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‘Din vej, o Gud, er i helligdommen’

Forord

Guds  folk  bør  have  en  klar  forståelse  af  helligdommen  og  den  undersøgende
retshandling.  Alle  bør  have  personligt  kendskab  til  deres  store  ypperstepræsts
stilling og gerning. Hvis de ikke har det, kan de umuligt udvise den tro, som er
absolut nødvendig i denne tid, eller udfylde den plads, som Gud ønsker, at de skal
udfylde. Hvert eneste menneske har en sjæl at frelse eller miste. Hvert menneske
har en sag til behandling ved Guds domstol. Alle skal stilles ansigt til ansigt med
den store Dommer. Det er derfor af den største vigtighed, at hvert eneste menneske
ofte lader tankerne dvæle ved den højtidelige stund, da retten bliver sat og bøgerne
lukket op, og da hvert enkelt menneske, ligesom Daniel, skal stå op til sin lod ved
dagenes ende. 
Alle de mennesker, der har fået kendskab til disse emner, skal aflægge vidnesbyrd
om de store sandheder, som Gud har betroet dem. Helligdommen i himmelen er
selve midtpunktet  for  Kristi  tjeneste til  bedste for menneskene.  Den angår  hver
eneste sjæl, som lever på jorden. Den giver indblik i forløsningsplanen, fører os ned
til  selve  tidens  afslutning  og  viser  os  den  sejrrige  udgang  af  kampen  mellem
retfærdigheden  og  synden.  Det  er  af  den  største  betydning,  at  alle  sætter  sig
grundigt ind i disse spørgsmål, så de kan svare enhver, der beder dem gøre rede for
det håb, som de har. 

Kristi midlergerning for menneskene i den himmelske helligdom har lige så
stor betydning for frelsesplanen som hans død på korset. Ved sin død begyndte han
det værk, som han fór til himmelen for at fuldende efter sin opstandelse. Vi må ved
tro gå ind bag forhænget, “hvor Jesus gik ind som forløber for os”. Heb. 6, 20. Der
tilbagekastes  lyset  fra  Golgatas  kors,  og  der  kan  vi  få  en  klarere  forståelse  af
forløsningens  hemmeligheder.  Menneskets  frelse  har  kostet  Himmelen  uendelig
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meget: Det offer, som er bragt, opfylder Guds overtrådte lovs mest vidtrækkende
krav. Jesus har banet vej til Faderens trone, og takket være hans midlertjeneste kan
alle de, der kommer til ham i tro, få deres oprigtige ønsker forelagt Gud. 

Den Store Strid, s. 432.
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Lektie 1: 1. – 7. oktober  
‘Jesu, hans Søns, blod renser os fra al synd’

UDENADSVERS: ‘Således skal også Kristus, efter én gang at være blevet ofret
for at bære manges synder, anden gang komme til syne, ikke for at bære synden,
men til frelse for dem, som bier på ham.’ Heb. 9, 28. 

STUDIEHJÆLP: Patriarker og Profeter , kap. 5.

Indledning
‘Ligesom ypperstepræsten afførte sig sin pragtfulde embedsdragt og gjorde tjeneste
i en almindelig præsts hvide linnede klædning, sådan påtog Kristus sig en tjeners
skikkelse og bragte offeret, hvor han selv var præsten, og han selv var offeret. “Han
blev såret for vore overtrædelser, knust for vor brødes skyld; os til fred kom straf
over ham.” Es. 53, 5. Kristus blev behandlet, som vi fortjener det, for at vi kan
blive behandlet, som han fortjener. Han blev dømt for vore synder, som han ingen
del havde i,  for  at  vi  kunne blive retfærdiggjort  ved hans retfærdighed,  som vi
ingen del havde i. Han led den død, der tilkom os, for at vi skulle kunne modtage
det liv, som var hans. “Vi fik lægedom ved hans sår.”’ Den Store Mester, s. 15. 

‘Hvis en sjæl synder’

1. Hvad er Bibelens eneste definition på synd? 1 Joh. 3, 4. Sammenlign med
Rom. 4, 15.

BEMÆRK: ‘Apostelen giver os den sande definition på synd. “Synd er lovbrud.”
Den største gruppe af Kristi bekendende ambassadører er blinde ledere. De leder
menneskene væk fra tryghedens sti ved at fremstille Jehovas ældgamle lovs krav og
forbud som vilkårlige  og  strenge.  De giver  synderen  tilladelse  til  at  overskride
Guds lovs grænser. I dette er de ligesom den store sjælefjende, som åbner et liv i
frihed i overtrædelse af Guds bud for dem. Med denne lovløse frihed er grundlaget
for moralsk ansvar borte.’ Confrontation, s. 75. 

2. Hvilken lov overtrådte Adam og Eva? 1 Mos. 2, 16-17. Sammenlign med 1
Mos. 3, 1-6.

BEMÆRK: ‘Hvilken begrundelse har mennesker for at tro, at Gud ikke tager det så
nøje, om de adlyder ham fuldstændig eller følger deres egen vej? Adam og Eva
mistede Eden på grund af én overtrædelse af Guds befaling; og hvordan vover vi at 
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Lektie 1: 1. – 7. oktober
tage let på den Almægtiges lov og opfinde bedrageriske undskyldninger for vore
egne sjæle? Vi gør dette med stor fare. Vi må holde hele loven, hvert bogstav og
hver tøddel;  for  snubler  man på ét  punkt,  er  man blevet  skyldig i  alle.  Enhver
lysstråle må modtages og næres, ellers bliver vi legemer af mørke. Herren Jesus
erklærer: “Den, der bryder et af de mindste bud og lærer menneskene således, han
skal kaldes den mindste i himmeriget;  men den, der holder dem og lærer andre
dem, han skal kaldes stor i himmeriget.” Vi bør ophøje himmelens forskrifter ved
vore ord og handlinger.’ Reflecting Christ, s. 54.

‘Syndens løn’

3. Hvad er straffen for menneskers synd? 1 Mos. 2, 17; 3, 4; Rom. 6, 23; Jak.
1, 15.

BEMÆRK: ‘Gud har i Bibelen givet os uomstødelige vidnesbyrd om, at han vil
straffe dem, der overtræder hans lov. De, som søger at indbilde sig, at han er for
barmhjertig til at øve retfærdighed mod syndere, behøver blot at betragte Golgatas
kors.  Guds  skyldfri  Søns  død  viser,  at  “syndens  løn  er  døden,”  og  at  enhver
overtrædelse af Guds lov får sin retfærdige straf.’ Den Store Strid, s. 476.
‘“Syndens  løn  er  døden,  men  Guds  nådegave  er  evigt  liv  i  Kristus  Jesus,  vor
Herre.” Rom. 6, 23. Livet er de retfærdiges arv, men døden er de ondes lod. Den
død, der hentydes til, er ikke den midlertidige død, som alle skal lide, men det er
den anden død, den der er livets modsætning.’ Den Store Strid, s. 479.

4. Holder  Gud  alle  mennesker  ansvarlige  for  Adams  synd?  Rom.  5,  12.
Sammenlign med 5 Mos. 24, 16; Ez. 18, 19-20.

BEMÆRK: ‘Der er mange, som knurrer mod Gud i deres hjerter.  De siger: “Vi
arver Adams faldne natur og er ikke ansvarlige for vore naturlige skavanker.” De
finder fejl i Guds krav og klager over, at han kræver det, som de ikke har nogen
kraft  til  at  yde.  Satan  klagede  også  over  det  samme i  himmelen,  men sådanne
tanker vanærer Gud.’ Signs of the Times, 29. august, 1892.
‘Det  kan  ikke  undgås,  at  børnene  kommer  til  at  lide  under  følgerne  af  deres
forældres  forkerte  handlinger;  de  straffes  dog  ikke  for  forældrenes  synd,
medmindre  de  selv  er  delagtige  i  den.  Men  i  almindelighed  går  børnene  i
forældrenes fodspor. På grund af de arvelige anlæg og forældrenes eksempel får
sønnerne del  i  fædrenes synd.  Forkerte  tilbøjeligheder,  unaturlige lyster  og lave
moralske grundsætninger såvel som fysisk sygdom og degeneration går i arv fra
fader til søn indtil tredje og fjerde slægtled. Denne frygtelige sandhed burde virke
som en vældig bremse på menneskenes tilbøjelighed til at synde.’  Patriarker og
Profeter, ss. 152-153.
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Lektie 1: 1. – 7. oktober
‘Således elskede Gud verden’

5. Hvilken løsning for menneskers synd udtænkte Gud? 1 Mos. 3, 15.

BEMÆRK: ‘Beretningen om menneskets fald spredtes gennem himmelen, hver en
harpe forstummede. Englene tog i bedrøvelse deres kroner af deres hoveder. Hele
himmelen var i bevægelse. En rådslagning fandt sted for at bestemme, hvad der var
at gøre med det  skyldige par.  Der syntes  at råde stor ængstelse blandt englene,
medens Jesus havde en fortrolig samtale med sin Fader... Jesus fortalte dem, at han
ville forlade al sin herlighed i himmelen, åbenbare sig på jorden som et menneske,
fornedre sig som et menneske, og at han til sidst, når hans mission som lærer var
fuldbyrdet, ville blive overgivet i menneskers hænder og gennemgå de grusomste
lidelser, som Satan og hans engle kunne lede ugudelige mennesker til at plage ham
med; at han skulle dø den grusomste død, ophængt mellem himmelen og jorden
som en skyldig synder;  at han ville gennemgå timelange grusomme kvaler,  som
ikke engang engle kunne holde ud at se på, men de ville skjule deres ansigter for
synet. Englene kastede sig ned for ham. De tilbød at ofre deres liv. Jesus sagde til
dem, at han ved sin død ville frelse mange, men at en engels liv ikke kunne betale
skylden.  Hans  liv  alene  ville  blive  antaget  af  Faderen,  som  løsesum  for
menneskene.’ The Truth about Angels, s. 60.

6. Hvordan bibragte Gud det skyldige par sandheden om, at kun Kristi blod
kunne sone deres synd? 1 Mos. 3, 21.

BEMÆRK:  ‘Synd  er  illoyalitet  mod  Gud  og  fortjener  straf.  Man  har  anvendt
sammensyede figenblade siden Adams tid, dog er sjælens nøgenhed ikke dækket.
Alle de argumenter, som er blevet sammenstykket af alle, som har interesseret sig
for denne skrøbelige klædning, vil være forgæves. Synd er lovbrud. Kristus blev
åbenbaret i vor verden for at fjerne overtrædelse og synd og erstatte klæderne af
figenblade med sin retfærdigheds rene klæder. Guds lov står retfærdiggjort ved den
evige Guds enbårne Søns lidelse og død.’ The Upward Look, s. 378.

