennesker, der fristes til at fortvivle og give op, mens
de bruger deres livsenergi i selvopofrende arbejde, kan hente nyt mod ved at tænke
på Elias’ erfaring.’ Profeter og Konger, s. 88.
‘Kristus svigtede ikke, og heller ikke blev han modløs; og disciplenes tro skulle
vise sig at være lige så udholdende. De måtte arbejde, ligesom han havde arbejdet,
og være afhængige af hans styrke. Skønt vejen undertiden ville være spærret og
tilsyneladende umulig, så skulle de ved hans nåde gå fremad uden nogensinde at
fortvivle, men altid håbende.’ Mesterens Efterfølgere, s. 18.

4. Hvilken lektie kan vi lære fra beretningen om Jonas? Jon. 1, 1 – 3; 3, 1 - 5.

BEMÆRK:  ‘Mens profeten  [Jonas]  tænkte på den vanskelige  og tilsyneladende
umulige opgave, blev han fristet til at spørge, om det nu også var klogt at tage af
sted. . . Mens han tøvede og tvivlede, gjorde Satan ham modløs. . . Det var et meget
stort  ansvar,  Herren havde betroet  Jonas,  men Gud var mægtig til  at  styrke  sin
tjener og lade hans gerning lykkes.’ Profeter og Konger, s. 130.

‘Springe højt af glæde!’
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5. Hvilken respons anbefalede Jesus i tider med forfølgelse? Luk. 6, 22 - 23.
BEMÆRK: ‘Skal vi da søge efter verdens herlighed og ære? Jeg takker Gud for, at
vi må give afkald på kærlighed til verden, hjertets stolthed og alt, som bidrager til
afgudsdyrkelse, for at være efterfølgere af Golgatas mand. Jeg præsenterer for jer,
mine brødre og søstre, hans selvfornægtende liv. Hvorfor er vi så følsomme overfor
prøvelser  og bebrejdelse,  skam og lidelse,  når  vor Herre  har  givet  os sådant  et
eksempel? Hvem vil ønske at gå ind til deres Herres glæde, medens de er uvillige
til at få del i hans lidelser? Hvad! tjeneren er uvillig til at bære den lidelse og skam,
som Mesteren uselvisk bar  for  ham! Vil  tjeneren  trække sig tilbage fra et  liv i
opofrelse, gennem hvilket han kan sikre sig evig lykke i Guds paradis? Mit hjerte
siger: “Lad mig få del med Kristus i hans lidelser, så jeg til sidst kan få del med
ham i hans herlighed.’ Advent Review & Sabbath Herald, 26. maj, 1885

6. Hvilket eksempel er vi givet på det at glæde sig i en tid med forfølgelse?
Ap. G. 16, 25.

BEMÆRK:  ‘I  enhver  prøvende  omstændighed  kan  vi  have  hans  nærværelses
fortrøstning. Vi kan leve i selve himmelens atmosfære. Vore fjender kan kaste os i
fængsel, men fængslets mure kan ikke afbryde kommunikationen mellem Kristus
og  vore  sjæle.  Der  er  Én,  der  er  over  alle  jordiske  magter,  som ser  alle  vore
svagheder, og som er bekendt med alle vore prøvelser; og engle kan komme til os i
vore ensomme celler og bringe lys og fred fra himmelen. Fængselet vil være som et
palads,  for  de  rige  i  troen  bor  der;  og  de  dystre  vægge  vil  blive  oplyst  med
himmelsk  lys,  som da  Paulus  og  Silas  bad  og  sang lovsange  ved  midnatstid  i
fængslet i Filippi. Bunyan blev spærret inde i Bedford fængsel; og derfra udgik der
et lys, der oplyste vejen til den himmelske stad.’ Gospel Workers, 1892 udgave, s.
424.

‘Jesus Kristus og det som korsfæstet’

7. Hvilken fremgangsmåde brugte Paulus til at vidne i Athen og med hvilket
resultat? Ap. G. 17, 22 - 34.

BEMÆRK: ‘Blandt dem, der traf Paulus på torvet, var der “nogle af de epikuræiske
og af de stoiske filosoffer.” Men både de og alle andre, der kom i berøring med
ham, opdagede snart,  at han sad inde med endnu flere kundskaber end de selv!
Hans forstand og ånd tiltvang sig de lærdes agtelse, mens hans alvorlige, logiske
tankegang og hans mægtige veltalenhed holdt opmærksomheden fangen hos alle
hans  tilhørere.  Disse  anerkendte  den  kendsgerning,  at  han  ikke  var  nogen
nybegynder, men i stand til at imødegå alle med overbevisende argumenter til støtte
for de lærdomme, han forkyndte. Således stod apostlen og mødte uforfærdet sine
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modstandere på deres egen grund, idet han besvarede logik med logik, filosofi med
filosofi og veltalenhed med veltalenhed.’ Mesterens Efterfølgere, s. 128. 
8. Hvilken lektie lærte Paulus af sin erfaring i Athen? 1 Kor. 2, 1 - 4.