‘I tro bragte Abel....’

7. Hvordan gav Abel udtryk for sin tro på Jesu Kristi blod som det eneste
middel mod hans synd? 1 Mos. 4, 4; Heb. 11, 4.

BEMÆRK: ‘Kain og Abel var repræsentanter for de to store grupper. Som præst,
ofrede Abel sit offer i højtidelig tro. Kain var villig til at ofre frugten fra sin jord,
men nægtede at knytte blod fra dyr til sit offer. Hans hjerte nægtede at vise hans
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Lektie 1: 1. – 7. oktober
anger over synd og hans tro på en Frelser ved at ofre blod fra dyr. Han nægtede at
erkende sit behov for en Genløser. For hans stolte hjerte var dette afhængighed og
ydmyghed. Men ved tro på en fremtidig Genløser bragte Abel Gud et bedre offer
end Kain. At han ofrede blod fra dyr viste, at han var en synder og havde synder,
der skulle aflægges, og at han var angrende og troede på kraften i det fremtidige
store offers blod.’ Confrontation, ss. 22-23.

8. Hvilket bevis har vi på, at denne sandhed var kendt af andre patriarker?
1 Mos. 8, 20; 12, 7-8; 26, 25; 31, 54.

BEMÆRK: ‘Abraham, “Guds ven”, satte os et værdigt eksempel. Han levede et liv
i bøn. Overalt, hvor han opslog sit telt, byggede han et alter lige ved og indbød alle
i nærheden til morgen- og aftenoffer. Når han flyttede sit telt, blev alteret stående. I
de  følgende  år  fik  mange  af  de  omvandrende  kanaanæere  undervisning  af
Abraham, og hvor som helst en af dem kom til et sådant alter, vidste han, hvem der
havde været der før ham, og når han havde opslået sit telt, satte han alteret i stand
og tilbad den levende Gud der.’ Patriarker og Profeter, s. 64.

9. På hvilken særlig måde hjalp Gud Abraham til at forstå, hvad offeret af
hans Søn betød? 1 Mos. 22, 1 – 14.

BEMÆRK:  ‘Abraham blev  udsat  for  denne  frygtelige  prøve,  for  at  han  kunne
komme til at se Kristi dag og erkende Guds store kærlighed til verden, en kærlighed
så stor, at Gud for at oprejse verden fra dens nedværdigelse hengav sin enbårne Søn
til den skændigste død. Abraham modtog fra Gud den største lære, der nogen sinde
er blevet en dødelig til del. Hans bøn om, at han måtte komme til at se Kristus før
sin død blev hørt. Han så Kristus; han så alt, hvad en dødelig kan tåle at se, og dog
leve. Ved helt at overgive sig selv blev han i stand til at fatte det syn af Kristus, der
blev givet ham. Han fik at se, at ved at give sin enbårne Søn for at frelse syndere
fra  evig  fortabelse  bragte  Gud  et  større  og  mere  vidunderligt  offer,  end  noget
menneske nogen sinde kunne bringe.’ Den Store Mester, s. 320.

‘Du skal indrette mig en helligdom’

10. Hvorfor blev den første helligdom bygget? 1 Mos. 25, 8. Sammenlign med
Heb. 9, 8-9.

BEMÆRK:  ‘Spørgsmålet:  Hvad  er  helligdommen?  besvares  tydeligt  i  Skriften.
Udtrykket “helligdom” hentyder ifølge Bibelens sprogbrug først til det tabernakel,
som Moses byggede. Det var en kopi af den himmelske helligdom. For det andet
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Lektie 1: 1. – 7. oktober
hentyder det til  “det sande tabernakel” i himmelen, som den jordiske helligdom
pegede  hen  til.  Ved  Kristi  død  endte  den  forbilledlige  tjeneste.  Det  “sande
tabernakel”  i  himmelen  er  den  nye  pagts  helligdom.  De  to  afdelinger  i
helligdommen  på  jorden  svarer  til  de  hellige  afdelinger  i  helligdommen  i
himmelen. Da apostelen Johannes i et syn blev givet at se Guds tempel i himmelen,
så han dér “syv fakler brænde foran tronen.” Åb. 4, 5. Han så også en engel “med et
røgelseskar af guld, og der blev givet ham megen røgelse, for at han skulle lægge
den  til  alle  de  helliges  bønner  på  guldalteret  foran  tronen.”  Åb.  8,  3.  Her  fik
profeten lov at  se den første  afdeling i den himmelske helligdom. Han så “syv
fakler  brænde”  og  “et  guldalter,”  og  dette  svarede  til  guldlysestagen  og
røgelsesalteret i den jordiske helligdom. “Og Guds tempel i himmelen blev åbnet”
endnu en gang (Åb. 11, 19), og han betragtede det allerhelligste gennem det indre
forhæng. Her så han “hans pagts ark”, som svarede til den hellige kiste, som Moses
lod  fremstille  til  Guds  lov.  Moses  byggede  den  jordiske  helligdom  efter  det
forbillede,  som blev vist  ham, Paulus hævder,  at  dette  forbillede var  den sande
helligdom,  som er  i  himmelen.  Johannes  bevidner,  at  han  så  den  i  himmelen.
Helligdommen i himmelen er selve midtpunktet for Kristi tjeneste til  bedste for
menneskene. Den angår hver eneste sjæl, som lever på jorden.’  The Faith I Live
By, s. 202.

11. Hvilket offer kræves der for, at Kristus kan tjene som vor ypperstepræst i
den himmelske helligdom? Heb. 9, 23-26.

BEMÆRK: ‘Denne helligdom, der blev bygget af mennesker, skulle være et billede
af den sande, den himmelske helligdom, en miniaturefremstilling af det himmelske
tempel, hvor Kristus, vor store ypperstepræst, efter at have givet sit eget liv som et
offer  skulle  gøre  tjeneste  for  synderens  skyld.  Heb.  9,  24.  23.’  Patriarker  og
Profeter, s. 172.
‘En  jordisk  helligdom med  to  afdelinger  blev  også  vist  mig.  Den  lignede  den
himmelske,  og  det  blev  sagt  til  mig,  at  den  var  et  billede  af  helligdommen  i
himmelen. Redskaberne i den første afdeling i den jordiske helligdom lignede dem,
der fandtes i den første afdeling i den himmelske. Forhænget blev løftet, og jeg så
ind i det allerhelligste og så, at redskaberne var de samme som i det allerhelligste i
den  himmelske  helligdom.  Præsten  gjorde  tjeneste  i  begge  afdelinger  af  den
jordiske. Han gik daglig ind i den første afdeling, men i det allerhelligste gik han
ind kun én gang om året for at rense den fra de synder, som var blevet overført
dertil.  Jeg  så,  at  Jesus  gjorde  tjeneste  i  begge  afdelinger  i  den  himmelske
helligdom. Præsterne gik ind i den jordiske med blodet af et dyr som et offer for
synd. Kristus gik ind i den himmelske helligdom med sit eget blod som offer. De
jordiske præster blev bortrykket af døden og kunne derfor ikke fortsætte længe;
men Kristus var en præst til evig tid. Ved de offerdyr og ofringer, som blev bragt til
den jordiske helligdom,  skulle  Israels  børn tilegne  sig en tilkommende Frelsers
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Lektie 1: 1. – 7. oktober
fortjenester. Og efter Guds visdom blev enkelthederne i dette værk meddelt os, for
at vi ved at skue tilbage til dem kunne få forståelse af Jesu gerning i den himmelske
helligdom.’ Budskaber til Menigheden, s. 304.

‘I forkynder Herrens død’

12. På hvilken måde hjælper Jesus os til at forstå vigtigheden af hans offer? 1
Kor. 11, 26.

BEMÆRK: ‘Det er ved at modtage det liv, der blev givet for os på Golgatas kors,
at vi kan leve et helligt liv. Og dette liv modtager vi ved at tage imod hans ord og
ved at gøre det, som han har befalet os. På den måde bliver vi ét med ham. Han
siger: “Den, som æder mit kød og drikker mit blod, han bliver i mig, og jeg i ham.
Ligesom den levende Fader udsendte mig, og jeg lever i kraft af Faderen, således
skal  den,  der  æder mig,  leve i kraft  af  mig.” Joh. 6,  54. 56-57. Dette  skriftord
gælder på en særlig måde om den hellige nadver.  Når troen beskuer vor Herres
store offer, optager sjælen Kristi åndelige liv i sig. Denne sjæl vil modtage åndelig
kraft ved hver nadvergudstjeneste. Denne tjeneste danner en levende forbindelse,
hvorved  den troende forenes  med Kristus  og således  også  med Faderen.  På en
særegen måde danner den et forbindelsesled mellem de afhængige menneskelige
væsener  og  Gud.  Når  vi  modtager  brødet  og  vinen,  der  er  symboler  på  Kristi
sønderbrudte legeme og udgydte blod, kan vi i tanken deltage i nadverindstiftelsen i
salen ovenpå. Det er, som om vi vandrer gennem den have, der er helliget ved hans
sjæleangst,  som bar  verdens  synd.  Vi  er  vidne  til  den  kamp,  ved  hvilken  vor
forsoning med Gud blev opnået. Vi ser den korsfæstede Kristus iblandt os.’  Den
Store Mester, s. 452. 

13. Hvilket  forberedelsesarbejde er  nødvendigt,  inden vi  kan benytte  os  af
hans offers symboler? 1 Kor. 11, 27-28.

BEMÆRK: ‘Enhver troende bør nøje ransage sig selv for at finde ud af, hvor han
har  sine  svage  punkter.  Han bør opelske en  ydmyghedens  ånd  og bede  Herren
inderligt om nåde og visdom og om den tro, som viser sig i kærlighed og renser
sjælen.  Lad  ham  fjerne  al  tillid  til  sig  selv.  Selvtillid  fører  til  en  mangel  på
årvågenhed. De, som vandrer ydmygt foran Gud, og som ikke stoler på deres egen
visdom,  vil  erkende  deres  fare  og  kende  Guds  bevarende  omsorgs  kraft.’  In
Heavenly Places, s. 97.
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Lektie 2: 8. –14. oktober
‘Du skal indrette mig en helligdom’ 

UDENADSVERS: ‘Gud, din vej er i helligdommen: hvo er en Gud så stor som
vor Gud?’ Sal. 77, 14 [eng. bibelovers.].

STUDIEHJÆLP: Patriarker og Profeter, kap. 30.

Indledning
‘Gud søgte gennem åbenbarelsen af sin herlighed at give Israel et indtryk af sit

væsens og sine kravs hellighed  og af den store skyld,  man pådrager  sig ved at
synde. Men folket var sendrægtigt til at lære dette. Efter at de i Ægypten havde
vænnet sig til at se en materiel fremstilling af guddommen, og disse fremstillinger
var af den mest fornedrende art, var det vanskeligt for dem at fatte den usynlige
Guds tilværelse eller væsen. Af medlidenhed med deres svaghed gav Gud dem et
symbol på sin nærværelse. “Du skal indrette mig en helligdom,” sagde han, “for at
jeg kan bo midt iblandt dem.”’ Uddannelse, s. 35.

‘Jeg vil se blodet, og gå eder forbi’

1. Hvad var den første hellige tjeneste, der blev introduceret blandt 
israelitterne? 2 Mos. 12, 14-20.

BEMÆRK: ‘Herren havde befalet, at påsken hvert år skulle fejres. Han sagde: “Når
da eders børn spørger eder: Hvad betyder den skik, I der har? så skal I svare: Det er
påskeoffer for Herren, fordi han gik israelitternes huse forbi i Ægypten, dengang
han slog ægypterne.”  Således blev beretningen  om denne vidunderlige  udfrielse
atter og atter fortalt fra slægt til slægt. Påsken blev efterfulgt af de usyrede brøds
højtid, som varede i syv dage. På højtidens anden dag blev førstegrøden af årets
høst,  et  neg  af  bygaks,  fremstillet  for  Herren.  Alle  højtidens  ceremonier  var
forbilleder på Kristi gerning. Israels udfrielse fra Ægypten var et levende eksempel
på genløsning, som påskefesten skulle bevare i erindringen. Det slagtede lam, det
usyrede brød og neget med høstens førstegrøde var symboler på Frelseren.’  Den
Store Mester, s. 46. 

2. Hvilke hjem blev forvisset om befrielse fra døden? 2 Mos. 12, 7. 13.

BEMÆRK: ‘Påsken skulle både være et minde og et forbillede. Den skulle ikke
alene  pege  tilbage  til  befrielsen  fra  Ægypten,  men  også  fremad  til  den  større
befrielse, som Kristus skulle fuldbyrde ved at befri sit folk fra syndens trældom.
Offerlammet repræsenterer “Guds Lam”, der er vort eneste håb om frelse. Apostlen
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siger: “Vort påskelam er slagtet, nemlig Kristus.” 1 Kor. 5, 7. Det var ikke nok, at
påskelammet blev slagtet; dets blod skulle stryges på dørstolperne. På samme måde
må Kristi fortjeneste tilegnes af sjælen. Det er ikke tilstrækkeligt at tro, at han døde
for verden; vi må tro, at  han døde for os personligt.  Vi må enkeltvis tilegne os
forsoningsofferets kraft.’ Patriarker og Profeter, s. 138.

‘Det er blodet, som skaffer soning’

3. Hvilket strengt forbud gav Gud angående blod? 3 Mos. 17, 10-14.

BEMÆRK:  ‘Fra  de  tidligste  tider  blev  mennesket  forbudt  at  spise  blod.  Da
mennesket fik tilladelse til  at spise kød, var  befalingen om ikke at  spise blodet
uafviselig.  “Dog kød med sjælen, det  er blodet,  må I ikke spise!” 1 Mos. 9, 4.
Gentagne gange blev Israel forbudt at spise blod. “I må ikke spise noget med blod
i.” 3 Mos. 19, 26. “Kun må du ufravigeligt afholde dig fra at nyde blodet; thi blodet
er sjælen, og du må ikke nyde sjælen tillige med kødet.” 5 Mos. 12, 23. At spise
blod var så stor en synd, at der står: “Enhver, der nyder noget som helst blod, skal
udryddes af sin slægt.” 3 Mos. 7, 27... Selv i dag nægter den ortodokse jøde at spise
noget kød med blod i... Instruktionen om at afholde sig fra at spise blod er overført
til Det Ny Testamente. Den første generelle rådsforsamling, der blev indkaldt af
apostlene i Jerusalem, befalede alle de kristne menigheder at afholde sig fra at spise
blod. ApG. 15, 20. Denne befaling blev underbygget af Helligånden. Vers 28. Guds
Søns dyrebare blod, der blev udgydt i Getsemane og på Golgata, gjorde soning for
menneskets sjæl. Guds Søns blod renser fra al synd. Gud ønskede, at mennesket
skulle erkende blodets formål.’ F. C. Gilbert, Messiah in His Sanctuary, ss. 17-18. 

4. Hvad er nødvendigt for syndsforladelse? Heb. 9, 22.

BEMÆRK:  ‘Dette  har  en  speciel  betydning  for  os.  Hvis  det  i  gamle  dage  var
nødvendigt for den urene at blive renset ved bestænkelsens blod, hvor vigtigt er det
så  ikke  for  dem,  der  lever  i  de sidste  dages  farer,  og  som er  udsat  for  Satans
fristelser, dagligt at anvende Kristi blod på deres hjerter. “Thi hvis blod af bukke og
tyre  og  aske  af  en  kvie,  når  det  stænkes på  de  besmittede,  helliger  og  bringer
kødelig renhed, hvor meget mere vil da ikke Kristi blod, fordi han i kraft af en evig
Ånd frembar sig selv som et lydefrit offer for Gud, rense vor samvittighed fra døde
gerninger, så vi kan tjene den levende Gud.”’ Testimonies, bind 4, s. 123.

‘Efter det forbillede’
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5. Hvad blev Moses vist, medens han var på Sinaj bjerg sammen med Gud?

2 Mos. 25, 8-9. 40; 26, 30, 27, 8; 4 Mos. 8, 4.
BEMÆRK: ‘Det tabernakel,  som Moses opførte,  blev bygget  efter  et forbillede.
Herren sagde til ham: “Du skal indrette boligen og alt dens tilbehør nøje efter det
forbillede, jeg vil vise dig.” Og befalingen blev gentaget: “Se til, at du udfører det
efter det forbillede, som vises dig på bjerget.” 2 Mos. 25, 9. 40. Paulus siger også,
at det første tabernakel var “et sindbillede på den nuværende tid, og svarende dertil
frembæres der  både ublodige  og blodige  ofre”;  endvidere,  at  det  hellige  og det
allerhelligste  var  “afbilleder  af  den  himmelske  helligdom,”  at  præsterne,  som
frembar offergaverne efter lovens forskrift, gjorde tjeneste ved en helligdom, som
var “et afbillede og en skygge af den himmelske,” og at Kristus ikke gik “ind i en
helligdom, som er gjort med hænder og kun er et billede af den sande, men ind i
selve himmelen for nu at træde frem for Guds åsyn til bedste for os.” Heb. 9, 9. 23;
8, 5; 9, 24.’ Den Store Strid, ss. 366-367.

6. Hvor meget af planen for helligdommen blev vist Moses af Gud? 2 Mos.
36, 1; Heb. 8, 5.

BEMÆRK: ‘Det var Kristus, som lagde planerne for det første jordiske tabernakel.
Han gav alle anvisninger til opførelse af Salomos tabernakel. Den, der i sin ungdom
her  på  jorden  arbejdede  som  tømrer  i  landsbyen  Nazaret,  var  den  himmelske
arkitekt, som lavede tegningen til den hellige bygning, hvor hans navn skulle æres.’
Lys over hverdagen,2. del, s. 157.
‘Herren kræver retskaffenhed i de mindste såvel som i de største forhold. De, som
til sidst bliver taget med i den himmelske retssal, er mænd og kvinder, som her på
jorden har forsøgt at gøre Herrens vilje i selv den mindste ting, som har forsøgt at
sætte himmelens præg på alle jordiske opgaver. For at det jordiske tabernakel skal
være et billede af det himmelske, må det være fuldkomment på alle måder. I den
mindste detalje må det ligne det himmelske mønster. Sådan er det også med deres
karakter som til slut bliver godtaget ifølge den himmelske vurdering.’  Lys fra det
Høje, s. 153.

‘Din vej, O Herre, er i helligdommen’

7. Hvad var hensigten med helligdommen og dens symboler? Heb. 4, 2

BEMÆRK: ‘Kristi evangelium kaster glans over den jødiske tidsalder. Det kaster
lys  over hele den jødiske husholdning og giver  ceremoniloven betydning.  Guds
tabernakel eller tempel på jorden var et billede af det virkelige tempel i himmelen.
Alle  ceremonier  i  den  jødiske  lov  var  profetiske,  en  billedlig  fremstilling  af
hemmelighederne i forløsningens plan. Denne lovs forskrifter og ceremonier var
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givet af Kristus, som iklædt en skystøtte om dagen og en ildstøtte om natten var
Israels anfører, og denne lov bør behandles med stor ærefrygt; for den er hellig.
Selv efter den ikke længere skulle overholdes, fremstillede Paulus den for jøderne i
dens  sande  stilling  og  værdi  og  viste  dens  plads  i  forløsningens  plan  og  dens
forbindelse med Kristi gerning; og den store apostel erklærer denne lov for herlig
og dens guddommelige Ophavsmand værdi.’ Signs of the Times , 29. juli, 1886.

8. Hvordan  viser  Paulus,  at  helligdommen  symboliserer  endog  Kristi
frelsende gerning i himmelen? Heb. 9, 21-24.

BEMÆRK:  ‘En  jordisk  helligdom  med  to  afdelinger  blev  også  vist  mig.  Den
lignede  den  himmelske,  og  det  blev  sagt  til  mig,  at  den  var  et  billede  af
helligdommen  i  himmelen.  Redskaberne  i  den  første  afdeling  i  den  jordiske
helligdom  lignede  dem,  der  fandtes  i  den  første  afdeling  i  den  himmelske.
Forhænget blev løftet, og jeg så ind i det allerhelligste og så, at redskaberne var de
samme som i det allerhelligste i den himmelske helligdom. Præsten gjorde tjeneste
i begge afdelinger af den jordiske. Han gik daglig ind i den første afdeling, men i
det allerhelligste gik han ind kun én gang om året for at rense den fra de synder,
som var blevet overført dertil. Jeg så, at Jesus gjorde tjeneste i begge afdelinger i
den himmelske helligdom. Præsterne gik ind i den jordiske med blodet af et dyr
som et offer for synd. Kristus gik ind i den himmelske helligdom med sit eget blod
som offer.  De  jordiske  præster  blev  bortrykket  af  døden og  kunne derfor  ikke
fortsætte længe; men Kristus var en præst til evig tid. Ved de offerdyr og ofringer,
som  blev  bragt  til  den  jordiske  helligdom,  skulle  Israels  børn  tilegne  sig  en
tilkommende Frelsers fortjenester. Og efter Guds visdom blev enkelthederne i dette
værk meddelt os, for at vi ved at skue tilbage til dem kunne få forståelse af Jesu
gerning i den himmelske helligdom.’ Budskaber til Menigheden, ss. 304-305.