BEMÆRK:  ‘Da apostlen prædikede evangeliet i Korint, benyttede han en anden
fremgangsmåde end den, han havde anvendt i Athen. Dengang han var der, havde
han søgt at indstille sin taleform efter tilhørernes smag; han havde mødt logik med
logik, videnskab med videnskab og filosofi med filosofi. Når han tænkte på den tid,
der var brugt på denne måde, og gjorde sig klart, at hans lære kun havde båret ringe
frugt  i  Athen, besluttede han at  følge  en anden arbejdsplan i  Korint  under sine
bestræbelser  for  at  fange  de  letsindiges  og  ligegyldiges  opmærksomhed.  Han
bestemte  sig  til  at  undgå  indviklede  argumenter  og  diskussioner  og  blandt
korinterne  “ikke at  ville vide af noget  andet . .  .  end Jesus Kristus og det  som
korsfæstet.” Han ville prædike for dem,  “ikke ved visdoms overtalende ord, men
ved Ånds og krafts bevis.”’ Mesterens Efterfølgere, s. 132.

‘På grund af jeres vantro’

9. Hvilken fiasko erfarede disciplene og hvorfor? Matt. 17, 14 - 21.

BEMÆRK: ‘Hvis de ville sejre i en sådan strid, måtte de begynde arbejdet i en helt
anden ånd. Deres tro måtte være styrket ved inderlig bøn og ved faste og hjertets
ydmyghed. De måtte være befriede fra deres eget jeg og fyldte af Guds Ånd og
kraft. Inderlig,  vedholdende bøn til  Gud i tro, den tro, som fører til  fuldstændig
afhængighed  af  Gud og  uforbeholden  hengivelse  til  hans gerning  er  det  eneste
middel  til  at  bringe  mennesker  Helligåndens  hjælp  i  striden  mod  magter  og
myndigheder,  mod verdensherskerne i  dette mørke og ondskabens åndemagter  i
himmelrummet.’ Den Store Mester, s. 293.

10. Hvilke resultater vil følge med udøvelsen af tro? Ap. G. 11, 24.

BEMÆRK: ‘Dette er evangeliets videnskab. Skrifterne erklærer:  “Uden tro er det
umuligt at behage Gud.” Kundskaben om, hvad Skriften betyder, når den fremfører
for  os  nødvendigheden  af  at  udvikle  tro  for  os,  er  vigtigere  end  nogen  anden
kundskab, der kan opnås. Vi lider megen vanskelighed og sorg 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 er blevet bedre forstået, og før mere tro
bliver  udøvet.  Der  kan ikke være nogen fuldkommengørelse  af  kristen karakter
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uden tro, der virker gennem kærlighed og renser sjælen.’ Advent Review & Sabbath
Herald, 18. oktober, 1898. 

‘Bringer deres neg’

11. Hvem forkaster mennesker i virkeligheden, når de forkaster vort 
vidnesbyrd? 1 Sam. 8, 7.

BEMÆRK:  ‘Sandt missionsarbejde  kan kun gøres  i  den første  Missionærs ånd,
som besøgte vor verden. Han bad ofte til sin Fader, og nogle gange fremstillede han
sine bønner med høje råb og tårer, idet han bad om, at Guds kraft måtte frelse dem,
der ikke vidste, at de behøvede frelse. Vi må have den ånd, der drev Kristus, der
ledte ham til at bede og overtale de oprørske til at komme hen til ham. Selv når
mennesker vender sig bort fra os med hårde hjerter og forkaster det evige livs gave,
skal  vi  efterligne  Kristi  eksempel.  Han så ikke med ligegyldighed på  dem, der
ringeagtede og forkastede ham.’ Advent Review & Sabbath Herald, 4. juli, 1893.

12. Hvilket løfte om endelig fremgang er givet dem, der arbejder i Herrens
vingård? Sal. Sal. 126, 5 – 6.

BEMÆRK:  ‘Alle,  som  føler  sig  tilskyndet  til  at  gå  ind  i  arbejdet  enten  på
hjemmefronten eller i fjerne egne, skal gå fremad i Herrens navn. Når de forlader
sig på,  at  Gud vil give nåde og kraft,  vil  det  lykkes for  dem. Deres  gerning er
måske ubetydelig til at begynde med, men når de følger Herrens plan, vil den vokse
sig større. Gud lever. Han vil virke for den uselviske, opofrende arbejder, hvem han
end er og hvor som helst han arbejder.’ I Mesterens Tjeneste, s. 308.
‘Gud vil tage sådanne mennesker, som ikke synes at være så godt udrustede, og
som ikke har stor selvtillid; han vil gøre de svage stærke, fordi de stoler på, at han
vil  gøre  det  for  dem, som de ikke  selv kan gøre.  Gud vil  antage  en  helhjertet
tjeneste og selv vil han opveje manglerne.’ I den Store Læges Fodspor, s. 154.
‘De,  som bliver  medarbejdere  med Gud,  vil  vokse  i  moralsk  og  åndelig  kraft,
medens de, som bruger deres tid og kræfter på at tjene sig selv, vil forkrøble, visne
og dø. Kristne kvinder, de unge, de midaldrende og de, som er oppe i årene, kan
have en del i Guds værk for denne tid; og ved at tage del i dette værk, når de har
anledningen til det, vil de få en erfaring af den højeste værdi for sig selv. Ved at
glemme sig selv vil de vokse i nåde. Ved at træne sindet i denne retning, vil de lære
at bære byrder for Jesus og vil erkende tjenestens velsignelse. Og snart vil den tid
komme, når “de, som sår med gråd, skal høste med frydesang.”’ Signs of the Times,
16. september, 1886.
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‘Lad os nu vende tilbage’

UDENADSVERS:  ‘Men  efter  nogen  tids  forløb  sagde  Paulus  til  Barnabas:
“Lad os nu vende tilbage og besøge brødrene i alle de byer, hvor vi har forkyndt
Herrens ord, for at se, hvordan det går dem.’ Ap. G. 15, 36.