‘For bestandig ført til fuldendelse’

9. Hvad kunne den jordiske helligdoms ofringer aldrig opnå? Heb. 10, 1. 11.

BEMÆRK: ‘Før Kristus kom, kunne en ceremoniel  hellighed opnås ved at ofre
blodet fra tyre og bukke; men disse ofringer kunne ikke rense samvittigheden. De
var kun et symbol på Kristus, det store offer. Han, som var hovedindholdet i alle
ofringerne, kom til denne verden for at gøre Guds vilje ved at ofre sig selv. Han
kom som verdens  Genløser  for  at  stå  som menneskehedens  hoved.  Helligånden
kommer til mennesker gennem Kristus. Vi har fået et tydeligt vidnesbyrd angående
Kristi offers værdi. Guds ord erklærer: “Og i den er vi blevet helligede, ved at Jesu
Kristi  legeme  én  gang  for  alle  er  blevet  ofret.”  Det  var  et  fuldkomment  og
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fuldstændigt  offer,  der  blev  givet  for  os.’  Second  Advent  Review  &  Sabbath
Herald, 25. juli, 1899. 

10. I kontrast til det hvilken gerning udfører Kristi offer så for dem, som er
helliggjorte? Heb. 10, 14.

BEMÆRK: ‘Den sande Ypperstepræst var umådelig anderledes end den falske og
korrupte  Kajfas.  I  sammenligning  med  Kajfas  står  Kristus  frem  som  ren  og
ubesmittet, uden en plet af synd. “Thi med et eneste offer har han for bestandig ført
dem, der helliges,  til fuldendelse” [Heb. 10, 14]. Dette gjorde ham i stand til  at
erklære på korset med en klar og sejrende stemme: “Det er fuldbragt.” Kristus gik
én gang ind i helligdommen “og vandt en evig forløsning” for os [Heb. 9, 12].
“Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi
han altid lever, så han kan gå i forbøn for dem” [Heb. 7, 25]. Kristus herliggjorde
ikke sig selv ved at blive Ypperstepræst. Gud udnævnte ham til præsteskabet. Han
skulle være et forbillede for hele den menneskelige familie. Han kvalificerede sig
selv til at være, ikke kun slægtens repræsentant, men deres Talsmand, så enhver
sjæl, dersom han vil, kan sige: Jeg har en Ven i retssalen. Han er en Ypperstepræst,
som kan have medlidenhed med vore svagheder.’ Manuscript Releases, bind 12, ss.
392-393.

‘Vor store Ypperstepræst’

11. Hvilken  vigtig  kvalifikation  behøvede  Kristus  for  at  blive  vor
Ypperstepræst? Heb. 2, 17-18; 5, 1-2.

BEMÆRK: ‘Adam stod i sin manddoms fulde styrke som den ædleste af Skaberens
værker. Han var i Guds billede og var kun lidt ringere end englene. Det var helt
andre forhold, som den anden Adam havde, da han drog ud i ørkenen for, alene og
uden hjælp, at tage kampen op mod Satan! Siden faldet var menneskene aftaget i
størrelse og fysisk styrke, og moralsk sank de stadig lavere indtil tiden for Kristi
komme til verden. For at kunne hjælpe faldne mennesker, måtte Jesus nå dem der,
hvor  de  var.  Han  tog  den  menneskelige  natur  på  sig  og  fik  del  i  deres
skrøbeligheder og degenerering. Han, som ikke kendte til synd, blev synd for os.
Han fornedrede sig selv til det laveste dyb af menneskelig elendighed, for at han
skulle kunne nå menneskene og trække dem op fra den fornedrelse, synden havde
ført dem i. “Thi når han, for hvis skyld alt er til, og ved hvem alt er blevet til, ville
føre mange sønner til  herlighed,  sømmede det  sig for  ham at  føre deres  frelses
banebryder til fuldendelse gennem lidelser.” “Og da han havde nået fuldendelsen,
blev han ophav til evig frelse for alle, som er lydige mod ham.” På fast grunn, bind
1, s. 264.
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12. Hvordan påvirker  kundskaben om,  at  vi  har  en  sådan Ypperstepræst,
vort forhold til Gud? Heb. 4, 15-16; Heb. 10, 19. 22.

BEMÆRK: ‘Nådens trone øver den største tiltrækning, fordi han, som sidder på
den, tillader os at kalde ham fader. Men Gud anså ikke frelsens princip for at være
fuldstændigt, så længe den kun var iklædt hans kærlighed. Han har bestemt, at der
ved hans alter skal stå en Talsmand, som er iklædt vor natur. I sin egenskab af vor
forbeder er det  hans opgave at fremstille os for Gud som sine sønner og døtre.
Kristus går i forbøn for dem, som har taget imod ham. Ved sin egen fortjeneste
giver han dem kraft til at blive medlemmer af den kongelige familie, til at blive den
himmelske Konges børn. Faderen  åbenbarer  sin uendelige kærlighed til  Kristus,
som betalte vor genløsning med sit blod, ved at tage imod Kristi venner som sine
venner og byde dem velkommen. Han er tilfreds med den forsoning, som er sket,
Han  bliver  herliggjort  ved  sin  Søns  menneskevorden,  ved  hans  liv,  død  og
midlertjeneste.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 26. 
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Lektie 3: 15. – 21. oktober 
‘HERREN vor Guds højtider’

UDENADSVERS: ‘Rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej, da I
jo er usyrede; thi også vort påskelam er slagtet, nemlig Kristus. Lad os derfor holde
højtid, ikke med gammel surdej, ej heller med sletheds og ondskabs surdej, men
med renheds og sandheds usyrede brød.’ 1 Kor. 5, 7-8.

STUDIEHJÆLP: Patriarker og Profeter, kap. 52.

Indledning
‘I fortiden befalede Gud sit folk, at de skulle samles tre gange om året, og fra

hver by fra Dan til Be’ersjeba kom folket til disse årlige højtider. Den første ved
begyndelsen af sæsonen var for at bede om Guds velsignelse over deres familier,
deres  jord,  deres  fåre-  og  kvæghjorde.  Den  ved  slutningen  af  høsten  var  den
kronende højtidsforsamling, at bringe deres gaver til Gud. Glæde og jubel blev dér
blandet  med  en  hellig  forsamlings  højtideligheder.  Der  blev  foretaget  mange
ofringer ved disse højtider; og dette væld af blod, der blev udgydt i forbindelse med
taksigelsens  høst,  var  symbolsk  for  dem om den  kendsgerning,  at  selv  jordens
gaver  kun  kunne  komme  til  dem  gennem  Golgatas  kors.  Ved  at  forsamle  sig
således og bringe deres tiende til skatkammeret, anerkendte de stedse, at Herren var
giveren af alle deres velsignelser.’ Advent Review & Sabbath Herald, 10. juli, 1879.

‘Vort påskelam er slagtet, nemlig Kristus’

1. Hvad var årets første højtid? 3 Mos. 23, 5-6.

BEMÆRK: ‘Påsken skulle både være et minde og et forbillede. Den skulle ikke
alene  pege  tilbage  til  befrielsen  fra  Ægypten,  men  også  fremad  til  den  større
befrielse, som Kristus skulle fuldbyrde ved at befri sit folk fra syndens trældom.
Offerlammet repræsenterer “Guds Lam,” der er vort eneste håb om frelse. Apostlen
siger: “Vort påskelam er slagtet, nemlig Kristus.” 1 Kor. 5, 7. Det var ikke nok, at
påskelammet blev slagtet; dets blod skulle stryges på dørstolperne. På samme måde
må Kristi fortjeneste tilegnes af sjælen. Det er ikke tilstrækkeligt at tro, at han døde
for verden; vi må tro, at  han døde for os personligt.  Vi må enkeltvis tilegne os
forsoningsofferets kraft. Ysoppen, der brugtes til at stryge blodet på med, var et
symbol på renselse. Den blev brugt til at rense de spedalske og de mennesker, der
havde  været  i  berøring  med  de  døde.  I  Salmistens  bøn  ser  man  også  dens
betydning: “Rens mig for synd med ysop, tvæt mig hvidere end sne,” Sal. 51, 9.
Lammet skulle tilberedes helt, ikke et ben måtte knuses. På samme måde skulle der
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ikke knuses et ben på Guds Lam, der skulle dø for os. Joh. 19, 36. Derved blev der
også givet et billede på Kristi offers fuldkommenhed. Kødet skulle spises. Det er 
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ikke nok, at  vi  tror på Kristus for  at  få  tilgivet  vor synd;  ved tro må vi  stadig
modtage åndelig styrke og næring fra ham gennem hans ord. Kristus sagde: “Hvis I
ikke spiser Menneskesønnens kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer. Den,
som æder mit  kød og drikker mit  blod, har evigt  liv.” Joh. 6,  53-54. Og for at
forklare, hvad han mente, sagde han: “De ord, som jeg har talt til jer, er ånd og er
liv.” 63. vers’ Patriarker og Profeter, s. 138.  

2. Hvordan forklarede Paulus betydningen af påsken? 1 Kor. 5, 7-8.

BEMÆRK: ‘Brugen af usyret brød havde også stor betydning. Det var udtrykkeligt
påbudt i loven om påsken, at ingen surdej måtte findes i deres huse under festen, og
jøderne overholdt det strengt. På samme måde bør syndens surdej fjernes fra alle,
som  vil  modtage  liv  og  næring  fra  Kristus.  Således  skriver  Paulus  til
korintermenigheden: “Rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej; ..... thi
også vort påskelam er slagtet, nemlig Kristus. Lad os derfor holde højtid, ikke med
gammel surdej, ej heller med sletheds og ondskabs surdej, men med renheds og
sandheds usyrede brød.” 1 Kor. 5, 7-8.’ Patriarker og Profeter, ss. 138-139.

‘En førstegrøde af de hensovede’

3. Hvilken tjeneste fandt sted efter påskesabbatten? 3 Mos. 23, 10-11.

BEMÆRK: ‘Kristus var førstegrøden af de hensovede. Denne begivenhed, Kristi
opstandelse fra de døde, blev fejret forbilledligt af jøderne ved en af deres hellige
højtider.  De  kom  op  til  templet,  da  førstegrøden  var  blevet  høstet,  og  holdt
taksigelsens  højtid.  Høstens førstegrøde var  helliget  Herren.  Den afgrøde skulle
ikke bruges til gavn for mennesket. Den første modne frugt blev helliget til Gud
som et  takoffer.  Han blev anerkendt  som høstens Herre.  Når  de første  kornaks
modnede på marken, blev de omhyggeligt samlet sammen, og når folket tog op til
Jerusalem, blev de fremstillet for Herren, idet de svingede det modne neg for ham
som et takoffer.  Efter denne ceremoni kunne hveden høstes med seglen, og den
kunne bindes i neg.’ Manuscript 115, 1897. 

4. Hvordan forklarer Paulus opfyldelsen af førstegrødens højtid? 1 Kor. 15,
20.

BEMÆRK: ‘Kristus opstod fra de døde som førstegrøden af dem, der sover. Han
var svingningsnegets modbillede, og hans opstandelse fandt sted på netop den dag,
hvor svingningsneget skulle fremstilles for Herren. I mere end tusinde år var denne
symbolske ceremoni blevet udført. Fra høstmarkerne samlede man de første modne
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aks, og når folket drog op til Jerusalem til påskehøjtiden, blev neget af førstegrøden
svunget som et takoffer til Herren. Ikke før dette offer var bragt, måtte seglen røre
kornet, så det kunne bindes i neg. Dette neg, der var viet til Gud, var et billede på
høsten. Sådan symboliserede Kristus førstegrøden af den store åndelige høst, der
skulle  samles  ind  til  Guds  rige.  Hans  opstandelse  er  et  billede  og  pant  på  de
retfærdige dødes opstandelse.’ Den Store Mester, s. 537.

‘Ugefesten’

5. Hvilken  fest  fulgte  halvtreds  dage  senere  for  at  fejre  afslutningen  af
forårshøsten? 5 Mos. 16, 9-10.

BEMÆRK: ‘Halvtreds dage efter at førstegrøden var frembåret, faldt pinsen, som
også blev kaldt høstfesten og ugefesten. Som et udtryk for folkets taknemmelighed
over det korn, der blev benyttet til at lave brød af, blev der frembåret to usyrede
brød  for  Guds  åsyn.  Pinsen  varede  kun  én  dag,  og  denne  blev  benyttet  til
gudstjeneste.’ Patriarker og Profeter, s. 278. 

6. På  hvilken  vidunderlig  måde  nåede  ugefesten  eller  pinsefesten  sin
opfyldelse? ApG. 2, 1-4. 41-47.

BEMÆRK: ‘Disciplene var forundrede og lykkelige over den store høst af sjæle.
De betragtede  ikke denne vidunderlige  indbjergning  som resultat  af  deres  egne
bestræbelser; de forstod godt, at de overtog andres arbejde. Lige siden Adams fald
havde Kristus overgivet  betroede tjenere  sit  ords sæd, for  at  de skulle så den i
menneskehjerter.  Under sin tilværelse på denne jord, havde han sået sandhedens
sæd og vandet den med sit eget blod. De omvendelser, der fandt sted på pinsedag,
var resultatet  af denne udsæd, høsten efter  Kristi gerning,  som åbenbarede hans
læres kraft.’ Mesterens Efterfølgere, ss. 28-29.
‘Sæden var blevet sået af den største Lærer, verden nogensinde havde kendt. I tre
og  et  halvt  år  havde  Guds  Søn  opholdt  sig  i  Judæa  og  forkyndt  evangeliets
sandhedsbudskab og arbejdet med mægtige tegn og undere. Sæden var blevet sået,
og efter  hans himmelfart  fandt  den store høst  sted.  Flere  blev omvendt ved én
prædiken på pinsefesten, end der blev omvendt i alle de år, Kristus arbejdede. Så
mægtigt  vil  Gud  virke,  når  mennesker  overgiver  sig  selv  til  Åndens  kontrol.’
Manuscript 85, 1903.

‘Hornblæsning’
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7. Hvilken ceremoni markerede begyndelsen af efterårets højtider? 3 Mos.

23, 24.

BEMÆRK: ‘For at forberede Israels lejr til [forsoningsdagen] blev der ti dage før
denne specielle begivenhed holdt en højtidelig gudstjeneste, hvor der blev blæst i
basunen og givet en advarsel. Den foregående gudstjeneste, som blev holdt på den
første dag i den syvende måned, var en hellig forsamling. Den skulle anses som en
sabbat.  Folket  blev forbudt  at  udføre  verdsligt  arbejde  på den første  dag i  den
syvende måned. Et offer skulle fremstilles for Herren. Frem til i dag kalder den
ortodokse jøde i alle dele af verden de ti dage før forsoningsdagen, fra den første
dag  til  den  tiende  dag  af  den  samme måned,  for  “angerens  ti  dage.”  Disse  er
forberedelsesdage for den højtidelige forsoningsdag.’ F. C. Gilbert, Messiah in His
Sanctuary, ss. 60-61. 

8. Hvordan bibringer profeten Joel budskabet om hornblæsningens højtid?
Joel 2, 1. 12-18. Sammenlign med Amos 4, 12.

BEMÆRK:  ‘Med  henblik  på  hin  dag  formaner  Guds  ord  i  højtidelige  og
indtrængende vendinger de troende til at vågne op af deres åndelige sløvhed og
søge hans åsyn  i anger og ydmyghed:  “Stød i horn på Zion, blæs alarm på mit
hellige bjerg! Alle i landet skal bæve, thi Herrens dag, den kommer.” ... Der skulle
udrettes et stort reformatorisk arbejde for at berede folk til at bestå på Guds dag.
Gud så, at mange af dem, som foregav at tro på ham, ikke byggede med henblik på
evigheden,  og i  sin barmhjertighed ville  han sende dem en advarsel,  der  kunne
vække dem af deres sløvhed og få dem til  at  berede sig for Herrens genkomst.
Denne  advarsel  finder  vi  i  Johannes’  Åbenbaring,  fjortende  kapitel.  Her  er  et
trefoldigt  budskab,  som  forkyndes  af  himmelske  væsener,  og  straks  derefter
kommer Menneskesønnen for at høste “jordens høst.” Den første af disse advarsler
forkynder  den  forestående  dom.  Profeten  så  en  engel  flyve  “midt  oppe  under
himmelen; han havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden,
for alle folkeslag og stammer og tungemål og folk. Og han råbte med høj røst:
“Frygt Gud og giv ham ære; thi nu er hans doms time kommet. Ja, tilbed ham, som
har skabt himmelen og jorden og havet og kildevældene.” Åb. 14, 6. 7.’ Den Store
Strid, s. 276.

‘Så skal helligdommen blive renset’

9. Hvad var formålet med forsoningsdagen? 3 Mos. 16, 30-31.
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BEMÆRK:  ‘Mens  ypperstepræsten  skaffede  Israel  soning  i  den  forbilledlige
tjeneste, skulle hele folket ydmyge deres sjæle ved at omvende sig fra synden og
ydmyge sig for Herren for ikke at blive udryddet. På samme måde bør alle, der
ønsker, at deres navn skal blive stående i livets bog, 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. ... De, som kæmper om overtaget, har en hård kamp foran sig.
Hver enkelt må berede sig personligt. Vi frelses ikke gruppevis. Det ene menneskes
renhed og gudhengivenhed kan ikke afhjælpe et andet menneskes mangel på disse
egenskaber. ... Hver enkelt skal igennem prøven og være uden plet eller rynke eller
noget sådant. Når mennesker viser dybtfølt anger over synden og i tro tilegner sig
Kristi blod som deres  sonoffer,  bliver  der skrevet  benådet  ud for deres  navne i
himmelens bøger. Disse mennesker er blevet delagtige i Kristi retfærdighed, deres
karakter  er  i  harmoni  med  Guds  lov,  og  som  følge  heraf  bliver  deres  synder
udslettet,  og  de  selv  bliver  agtet  værdige  til  evigt  liv.  Herren  siger:  ...  “Din
misgerning sletter jeg ud, jeg, jeg, for min egen skyld, kommer ej dine synder i hu.”
Es. 43, 25.’ Herren Kommer, 26. marts. 

10. Hvilken  beslutning  bliver  taget  angående  dem,  som nægter  at  ransage
deres sjæle? 3 Mos. 23, 29.

BEMÆRK: ‘Vi har kun lidt tid i denne verden, og lad os arbejde for tid og for
evighed. Stræb efter at gøre jeres kaldelse og udvælgelse urokkelig. Sørg for, at I
ikke gør nogen fejltagelser med hensyn til jeres ret til et hjem i Kristi rige. Hvis
jeres navn står registreret i Lammets livets bog, så vil alt være i orden med jer. Vær
parate og ivrige efter at bekende jeres fejl og forlade dem, så jeres fejltagelser og
synder kan gå forud for dommen og blive udslettede.’ Testimonies, bind 5, s. 331.
‘De synder, der ikke bliver bekendt, vil aldrig blive tilgivet; navnet på ham, som
således forkaster Guds nåde, vil blive udslettet af livets bog. Tiden er nær, hvor
enhver hemmelig ting vil blive bragt frem for dommen, og da vil der blive mange
bekendelser,  som  vil  forbavse  verden.  Alles  hjerters  hemmeligheder  vil  blive
åbenbaret. Syndens bekendelse vil være meget offentligt. Den triste del af det er, at
den bekendelse, der gøres på det tidspunkt, vil være for sen til at gavne synderen
eller  at  frelse  andre  fra  bedrag.  Det  vidner  kun  om,  at  hans  fordømmelse  er
retfærdig.  Nu  kan  du  lukke  ihukommelsesbogen  for  at  undgå  at  bekende  dine
synder, men når dommen træder til, og bøgerne bliver åbnet, kan du ikke lukke
dem. Den optegnende engel har bevidnet om det, der er sandt. Alt det, som du har
prøvet at skjule eller glemme, er registreret og vil blive læst for dig, når det er for
sent for fejlene at blive rettet. Medmindre dine synder bliver udslettet, vil de vidne
imod dig på den dag.’  Second Advent Review & Sabbath Herald,  16. december,
1890.
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‘At holde løvhyttefesten’

11. Hvilken fest afsluttede den årlige runde? 5 Mos. 16, 13-15.

BEMÆRK: ‘Løvsalernes højtid blev fejret for at ihukomme den tid, da hebræerne
boede i telte under deres rejse i ørkenen. Så længe den store højtid varede, skulle
folket forlade deres hjem og bo i hytter, som blev opbyggede af grene af gran- og
surutræer samt af myrtetræer. Disse løvhytter blev undertiden byggede på husenes
tage og i gaderne; men ofte opførte man dem udenfor stadens mure i dalene og på
højene. Adspredte i enhver retning frembød disse grønne hytter et meget malerisk
skue. Højtiden varede en uge, og i al denne tid var der stor glæde og festlighed i
templet. Ofringerne foregik med stor pragt, og musikkens toner blandede sig med
folkets pris og jubelråb. Så snart det dagedes, blæste præsterne længe og stærkt i
deres sølvbasuner, og folket svarede med deres basuner, og deres glædesråb lød fra
de grønne hytter over højene og dalene og hilste højtidsdagen velkommen. Derpå
drog  præsten  en  flaske  vand op af  Kedrons  bæk og  løftede  den  højt  op under
basunernes lyd, medens han steg op ad templets brede trapper og holdt takt med
musikken med langsomme og afmålte skridt, idet han sang: “Vore fødder skal stå i
dine porte, o Jerusalem.”’ Kristi Liv, s. 339.