STUDIEHJÆLP: Evangelism, ss. 334 - 340.

Indledning
‘Arbejdet  må  ikke  forlades  for  tidligt.  Se  til,  at  alle  er  kloge  i  sandheden,
grundfæstede i troen, og interesserede i enhver gren af arbejdet, før I efterlader dem
til fordel for et andet område. Og besøg dem ofte, ligesom apostlen Paulus, for at se
hvordan de har det. Åh, det forsømmelige arbejde mange gør, som hævder at være
hvervet  af Gud til  at  forkynde hans ord, får englene til  at græde.’  Testimonies,
Volume 5, s. 256. 

‘Se, hvordan det går dem’

1. Hvilket forslag kom Paulus med til  Barnabas angående dem, de havde
bragt til Kristus? Ap. G. 15, 36. 

BEMÆRK: ‘Både Paulus og Barnabas tænkte med kærlighed på dem, der nyligt
havde  taget  mod evangeliets  budskab  ved  deres  prædiken,  og  de  længtes  efter
endnu engang at se dem. Paulus slap aldrig denne omsorg. Selv når han var ude på
fjerne  missionsmarker,  langt  borte  fra  skuepladsen for  sin tidligere  virksomhed,
vedblev  hans  sjæl  at  bære  byrden  af  at  måtte  tilskynde  disse  omvendte  til  at
forblive tro og “gennemføre hellighed i gudsfrygt.” 1 Kor. 7, 1. Bestandig søgte
han at hjælpe dem til at blive selvstændige kristne i stadig udvikling, stærke i troen,
brændende i deres iver og helhjertede i deres overgivelse til Gud og til arbejdet for
at fremme hans rige.’ Mesterens Efterfølgere, s. 111.

2. Hvordan  udtrykte  Paulus  sin  kærlighed  til  dem,  han  havde  bragt  til
Kristus? Fil. 4, 1.

BEMÆRK: ‘“Bekymringerne for alle menighederne” hvilede stadig på ham. Han
følte dybt den fare, der truede dem, for hvem han havde arbejdet så ihærdigt, og
han  søgte  så  vidt  muligt  at  erstatte  sin  personlige  instruktion  med  skriftlige
meddelelser. Han udsendte også delegerede med fuldmagt til at arbejde blandt de
menigheder, han havde grundlagt, og også i områder, som han ikke havde besøgt.
Disse budbringere gav ham trofast tjeneste, og ved at være i forbindelse 
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med dem blev han informeret om menighedernes tilstand og farer og blev i stand til
at holde konstant opsyn med dem.’ Sketches from the Life of Paul, s. 281.

‘Ældste i enhver menighed’

3. Hvad gjorde apostlene for at beskytte forsamlingerne af nye troende? Ap. 
G. 14, 23; Tit. 1, 5.

BEMÆRK:  ‘På  alle  de  steder  var  der  mange,  som  troede  på  sandheden;  og
apostlene følte, at det var deres pligt at styrke og opmuntre deres brødre, som var
udsat for bebrejdelse og bitter modstand. De var opsat på at lukke det arbejde, de
havde gjort, godt af, så det ikke skulle trævle op. Menigheder blev organiseret på
de nævnte steder, ældste blev udvalgt i enhver menighed, og den rigtige orden blev
etableret dér.’ Sketches from the Life of Paul, s. 62.

4. Hvilken slags person anså Paulus for at være egnet til at føre tilsyn med en
menighed? 1 Tim. 3, 1 - 7.

BEMÆRK: ‘Når du opfylder dine pligter som en ældste i menigheden, så vær tro
mod Gud overfor de fejlende i hans menighed. Du må ikke svigte, min broder, i at
give  agt  på  Guds  Ånds  formaning  om  at  bringe  venlighed,  mildhed  og  den
kærlighed,  som Kristus  udviste,  ind  i  dit  hjerte.  Du må ikke  nære  en  kold  og
usympatisk ånd. Vælg dine ord med omhu. Du må tale og handle på en sådan
måde, så du får en god indflydelse over menighedens medlemmer. Gud ønsker, at
du skal undgå al skarphed. Dæk dig selv med Kristi retfærdigheds klædning. Ved at
tale sandheden i kærlighed kan du bringe en velsignelse til mange hjerter. Tillad
ikke en fordømmende ånd at tilskynde dine ord. Må Herren blødgøre og betvinge
sig dit hjerte, så dine ord vil blive en velsignelse for hele menigheden.’  Atlantic
Union Gleaner, 9. september, 1903.