12. Mod  hvilken  store  høst  peger  løvhyttefesten  frem  til?  Åb.  14,  14-20.
Sammenlign med Matt. 13, 37-43; Joel 3, 13, Jer. 8, 20.

BEMÆRK: ‘Løvhyttefesten  var  ikke blot  en mindefest,  hvor man så tilbage på
ørkenvandringen.  Det  var  også  en  høstfest,  hvor  man  fejrede  indhøstningen  af
jordens produkter og så fremad til den sidste, store høstdag, hvor høstens Herre vil
sende sine høstfolk ud for at samle klinten i bundter og brænde den og indsamle
hveden i sin lade. Da vil alle de onde blive tilintetgjort. De skal blive, “som om de
aldrig havde været til”. Obad. 16. Derefter vil alle røster i hele universet forene sig
i lovsang til Gud. Åbenbaringens forfatter siger: “Og enhver skabning i himmelen
og på jorden og under jorden og på havet, ja, alt, hvad i dem er, hørte jeg sige:
“Ham,  som sidder  på  tronen,  og  Lammet  være  lov  og  pris  og  ære  og  magt  i
evighedernes evigheder!” Åb. 5, 13.’ Patriarker og Profeter, s. 279.
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‘Jeg er døren’

UDENADSVERS: ‘Jeg er døren; om nogen går ind gennem mig, han skal blive
frelst; og han skal gå ind og gå ud og finde føde.’ Joh. 10, 9.

STUDIEHJÆLP: Patriarker og Profeter, ss. 219-220.

Indledning
‘Kristus er døren ind til Guds fårefold. Gennem denne dør er alle hans børn gået

ind lige fra de allerførste tider. I Jesus, som han er vist ved symboler, som han er
fremstillet  ved  forbilleder,  som  han  er  åbenbaret  ved  profeterne,  som  han  har
afsløret sig gennem den lære, der blev givet hans disciple, og ved de tegn, der skete
for menneskenes børn, har de set “Guds Lam, som borttager verdens synd” (Joh. 1,
29), og ved ham er de ført ind i hans nådes fold.’ Den Store Mester, s. 327.  

‘Noget andet navn’

1. Hvordan bliver indgangen til helligdommens forgård beskrevet? 2 Mos.
27, 16.

BEMÆRK: ‘Det hellige telt lå på en indhegnet åben plads, der kaldtes forgården.
Den var omgivet af draperier af fint linned, der hang på piller af kobber. Indgangen
til denne indhegning var i den østlige ende. Den var lukket med smukt forarbejdede
tæpper  af  kostbart  materiale,  omend  ikke  fuldt  så  prægtige  som  tæpperne  i
helligdommen. Forgårdens draperier var kun halvt så høje som tabernaklets vægge,
og derfor kunne bygningen tydeligt ses af folket udenfor.’ Patriarker og Profeter,
s. 173. 

2. Hvor mange indgange var der til forgården? 2 Mos. 38, 9-18. 

BEMÆRK: ‘Der er kommet mange, som har forkyndt andet, som verden har troet
på.  Der er  opfundet ceremonier  og systemer,  hvorved mennesker håber at  opnå
retfærdiggørelse og fred med Gud og således komme ind i hans fold. Men Kristus
er den eneste dør, og alle, der har prøvet at erstatte Kristi plads med noget andet,
alle, der har forsøgt at komme ind i folden på en anden måde, er tyve og røvere.’
Den Store Mester, s. 327.

3. Hvordan bliver de to forhæng beskrevet, som gav adgang til det hellige og
det allerhelligste? 2 Mos. 26, 36. 31.
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BEMÆRK: Disse farver, det blå, det purpur, det skarlagen sammen med det hvide
fra  det  fine,  tvundne linned  blev anvendt  gentagne  gange  i  helligdommen og i
ypperstepræstens klæder. Se også 2 Mos. 26, 1; 28, 6-15.
‘Døren til forgården, døren til det hellige og døren til det allerhelligste var alle i de
samme  farver:  blå,  skarlagen  og  purpur.  Jesus  var  døren  til  alle  tre  faser  af
helligdommens tjenester. Jesus var døren, der ledte til forgården, hvor ofringerne
fandt sted. Jesus var døren, der ledte til forbønnens kammer, og Jesus var døren,
der ledte til det allerhelligste, som også var retssalen. Jesus er den eneste dør til
frelse.’ Robert Taylor, The Censer Still Burns, s. 27. 

‘En blå snor’

4. Hvilken  betydning  skulle  farven  blå  [violet]  have  for  Guds  folk,  og
hvordan skulle de vedvarende blive mindet om dens betydning? 4 Mos. 15,
37-40.

BEMÆRK: ‘Læg mærke til, at en blå flig skulle bæres på alles klæder. Den var
rundt om ærmet. Enhver åbning eller ethvert hjørne havde en blå kvast. Og  ifølge 4
Mos. 15, 39 skulle det blå minde dem om Israels store Guds evige lov. Således blev
de, idet de gik og så, hvor deres fødder var på vej hen, påmindet af den blå farve
om at vandre på den lige og smalle sti. Når som helst de rakte hånden frem, var den
blå  kant  en  påmindelse  til  dem  om  kun  at  tage  og  røre  det,  som  var  i
overensstemmelse med loven. At holde loven var et gærde for dem, som beskyttede
dem mod mange onde og fristelser. Den blå kant på deres klæder mindede dem om
deres forpligtelse mod Guds lov.’ Robert Taylor, The Censer Still Burns, s. 21. 
NB: Den blå kant var formodentlig også rundt om deres hals for at minde dem om,
at deres læber, deres øjne, deres øren, deres sind også skulle huske Guds lov.

5. Hvad var Guds hensigt med at give sit folk loven? 5 Mos. 5, 29. 33; 6, 24-
25.

BEMÆRK:  ‘Kristus  kom  til  verden  med  den  evige  kærligheds  fylde.  Han
bortryddede de krav, som Guds lov var blevet belemret med. Han viste, at loven er
en  kærlighedens  lov,  et  udtryk  for  den  guddommelige  godhed.  Han  viste,  at
lydighed over for dens grundregler medfører menneskehedens lykke og dermed det
menneskelige samfunds stabilitet, selve dets grundvold og struktur. Så langt fra at
stille vilkårlige  krav er Guds lov blevet  givet  til  mennesker som et  værn og et
skjold. Hvem som helst, der går ind for dens principper, bliver bevaret fra det onde.
Troskab  mod Gud indbefatter  også  troskab over  for  mennesker.  Således  vogter
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loven ethvert menneskes rettigheder og personlighed. Den hindrer de overordnede i
undertrykkelse og de underordnede i at vise ulydighed. Den sikrer mennesker deres
velfærd både i denne verden og i den kommende. For de lydige er den pantet på et
evigt  liv,  thi  den  giver  udtryk  for  de  grundregler,  som  har  evig  varighed.’
Uddannelse, s. 76.

‘Er eders synder som skarlagen’

6. Hvad minder farven skarlagen os om? Es. 1, 18.

BEMÆRK: ‘Når vi ser, at der er fejl i vor karakter, må vi være nidkære og angre
og reformere; for hvis vi nærer synd i vore hjerter, erklærer Skrifterne, at Gud ikke
vil høre os. Kristus har givet os en indbydelse, der er fuld af barmhjertighed. Han
siger: “Kom, lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Er eders synder som
skarlagen, de skal blive hvide som sne; er de end røde som purpur, de skal dog
blive som uld.” Der er intet, der er værre end en skarlagen synd, undtagen den
synd, der ikke kan få tilgivelse i dette liv eller i det kommende liv.’  Signs of the
Times, 10. marts, 1890. 

7. Hvilken anden betydning har farven rød for os? 1 Joh. 1, 7. (Sammenlign
med 2 Kor. 5, 21.)

BEMÆRK: ‘Jeg er  så taknemmelig i  dag,  at  vi  har  en levende Frelser.  Der  er
mange, der går så sørgmodigt rundt, som om Kristus stadig var i Josefs grav med
en stor sten rullet foran døren. Vore hjerter bør være fulde af håb og glæde, og vi
bør være i stand til at sige med taknemmelige tunger: Kristus er opstanden og er
ved  Guds  højre  hånd  for  at  gå  i  forbøn  for  os.  Han  har  båret  sit  blod  ind  i
helligdommen og vil rense os fra al synd.’ Signs of the Times, 29. august, 1892.

‘Og de giver ham en purpurkappe’

8. Hvad var betydningen af farven purpur? Mark. 15, 17-18. (Sammenlign
med Dom. 8, 26; Ester 8, 15; Luk. 16, 19.)

BEMÆRK: ‘Ifølge Herodes’ forslag flettede de nu en tornekrone af skarpe torne,
og den blev sat på Jesu hellige tinding, og en gammel sønderreven purpurkappe,
som engang havde tilhørt en konge, blev kastet om hans ædle skikkelse, medens
Herodes  og  de  jødiske  præster  opmuntrede  skaren  til  at  forhåne  ham  og  øve
grusomhed mod ham. Jesus blev derpå sat på en stor blok, som man spotvis kaldte
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en trone, og et gammelt  rør blev givet  ham i hånden ligesom et scepter.  Under
djævelsk latter, forbandelser og spot bøjede den ugudelige mængde sig nu for ham
som en konge.  Af og til  rev en morderisk hånd røret  fra  ham og slog ham på
hovedet dermed, så at tornene trængte ind i hans tindinger, og blodet flød nedad
hans ansigt og skæg.’ Kristi Liv, s. 515.
NB: Purpur fremstilles ved at blande rød og blå sammen. Så Kristus er egnet til at
være vor Konge,  eftersom han ikke bare er lovgiveren,  men udgød sit dyrebare
blod, så vi kunne blive forligt med Gud.

9. Hvornår vil Kristus få sit herredømme? Dan. 7, 13-14.

BEMÆRK:  ‘Det  blå  er  standarden  eller  Israels  store  Guds  lov.  Det  røde  eller
skarlagen symboliserer Jesu liv og død på vore vegne. Fordi Jesus opretholdt loven,
fordi  han  levede  og  døde på  vore  vegne,  bliver  de  genløstes  rige  givet  i  hans
hænder.  Han  bliver  vor  Konge  gennem  evigheden.  Han  bærer  purpur...  Døren
repræsenterer  Jesus  og  hans  standard.  Hvilken  lektie,  hvilken  vidunderlig
åbenbaring det var, da Jesus sagde: “Jeg er døren.” Joh. 10, 9.’ Robert Taylor, The
Censer Still Burns, s. 27. 

‘Tvundet, fint linned’

10. Hvilket stof blev ypperstepræstens klæder lavet af? 2 Mos. 28, 39-42

BEMÆRK: ‘Ligesom ypperstepræsten ved den symbolske tjeneste havde lagt sine
ypperstepræstelige klæder fra sig og gjorde tjeneste i en almindelig præsts hvide
linnede  dragt,  sådan  lagde  Kristus  sin  kongelige  klædning  bort  og  iførte  sig
menneskelig skikkelse og frembar offeret, hvor han selv både var ypperstepræst og
offer. Ligesom ypperstepræsten efter at have udrettet sin tjeneste i det allerhelligste
trådte frem for den ventende forsamling klædt i sin ypperstepræstelige dragt, sådan
vil Kristus ved sin genkomst komme klædt i strålende hvide klæder, sådan “som
ingen blegemand på jorden kan gøre dem.” Mark. 9, 3. Han vil komme i sin egen
og  sin  Faders  herlighed,  og  hele  himmelens  hær  vil  ledsage  ham.’  Mesterens
Efterfølgere, s. 23. 

11. Hvad symboliserer hvidt linned? Åb. 19, 7-8. Sammenlign med Åb. 3, 18.

BEMÆRK: ‘Ingen ydre prydelse kan i værdi eller skønhed sammenlignes med den
“sagtmodige og stille ånd,” de “hvide, rene linnedklæder” (Åb. 19, 14), som alle de
hellige på jorden skal komme til at bære. Denne klædedragt vil gøre dem skønne og
elskede her og siden hen være deres adgangstegn til kongens slot. Hans løfte lyder:
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“De skal  vandre  med mig i  hvide  klæder,  thi  de  er  værdige  dertil.”  Åb.  3,  4.’
Mesterens Efterfølgere, s. 277.

‘Klædt i purpur og skarlagen’

12. I  kontrast  til  helligdommens  farver,  hvilken  farve  mangler  der  så  i
beskrivelsen af kvinden i Åb. 17? Åb. 17, 4. 

BEMÆRK: ‘Ifølge profetien skulle pavedømmet “sætte sig for at ændre tider og
lov” (Dan. 7, 25), og det varede ikke længe, før det gjorde forsøg herpå. For at give
de  mennesker,  som  var  blevet  omvendt  fra  hedenskabet,  en  erstatning  for
billeddyrkelsen og dermed lette deres formelle overgang til kristendommen, gjorde
man  gradvis  tilbedelsen  af  billeder  og  relikvier  til  en  del  af  den  kristne
gudstjeneste. Dette afguderi blev til sidst anerkendt på et almindeligt kirkemøde.
Rom fuldbyrdede sin helligbrøde ved at driste sig til  at fjerne det andet bud fra
Guds lov det bud, som forbyder  billeddyrkelse og at  dele det  tiende bud for at
bevare det oprindelige antal.’ Den Store Strid, s. 43.
‘En  af  hovedårsagerne  til  den  sande  menigheds  udskillelse  fra  Rom  var
romerkirkens  had  til  den  bibelske  sabbat.  Pavedømmet  kastede  sandheden  til
jorden,  som det  var  forudsagt  i  profetien.  Guds lov blev trådt  under fod,  mens
menneskelige  traditioner  og  skikke  blev  ophøjet.  De  kirker,  som  pavedømmet
havde magten over, blev på et tidligt  tidspunkt tvunget til  at ære søndagen som
helligdag.  Midt  i  tidens  vildfarelser  og  overtro  blev  mange,  selv  blandt  Guds
trofaste  folk,  så  forvirrede,  at  de  undlod  at  arbejde  om søndagen,  selv  om de
helligholdt  sabbatten.  Men  pavedømmets  ledere  var  stadig  ikke  tilfredse.  De
forlangte  ikke  blot,  at  søndagen  skulle  helligholdes,  men  at  sabbatten  skulle
vanhelliges, og fordømte i de kraftigste vendinger de mennesker, der vovede at vise
ærbødighed for  denne dag.  Man kunne kun adlyde  Guds lov uforstyrret  ved  at
flygte for Roms magt.’ Den Store Strid, s. 55

13. Når mennesker lærer andre at tilsidesætte Guds lov, hvad er det da tid for
Herren at gøre? Sal. 119, 126. Sammenlign med Rom. 3, 31. 

BEMÆRK:  ‘Det  er  altid  Satans  hensigt  at  sætte  Guds  lov  ud  af  kraft  og  at
forvanske den virkelige betydning af frelsen. Derfor har han opfundet bedraget, at
Kristi offer på Golgatas kors var for at befri mennesket fra forpligtelsen til at holde
Guds bud. Han har prakket bedraget på verden, at Gud har ophævet sin grundlov,
kastet sine moralske standarder bort og sat sin hellige, fuldkomne lov ud af kraft.
Havde han gjort dette, hvilken forfærdelig omkostning ville det ikke have været for
himmelen! I stedet for at forkynde ophævelsen af loven, forkynder Golgatas kors
med tordenlyd  dens  uforanderlighed  og  evige  karakter.  Hvis  loven  kunne være
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blevet ophævet og himmelens og jordens og Guds utallige verdeners  regeringer
bevaret,  behøvede Kristus  ikke at  dø.  Kristi  død var  for  i  al  evighed  at  afgøre
spørgsmålet om Jehovas lovs gyldighed... Kristus kom for at ophøje loven og ære
den.’ Den Store Strid, s. 43.
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‘Jesu Kristi legeme én gang for alle er blevet ofret’

UDENADSVERS: ‘Og vandre i kærlighed, ligesom også Kristus elskede jer og
gav sig selv hen for os som en gave og et offer, “en liflig duft” for Gud.’ Ef. 5, 2.

STUDIEHJÆLP: Kraft fra det Høje, s. 47.

Indledning
‘Kristus  var  lammet,  slagtet  fra  verdens  grundlæggelse  af.  For  flere  har  det

været et mysterium, at der blev krævet så mange ofre i den gamle pagt. De kan ikke
forstå, hvorfor så mange blødende ofre skulle ledes til alteret. Men der er én stor
sandhed, som mennesket altid må have for sig. Den bør indprentes i sindet og i
hjertet.  Og det  er denne: “Der finder ingen tilgivelse sted, uden at  der udgydes
blod.” Heb. 9, 22. I ethvert blødende offer blev “det Guds lam, som bærer verdens
synd,” fremstillet. Joh. 1, 29.’ Kraft fra det Høje, s. 47. 

‘Guds Lam’

1. Hvilken  egenskab  skulle  kendetegne  dyret,  som  blev  udvalgt  som
brændoffer? 2 Mos. 12, 5; 3 Mos. 1, 2-3.

BEMÆRK: Ordet ‘lydefri’ anvendes om ofringerne sytten gange i 3. Mosebog.
‘Hver morgen og aften blev et årgammelt lam brændt på alteret sammen med det
tilhørende afgrødeoffer som symbol på folkets daglige indvielse til Gud og deres
stadige afhængighed af Kristi forsonende blod. Gud sagde udtrykkeligt, at ethvert
offer, der blev skænket til helligdomstjenesten, skulle være “lydefrit”.’  Patriarker
og Profeter, s. 175-176.

2. Hvordan knyttede Peter helligdommens ofringer sammen med Kristus? 1
Pet. 1, 18-19

BEMÆRK: ‘Kun et “lydefrit” offer kunne være symbol på hans fuldkomne renhed,
der skulle ofre sig selv som “et lam uden plet og lyde”. 1 Pet. 1, 19.’ Patriarker og
Profeter, s. 176. 
‘Selv om Kristus tog menneskets natur i dets faldne tilstand, havde han ikke den
mindste del i dets synd. Han var underlagt menneskets skrøbelighed. “For at det
skulle gå i opfyldelse,  som er talt ved profeten Esajas, der siger:  ‘Han tog vore
svagheder og bar vore sygdomme.” (Matt. 8, 17). Han kan have medlidenhed med
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os i vor svaghed, og han blev prøvet i alt, på samme måde som vi, men han var
uden synd. Han var “et lam uden plet og lyde” (1 Pet. 1, 19). Kunne Satan, selv i 
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den mindste ting, have fristet Kristus til at synde, ville han have knust Frelserens
hoved. Som det var, klarede han kun at hugge ham i hælen. Var Kristi hoved blevet
knust, ville der ikke have været noget håb for mennesket. Guds vrede ville da have
ramt Kristus på samme måde, som den ramte Adam. Kristus og menigheden ville
have været uden håb.’ På fast grunn, bind 1, s. 252. 

3. Hvilken  lektie  kan  vi  yderligere  drage  ved  at  betragte  Kristus  som
Lammet, der skulle ofres? Rom. 12, 1.

BEMÆRK: ‘Gud kræver, at legemet skal ofres som et levende offer til ham, ikke et
dødt eller døende offer. De gamle hebræeres ofringer skulle være uden lyde, og vil
det behage Gud at tage imod et menneskeligt offer, der er fyldt med sygdom og
fordærvelse?  Han  fortæller  os,  at  vort  legeme  er  Helligåndens  tempel,  og  han
kræver, at vi tager os af dette tempel, så det kan være en egnet bolig for hans Ånd.
Apostelen Paulus giver os denne formaning: “I tilhører ikke jer selv. I er jo købt og
prisen betalt; ær derfor Gud i jeres legeme!” [I Kor. 6, 19. 20.] Alle burde være
omhyggelige med at bevare legemet i den bedste sundhedstilstand, så de kan yde
Gud fuldkommen tjeneste og gøre deres pligt i familien og i samfundet. Det er lige
så meget en synd at bryde vort legemes love, som det er at bryde de ti bud. At gøre
det ene eller det andet er at bryde Guds love. De, som overtræder Guds lov i deres
fysiske organisme, vil være tilbøjelige til at overtræde Guds lov, som blev udtalt på
Sinaj.’ Christian Temperance & Bible Hygiene, ss. 52-53.

‘Lammet, der blev slagtet fra verdens grundlæggelse’

4. Hvad måtte synderen gøre med det offer,  som han havde bragt for sin
synd? 3 Mos. 4, 32-33.

BEMÆRK: ‘I det uskyldige offer, der blev dræbt af [menneskets] egen hånd, så
han  syndens  følger,  Guds  Søns  død  for  hans  skyld.  Han  ser  den  lovs
uforanderlighed, som han har overtrådt, og bekender sin synd; han stoler på Guds
Lams fortjenester.’ At jeg må kende Ham, 11. januar.