‘Dér fortsatte han’

5. Hvad gjorde Paulus, efter en menighed var blevet oprettet? Ap. G. 18, 11.

BEMÆRK: ‘Når mænd og kvinder tager imod sandheden, må vi ikke forlade dem
og gå væk og ikke have nogen yderligere byrde for dem. De skal passes. De skal
bæres som en byrde på sjælen, og vi må våge over dem som husholdere, der må
aflægge regnskab.’ Evangelism, s. 345. 
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6. Hvilket  arbejde  gav Paulus  til  Timoteus,  da  han planlagde at  rejse  til

Makedonien? 1 Tim. 1, 3 - 4.

BEMÆRK: ‘Vore anstrengelser må ikke holde op, fordi der ikke er blevet holdt
offentlige møder i nogen tid. Så længe der er nogen interesserede, må vi give dem
anledning til at lære sandheden. Og de nyomvendte vil behøve at blive instrueret af
trofaste lærere af Guds ord, så de kan vokse i  kundskaben om og kærlighed til
sandheden og vokse til modne mænd og kvinder i Kristus Jesus. De må nu omgives
af  de påvirkninger,  der  er  mest  gavnlige  for  åndelig  vækst.’  Advent  Review &
Sabbath Herald, 14. februar, 1907. 

‘Bekræfte menighederne’

7. Da Paulus gik tilbage til de menigheder, han havde hjulpet med at oprette,
hvilket arbejde gjorde han så iblandt dem? Ap. G. 14, 21 – 22; Ap. G. 15,
41.

BEMÆRK: ‘Paulus glemte ikke de således oprettede menigheder. Omsorgen for
dem  hvilede  altid  på  hans  sind  som  en  stadigt  voksende  byrde.  Hvor  lille  et
samfund end var, var det dog genstand for hans bestandige omhu. Han vågede ømt
over de mindre menigheder og forstod, at de trængte til særlig omsorg, for at deres
medlemmer kunne blive helt stadfæstede i sandheden og lære at arbejde alvorligt
og uselvisk for andre.’ Mesterens Efterfølgere, s. 102.

8. Da Paulus ikke var i stand til at besøge sine elskede menigheder, hvordan
gav han så udtryk for sin omsorg for dem? 1 Kor. 4, 14; 2 Kor. 2, 9.

BEMÆRK: ‘I brevet til “de hellige i Kolossæ, de troende brødre i Kristus,” der er
skrevet,  mens  Paulus  var  fange  i  Rom,  nævner  han  sin  glæde  over  deres
standhaftighed i troen, hvorom han har fået meddelelse gennem Epafras, der, som
apostlen skrev, “har fortalt os om jeres kærlighed i Ånden.” “Derfor,” vedblev han,
“har vi fra den dag, vi hørte det, heller ikke holdt op at bede for jer og ønske, at I
må blive fyldt af indsigt i Guds vilje med al visdom og åndelig forståelse, så I kan
vandre Herren værdigt, i alle måder ham til behag, idet I bærer frugt og vokser i al
god gerning ved erkendelsen af Gud og styrkes med al styrke efter hans herligheds
vælde til al udholdenhed og tålmodighed med glæde.”’  Mesterens Efterfølgere, s.
250
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‘Indsamlingen til de hellige’

9. Hvordan opmuntrede Paulus de nye troende til at drage omsorg for andre
kristne? Rom. 12, 10 & 13.

BEMÆRK: ‘Herren behøver ikke vore offergaver. Vi kan ikke berige ham ved vore
gaver. Salmisten siger: “Fra dig kommer det alt sammen, og af din egen hånd har vi
givet dig det.” Dog tillader Gud os at vise vor værdsættelse af hans barmhjertighed
ved selvopofrende anstrengelser for at videregive det samme til andre. Dette er den
eneste måde, hvorpå det er muligt for os at vise vor taknemmelighed og kærlighed
til Gud. Han har ikke tilvejebragt nogen anden måde.’  Advent Review & Sabbath
Herald, 6. december, 1887.

10. Hvilken ånd elsker Gud at se hos dem, der kommer med deres offergaver?
2 Kor. 9, 6 - 7.

BEMÆRK:  ‘Det  er  Guds  hensigt,  at  udøvelsen  af  godgørenhed  skal  være  helt
frivillig,  og man må ikke ty til  veltalende appeller  for at  vække sympati.  “Gud
elsker en glad giver.” Han er ikke tilfreds med, at hans forrådskammer er fyldt op
med tiltvungne midler. Hans folks loyale hjerter, der glæder sig over den frelsende
sandhed for denne tid, vil, gennem kærlighed og taknemmelighed til ham for dette
dyrebare lys, være alvorlige og ivrige efter at hjælpe med deres midler og sende
sandheden ud til andre. Den allerbedste måde at give udtryk for vor kærlighed til
vor  Forløser  er  at  give  ofre  for  at  bringe  sjæle  til  kundskaben  om sandheden.
Frelsesplanen blev indgået helt frivilligt af vor Forløser, og det er Kristi hensigt, at
al vor godgørenhed skal være frivillige ofre.’ Testimonies, Volume 3, s 413. 
‘Gør dette herlige emne tydeligt for dine børn; og idet deres unge hjerter vokser
med kærlighed til Gud, lad dem komme med deres små offergaver, så de kan spille
deres rolle i  at  sende det dyrebare lys  til  andre.  Således kan børnene blive små
missionærer for Mesteren. Deres små offergaver, der kommer ind i skatkammeret
som mange små bække, kan få åen til at vokse til  en flod, som vil vederkvæge
mange sjæle, som tørster efter Guds sandhed; og selv disse børn kan se nogle sjæle
blive frelst i Guds rige som et resultat af deres selvfornægtelse.’ Advent Review &
Sabbath Herald, 11. december, 1888. 

‘Kom I nu med til et øde sted’

11. Hvad sørgede Jesus for, efter at hans disciple havde arbejdet for Gud?
Mark. 6, 30 - 31.
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BEMÆRK: ‘Også  i  dag behøver  Guds udvalgte  medarbejdere  at  lytte  til  Kristi
opfordring  om  at  gå  afsides  og  hvile  sig  lidt.  Mange  har  unødigt  ofret  deres
værdifulde liv, fordi de ikke rettede sig efter denne henstilling. . . Til trods for at
høsten er stor og arbejderne få, bliver intet vundet ved at ofre helbred og liv. . .
Mange svage, udkørte arbejdere føler sig dybt ulykkelige, når de ser, hvor meget
der skal gøres, og hvor lidt de kan gøre. De ønsker blot, at de havde flere fysiske
kræfter, så de kunne udrette noget mere, men det er til disse, Jesus siger: “Kom I nu
med til et øde sted, så I kan være ene og hvile jer lidt.”’ Advent Review & Sabbath
Herald, 7. november, 1893.

12. Hvilket råd skal de, der arbejder for Herren, give agt på? Sal. 46, 11a.

BEMÆRK: ‘Alle som går i Guds skole, behøver sådanne stunder i ensomhed, hvor
de kan tale med deres egne hjerter, med naturen og med Gud. Det påhviler dem at
leve et liv, som ikke er i overensstemmelse med verden, med dets vaner og skikke,
og de trænger til personlig erfaring i at lære Guds vilje at kende. Vi må hver især
personlig høre ham tale til vore hjerter. Når enhver anden stemme er tavs, og vi i
stilhed venter for hans åsyn, så vil den ro, som hersker i sjælen, gøre Guds røst
mere tydelig. Han byder os: “Vær stille og kend, at jeg er Gud!” (Sal. 46, 11) Dette
er den rette forberedelse til al arbejde for Gud. Den, der således er blevet styrket og
oplivet, vil selv midt i den rastløse menneskemængde og midt i livets anstrengende
travlhed  være  omgivet  af  lys  og  fred.  Han  vil  modtage  fornyet  styrke,  både
legemligt og åndeligt. Hans liv vil udsende en vellugt og åbenbare en guddommelig
kraft, der vil påvirke menneskenes hjerter.’ I den Store Læges Fodspor, s. 60.

13. Hvilken balance må opnås i livet hos den effektive arbejder for Gud? 2
Mos. 34, 21.

BEMÆRK: ‘Kristenlivet består ikke af en ustandselig aktivitet eller af meditation
hele tiden. En kristen må arbejde ivrigt for at frelse de fortabte, men må også tage
tid til åndelige betragtninger, bøn og granskning af Guds ord. Det går ikke an altid
at skulle være presset af arbejde og anspændelse, for på denne måde forsømmes
den  personlige  gudsfrygt  og  de  åndelige  og  legemlige  kræfter  lider  overlast.’
Advent Review & Sabbath Herald, 7. november, 1893.
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‘Beredte for Herren’

UDENADSVERS:  ‘Og dette  evangelium om Riget  skal  prædikes  over  hele
jorden til et vidnesbyrd for alle folkeslagene; og så skal enden komme.’ Matt. 24,
14.

STUDIEHJÆLP: I Mesterens tjeneste, kap. 27.

Indledning
‘Det er ikke blot enhver kristens forret at vente på Guds dags komme, men også at
fremskynde den. Hvor hurtigt ville ikke hele verden blive tilsået med evangeliets
sæd, hvis alle, der bekender sig til at tro på hans navn, ville bære frugt til hans ære.
Den sidste store høst ville hurtigt modnes, og Kristus ville komme for at indsamle
det dyrebare korn.’ Lys over hverdagen, 1. del, s. 55. 

‘At berede et folk’

1. Hvad er formålet med, at vi vidner? Luk. 1, 17. 

BEMÆRK: ‘Enden er lige foran os, og er det fornuftigt at tænke, at der ikke er
noget  budskab,  der  skal  berede  et  folk  til  at  bestå  på  Guds  forberedelsesdag?
Hvorfor er der så lidt synsevne? Så lidt dybt, alvorligt og inderligt arbejde? Hvorfor
trækker man sig så meget tilbage? Hvorfor er der sådan et vedvarende råb om “fred
og ingen fare,” i stedet for at gå frem i lydighed mod Herrens befaling? Skal den
tredje engels  budskab gå  ud i mørke,  eller  skal  det  oplyse  hele jorden med sin
herlighed?  Skal  Guds  Ånds  lys  udslukkes  og  menigheden  efterlades  blottet  for
Kristi  nåde,  som Gilboas  høje var  det  for  dug og regn?’  Manuscript  Releases,
Volume 11, s. 295.

2. Hvilket budskab skal Guds folk give hele verden? Åb. 14, 6 - 12.

BEMÆRK: ‘Lad vore bønner stige op til Gud, så de fire engle stadig må holde de
fire vinde tilbage,  så de ikke blæser for  at skade eller  ødelægge,  før  den sidste
advarsel er blevet givet til verden. Lad os da arbejde i harmoni med vore bønner.
Lad intet mindske kraften i sandheden for denne tid. Den nærværende sandhed skal
være vor byrde. Den tredje engels budskab må gøre sit arbejde med at udskille sig
et  folk  fra  kirkerne;  et  folk  som vil  stå  fast  på  den  evige  sandheds  platform.’
Testimonies, Volume 6, s. 61.
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‘De sidste nådens stråler, det sidste nådens budskab, som skal forkyndes for verden,
er en åbenbaring af hans kærlighed. Guds børn skal åbenbare hans herlighed. I 
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deres liv og karakter skal de vise, hvad Guds nåde har udrettet for dem.’ Lys over
hverdagen, 2. del, s. 234.
‘I  Den Store Strid er det sidste advarselsbudskab til verden givet tydeligere end i
andre af mine bøger.’ Colporteur Ministry, s. 127.

‘Fårene og bukkene’

3. Hvad vil udfaldet af evangeliet være? Matt. 13, 30.

BEMÆRK: ‘Der er kun to grupper i verden i dag, og der vil kun blive anerkendt to
grupper i dommen, de, som overtræder Guds lov, og de, som holder hans lov. To
store modsættende magter bliver åbenbaret i den sidste store kamp. På den ene side
står himmelens og jordens Skaber. Alle på hans side bærer hans segl. De er lydige
mod hans befalinger. På den anden side står mørkets fyrste sammen med dem, der
har valgt frafald og oprør.’ Advent Review & Sabbath Herald, 7. maj, 1901.
‘Der er to grupper.  Til  den ene giver  apostlen disse opmuntrende ord:  “Men I,
brødre! lever ikke i mørke, så dagen kan overraske jer som en tyv.” 1 Tess. 5, 4.
Nogle  vil  være  rede,  når  Brudgommen  kommer  og  vil  gå  ind  med  ham  til
brylluppet. Hvor dyrebar er ikke denne tanke for dem, som venter og våger efter
hans tilsynekomst! Kristus “elskede kirken og gav sig selv hen for den, for at han
kunne hellige den, idet han rensede den i vandbadet ved ordet, og for at han således
kunne fremstille kirken for sit åsyn som herlig, uden plet eller rynke eller andet
sådant,  nej,  den skulle være hellig og dadelfri.”  Ef.  5, 25 - 27. Dem, som Gud
elsker,  glæder sig over hans gunst,  fordi  de er smukke i karakter.  Den store og
herlige opgave med at frembringe et folk, som vil have en Kristuslignende karakter,
og som vil kunne bestå på Herrens dag, vil blive fuldbyrdet.’ Testimonies, Volume
6, s. 129.

4. Hvordan vil de tre engles budskaber dele jordens befolkning i disse to 
grupper? Åb. 14, 9 - 12.

BEMÆRK: ‘Gud har kaldet sin menighed i dag, ligesom han kaldte Israel fordum,
til at være lys på jorden. Med sandhedens mægtige sværd: det første, det andet og
det tredje englebudskab, har han skilt dem fra kirkesamfundene og fra verden for at
føre dem ind i sin egen hellige nærhed. Han har overladt dem at bevare sin lov og
betroet dem de store profetiske sandheder for denne tid. Som tilfældet var med de
hellige ord, der blev betroet det gamle Israel, er det et helligt tillidshverv at bringe
disse sandheder ud til verden. De tre engle i Åb. 14. kapitel er en fremstilling af det
folk, der tager imod lyset i Guds budskaber og går ud for som hans redskaber at

80



Lektie 14: 24. – 30. september
forkynde advarselen over hele den vide jord.’ Vejledning for Menigheden, bind 2, s.
132.

‘Hans brud har gjort sig rede’

5. Hvordan bliver de, som er rede til Kristi komme, beskrevet? Åb. 14, 1 – 5.
Sammenlign med Åb. 7, 1 - 4.

BEMÆRK: ‘Et af de markante træk i fremstillingen af de 144.000 er, at der ikke
blev fundet svig i deres mund. Herren har sagt: “Saligt det menneske . . i hvis ånd
der ikke er svig.” De bekender sig til at være Guds børn og bliver fremstillet som
vandrende efter Lammet, hvor det går. De fremstilles som stående på Zions bjerg,
rustet til hellig tjeneste, iklædt hvidt linned, som er de helliges retfærdighed. Men
alle, som følger Lammet i himmelen, må først have fulgt ham på jorden i tillidsfuld,
kærlig,  villig  lydighed,  ikke ustadigt  og med angst,  men fortrøstningsfuldt  og i
sandhed, som hjorden følger hyrden.’ Selected Messages, Book 3, s. 424. 
‘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 himlen, mens de bodfærdige troendes synder fjernes
fra helligdommen, skal der ske en særlig renselse, en fjernelse af synd blandt Guds
folk på jorden. Dette fremgår ganske 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.

6. Hvilket  billede  af  menigheden,  som  er  rede  til  Kristi  komme,  giver
Paulus? Ef. 5, 25 - 27.

BEMÆRK: ‘Der var en broder, der sagde til mig: “Søster White, tror du, at Herren
vil komme om ti år? [Jeg svarede] “Hvad forskel gør det for dig, om han kommer
om to, fire eller ti år?” “Jamen,” sagde han, “Jeg tror, at jeg ville gøre nogle ting
anderledes,  end jeg gør nu, hvis jeg vidste,  at  Herren skulle  komme om ti  år.”
“Hvad ville du gøre?” sagde jeg. “Jamen,” sagde han, “Jeg ville sælge min ejendom
og begynde at studere Guds ord og prøve at advare folk og berede dem til hans
komme, og jeg ville bede Gud om, at jeg måtte være rede til at møde ham.” “Hvis,”
sagde jeg, “du da vidste, at Herren ikke ville komme de næste tyve år, ville du så
leve  anderledes?”  Han  sagde:  “Det  tror  jeg,  at  jeg  ville.”’  Sermons  &  Talks,
Volume 2, s. 28. 
‘[Jesus] viste dem, hvad det vil sige at våge og være rede for hans komme. Tiden
skal ikke tilbringes  med at  sidde uvirksom og vente,  men med at  være optaget
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flittigt  i  sin  gerning.  Han  bibragte  dem  denne  undervisning  i  lignelsen  om
talenterne.’ Lys over hverdagen, 2. del, s. 128.

‘Hvem skal jeg sende?’

7. Hvilken slags mennesker vil give det sidste budskab? Es. 52, 6 – 8.

BEMÆRK: ‘Måtte Gud hjælpe os med at tage rustningen på og handle, som om vi
mente det alvorlig, og som om mænd og kvinders sjæle var værd at frelse. Lad os
søge en ny omvendelse. Vi trænger til Guds Hellige Ånds nærværelse iblandt os til
at smelte vort hjerte, for at vi ikke skal bringe en ubehagelig ånd ind i gerningen.
Jeg beder om, at Helligånden må tage vore hjerter i besiddelse. Lad os handle som
Guds børn, der ser hen til ham for at få råd, rede til at udføre hans planer, hvor som
helst de bliver lagt frem. Gud vil blive herliggjort af et sådant folk, og de, som er
vidner til  vor nidkærhed, vil sige:  “Amen,  amen!”’  Vejledning for Menigheden,
bind 3, s. 302.

8. Hvilken slags menneske vælger Gud til sit værk og hvorfor? 1 Kor. 1, 26 -
28.

BEMÆRK: ‘Vi har et stort arbejde foran os, det afsluttende arbejde med at give det
sidste advarselsbudskab til en syndig verden. Der er mennesker, som vil blive taget
fra ploven, fra vingården, fra adskillige andre grene af arbejde, og blive udsendt af
Herren for at give dette budskab til verden.’ Evangelism, s. 48
‘Herren vil selv kalde mænd, ligesom han fordum kaldte de beskedne fiskere, og vil
selv oplyse dem om deres arbejdsmark og de metoder, de bør følge. Han vil kalde
mænd fra ploven og andre beskæftigelser til at give den sidste advarsel til fortabte
sjæle. Der er mange måder at arbejde for Mesteren på, og den store Lærer vil åbne
disse arbejderes forståelse og sætte dem i stand til at se de underfulde ting i hans
ord.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 324.
‘Uforventet talent vil blive udviklet hos dem fra de almindelige samfundslag. Hvis
mænd og kvinder bare kan få sandhedens budskab bragt til dem, vil mange af dem,
der hører det, tage imod det. Fra ethvert samfundslag i livet vil de, høje og lave,
rige og fattige, tage imod sandheden for denne tid. Nogle, som bliver betragtet som
ulærde, vil blive kaldet til Mesterens tjeneste, som de ydmyge, ulærde fiskere blev
kaldet af Frelseren. Mennesker vil blive kaldet fra ploven, som Elias blev det, og
vil blive drevet til at udføre det arbejde, som Gud har givet dem. De vil begynde at
arbejde i enkelhed og stilhed og læse og forklare Skrifterne for andre. Deres enkle
metoder vil blive fremgangsrige.  Hus til  hus arbejde vil blive gjort af mænd og
kvinder, som vil indse, at de kan arbejde for Herren, fordi han har sat sin Ånd på
dem.  Idet  de  går  frem  i  ydmyg  tro,  vil  Kristus  give  dem  nåde,  som  de  kan
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videregive til andre. Herren vil give dem den samme kærlighed for døende sjæle,
som han gav disciplene fordum.’ This Day with God, s. 115

‘Vederkvægelsens tider’

9. Hvilket løfte om guddommelig kraft er givet dem, som følger det lys, de
har fået? Hos. 6, 3.

BEMÆRK: ‘Guds tjenere vil med oplyste ansigter og strålende af hellig iver ile fra
sted til sted for at forkynde budskabet fra himlen. Advarslen skal gives af mange
tusind stemmer over hele jorden. Der vil ske mirakler, syge vil blive helbredt, og
tegn og undere vil følge de troende. Satan arbejder også med forførende undere, så
han endog får ild til at falde ned fra himlen for menneskers øjne. Åb. 13, 13. På den
måde kommer jordens beboere til at indtage deres standpunkt.’  Konfrontation,  s.
502.

10. Hvilket arbejde må gøres nu for at sikre en stor høst? Sal. 126, 5; 2 Kor. 9,
6.

BEMÆRK: ‘Budskabet bringes ikke så meget ved argumenter,  som ved en dyb
overbevisning af Guds Ånd. Argumenterne er fremført. Sæden er sået. Nu skal den
spire frem og bære frugt. De skrifter, Guds tjenere missionærerne har delt ud, har
gjort  deres  virkning,  men  mange  af  dem,  de  har  gjort  indtryk  på,  er  blevet
forhindret, og har ikke helt forstået sandheden eller rettet sig efter den. Nu trænger
lysets stråler igennem overalt, sandheden ses i al sin klarhed, og Guds oprigtige
børn bryder de bånd, der har holdt dem fast. Familieforbindelser, kirkeforhold har
ingen magt til at standse dem nu. Sandhed er mere værdifuld end alt andet. Trods
alle de kræfter, der forener sig mod sandheden, er der mange,  der stiller sig på
Herrens side.’ Konfrontation, s. 502. 
‘Det er sandt, at nogle af dem, der køber bøgerne, vil lægge dem på hylden eller
anbringe dem på bordet i dagligstuen og sjældent se på dem. Gud har dog omsorg
for sin sandhed, og den tid vil komme, da disse bøger bliver fundet frem og læst.
Sygdom eller ulykke kam ramme hjemmet, og ved hjælp af den sandhed, bøgerne
indeholder, sender Gud bekymrede hjerter fred og håb og hvile. Hans kærlighed
åbenbares for dem, og de forstår, hvor dyrebar deres synders forladelse er. Således
virker  Herren  sammen  med  sine  selvopofrende  arbejdere.’  Vejledning  for
Menigheden, bind 2, s. 437. 

‘Høsten er stor’
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11. Hvilken bøn opfordrer Jesus os til at bede? Matt. 9, 37 - 38. Se Joh. 4, 35

BEMÆRK: ‘Som et folk er vi ikke rigtig klar over, hvor kort tid vi har at arbejde i,
og vi forstår ikke arbejdets omfang for denne tid. Natten kommer snart, hvor intet
menneske kan arbejde. Gud kalder på mænd og kvinder til at gøre sig skikkede til,
ved at overgive sig til hans vilje og ivrigt studere Skrifterne, at udføre hans særlige
arbejde for disse sidste dage. Han kalder nu på mennesker, som kan arbejde. Idet de
engagerer sig i arbejdet med oprigtighed og ydmyghed og gør alt, hvad de kan, vil
de få en mere indgående erfaring. De vil have en bedre kundskab om sandheden og
bedre forstå, hvordan de skal nå sjæle og hjælpe dem der, hvor de har brug for at
blive hjulpet. Der behøves arbejdere nu til at arbejde for Gud. Markerne er allerede
klar til høsten, og dog er arbejderne få.’ Life Sketches, 1915 ed., s. 211.

12. Hvilket løfte om endelig fremgang i Herrens høstmark er vi givet? Sal.
126, 6; Rom. 9, 28.

BEMÆRK: ‘Vi behøver nu at vågne fra søvnen og arbejde ivrigt med at advare
dem ved vejene og stierne. Snart vil arbejdet være afsluttet, og nu er det tid for os at
arbejde med intens energi og utrættelig flid. Guds domme er over jorden, og under
Helligåndens påvirkning må vi give det advarselsbudskab, som han har betroet os.
Vi må give dette budskab hurtigt, linje på linje, forskrift på forskrift. Mennesker vil
snart blive tvunget til at tage store beslutninger, og det er vores pligt at se til, at de
får  en  anledning  til  at  forstå  sandheden,  så  de  kan  tage  deres  standpunkt  med
forstand på den rigtige side. Herren kalder på sit folk, for at de skal arbejde, arbejde
ivrigt og med forstand, medens nådetiden varer.’  Southern Watchman,  16. april,
1907.

84



Afsluttende ord

Hvis du vil arbejde sådan, som det er Kristi hensigt hans disciple skal arbejde,
og vinde sjæle for ham, vil du føle trang til dybere erfaring og 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. 

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 de 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. 

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 både i den åndelige og i den timelige verden
svækkelse og forfald med sig. Den, der ikke vil bruge 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. 

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, gør os til alles skyldnere,
som ikke kender ham. Gud har givet os lyset, ikke for os selv alene, men for at vi
skal bringe det videre til andre. Om de, der følger Kristus, ret forstod deres pligt,
ville der være mange tusinder for hver en, der nu er, som forkynder evangeliet i
hedenske lande. Og alle, der ikke personlig kan deltage i denne gerning, ville støtte
den med deres  midler,  deres  interesse og deres  bønner,  og der  ville  også  blive
udført langt mere ihærdigt arbejde,  end tilfældet er, for sjæle i kristne lande. 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  i  hjemmet,  i
menigheden, blandt vore omgivelser og dem, vi har forretningsforbindelser med.

Vejen til Kristus, ss. 80 - 82
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