5. Hvordan formidlede Esajas denne vigtige sandhed? Es. 53, 4-7.

BEMÆRK: ‘Folkets synder blev billedligt overført til den tjenende præst, som var
en mellemmand for folket. Præsten kunne ikke selv blive et offer for synd og sone
med sit liv, for han var også en synder. Derfor dræbte han  et lydefrit lam i stedet
for at lide døden selv; syndens straf blev overført til det uskyldige dyr, som således
blev hans umiddelbare stedfortræder og var et  billede på Jesu Kristi fuldkomne
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offer. Gennem dette offers blod så mennesket ved tro frem til Kristi blod, som ville
sone verdens synder.’ Signs of the Times, 14. marts, 1878.

‘Bekende det, han har forsyndet sig med’

6. Hvad var også vigtigt for synderen i tillæg til at bringe sit offer? 3 Mos. 5,
5-6.

BEMÆRK: ‘Den vigtigste del af den daglige tjeneste udførtes for enkeltpersoner.
Den angrende synder førte sit offer hen til tabernaklets indgang, og idet han lagde
sin hånd på offerets  hoved, bekendte han sine synder og overførte  dem således
billedligt fra sig selv til det uskyldige offer. Han slagtede derefter dyret med egen
hånd, og præsten bar blodet ind i det hellige og stænkede det foran forhænget, der
skjulte arken, som rummede den lov, som synderen havde overtrådt.  Ved denne
ceremoni blev synden gennem blodet billedligt overført til helligdommen. I nogle
tilfælde blev blodet ikke bragt ind i det hellige; i stedet for skulle præsten spise
kødet...  Begge  ceremonier  symboliserede  overførelsen  af  synden  fra  den
bodfærdige til helligdommen.’ Patriarker og Profeter, s. 177. 

7. Hvilken  dyrebar  forsikring  er  betinget  af  en  fuldstændig  og  ærlig
bekendelse af vore synder? Sal. 32, 5.

BEMÆRK: ‘Satan havde fremstillet Guds udvalgte og trofaste folk som værende
fyldt  med besmittelse  og synd.  Han kunne afbilde de  bestemte synder,  som de
havde været skyldige i. Havde han ikke sat hele det ondes forbund i arbejde for at
lede dem ved sine forførende kneb til disse store synder? Men de havde angret, de
havde  taget  imod  Kristi  retfærdighed.  De  stod  derfor  foran  Gud  iklædt  Kristi
retfærdigheds klædning og “denne tog til orde og sagde til dem, som stod ham til
tjeneste: ‘Tag de snavsede klæder af ham!’ Og til ham sagde han: ‘Se, jeg har taget
din skyld fra dig og du skal have højtidsklæder på.’” Enhver synd, som de havde
været skyldige i, var tilgivet, og de stod foran Gud som udvalgte og sande, som
uskyldige,  som  fuldkomne,  som  om  de  aldrig  havde  syndet.’  Testimonies  to
Ministers, s. 39. 

‘Herren lod falde på ham den skyld, der lå på os alle’

8. Hvem bliver den angrendes synders skyld overført til? 2 Kor. 5, 21; Gal.
3, 13.
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BEMÆRK: ‘I den gamle pagt blev folkets synder ved tro lagt på syndofferet og
gennem dettes blod billedligt overført til den jordiske helligdom. På samme måde
lægges  de  angrendes  synder  i  den  nye  pagt  på  Kristus  ved  tro  og  overføres  i
virkeligheden til den himmelske helligdom.’ Den Store Strid, s. 374.

9. Hvad blev der gjort med syndofferets blod? 3 Mos. 4, 30. 17.

BEMÆRK: ‘Dag efter dag førte den angrende synder sit offer hen til tabernaklets
dør, lagde sin hånd på offerdyrets hoved, bekendte sine synder og overførte dem
billedligt fra sig selv til det uskyldige dyr.  Derefter blev dyret  slagtet.  “Uden at
blod bliver udgydt,” siger apostlen, “opnås der ingen tilgivelse.” “Kødets sjæl er i
blodet.”  3  Mos.  17,  11.  Guds  overtrådte  lov  krævede  synderens  liv.  Blodet
symboliserede synderens forspildte liv. Offerdyret bar hans skyld, og præsten gik
nu ind i helligdommen med dette blod og stænkede det foran forhænget. Bag dette
stod  arken,  som indeholdt  den  lov,  som synderen  havde  overtrådt.  Ved  denne
ceremoni  blev synden billedligt  overført  til  helligdommen ved hjælp af  blodet.’
Den Store Strid, s. 371.

10. Hvornår blev helligdommen endelig renset for de synders skyld, som var
blevet  frivilligt  bekendt  og  angret?  3  Mos.  16,  1-19.  29-33.  (Læg  især
mærke til versene 19, 30 & 33.)

BEMÆRK: ‘Således foregik tjenesten dag efter dag året igennem. På denne måde
blev Israels synder overført til helligdommen, og det blev nødvendigt at udføre en
særlig  tjeneste  for  at  fjerne  dem.  Gud befalede,  at  der  skulle  skaffes  både  det
hellige og det allerhelligste soning. “Således skal han skaffe helligdommen soning
for israelitternes urenhed og deres overtrædelser, alle deres synder, og på samme
måde skal han gøre med åbenbaringsteltet, der har sin plads hos dem midt i deres
urenhed.” Han skulle også skaffe alteret soning og “rense det og hellige det for
israelitternes  urenheder.”  3  Mos.  16,  16.  19.  Én  gang  om  året,  på  den  store
forsoningsdag, gik præsten ind i det allerhelligste for at rense helligdommen. Den
handling, som blev udført dér, dannede afslutningen på årets helligdomstjeneste.’
Den Store Strid, ss. 371-372. 

‘Værdig er Lammet, det slagtede’

11. Hvordan så Johannes Jesus i et syn? Åb. 5, 6. 

BEMÆRK: ‘Kristus er vor mellemmand og tjenende ypperstepræst for Faderens
åsyn. Johannes fik ham at se som lammet, der var blevet slagtet, ligesom netop i
færd med at udgyde sit blod for synderens skyld. Når Guds lov bliver fremholdt for
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synderen og viser ham hans synder i al deres gru, bør han henvise til Guds lam,
som bærer verdens synd. Han bør undervises om omvendelse til Gud og om tro på
den  Herre  Jesus  Kristus.  Således  vil  Kristi  repræsentants  arbejde  være  i
overensstemmelse med hans gerning i den himmelske helligdom.’  Vejledning for
Menigheden, bind 1, s. 432.

12. På hvilken måde ønskede Kristus, at vi i dag skulle mindes hans blod, der
blev udgydt for os? 1 Kor. 11, 23-26.

BEMÆRK:  ‘Kristus  stod  ved  skillelinjen  mellem to  store  højtider.  Han,  Guds
lydefri Lam, skulle snart fremstille sig som et skyldoffer, og på denne måde ville
han  bringe  afslutningen  på  alle  de  forbilledlige  og  ceremonielle  systemer,  der
gennem  fire  tusinde  år  havde  peget  hen  imod  hans  død.  Medens  han  spiste
påskemåltidet med sine disciple,  indstiftede han i stedet herfor den tjeneste,  der
skulle være til ihukommelse af hans store offer. Jødernes nationale højtid skulle for
stedse bortfalde. Den tjeneste, som Kristus indstiftede, skulle overholdes af hans
efterfølgere i alle lande og til alle tider. Påsken blev indstiftet som en mindefest for
Israels  udfrielse  af  den  ægyptiske  trældom.  Gud  havde  bestemt  det  sådan,  at
beretningen  herom  år  efter  år  skulle  genfortælles,  når  børnene  spurgte  om
betydningen af denne forordning. På denne måde ville mindet om den vidunderlige
befrielse bevares frisk i alles sind. Indstiftelsen af Herrens nadver skete til erindring
om den store udfrielse, der skete som følge af Kristi død. Denne anordning skal
højtideligholdes, indtil han kommer for anden gang i kraft og herlighed. Den er det
middel,  hvorved hans store værk for  os skal  bevares  frisk i  vort sind. Dengang
udfrielsen fra Ægypten skete, spiste Israels børn påskemåltidet stående, rejseklædte
og  med  staven  i  deres  hånd,  rede  til  at  drage  bort.  Den  måde,  hvorpå  de
højtideligholdt denne forordning, stemte overens med deres tilstand; thi de var lige
ved at blive forjaget fra Ægyptens land og skulle til at bekende en besværlig og
vanskelig færd gennem ørkenen. Men på Kristi tid var forholdene blevet ændret.
Nu skulle de ikke til at fordrives fra et fremmed land, men boede i deres eget land. I
overensstemmelse med den fred, der var blevet givet dem, indtog folket dengang
påskemåltidet  i  hvilende  stilling.  Der  var  stillet  løjbænke  rundt  om bordet,  og
gæsterne lå på dem, idet de støttede sig til den venstre arm og havde den højre fri til
at spise med. I denne stilling kunne en af deltagerne lægge sit hoved på dens bryst,
som sad nærmest foran ham. Og fødderne, der hvilede ved løjbænkens yderste kant,
kunne tvættes af en, som gik rundt om kredsens yderside. Kristus er stadig ved det
bord, som er dækket med påskemåltidet. De usyrede brød, der bruges i påsketiden,
står foran ham. Påskevinen, som er ugæret, står på bordet. Disse symboler anvender
Kristus til at fremstille sit eget lydefri offer. Intet, der var fordærvet ved gæring,
symbolet på synd og død, kunne være et billede på “Lammet uden plet eller lyde”.
1 Pet. 1, 19. “Mens de nu spiste, tog Jesus et brød, velsignede, brød det og gav sine
disciple det og sagde: ‘Tag dette og spis det; dette er mit legeme.’ Og han tog en
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kalk og takkede, gav dem den og sagde: ‘Drik alle heraf;  thi dette er mit blod,
pagtsblodet, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Og jeg siger jer: fra
nu af skal jeg ikke mere drikke af denne vintræets frugt før den dag, da jeg skal
drikke den ny sammen med jer i min Faders rige.’”’ Den Store Mester, ss. 447-448.
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‘Kunne der komme en ren ud af en uren?’

UDENADSVERS: ‘Tvæt mig fuldkommen ren for min skyld og rens mig for
min skyld.’ Sal. 51, 4.

STUDIEHJÆLP: Testimonies, bind 2, ss. 609 - 614.

Indledning
‘Guds herlighed helligede helligdommen; og på grund af dette gik præsterne

aldrig ind på det sted, der var helliget af Guds nærværelse med sko på deres fødder.
Støvpartikler kunne sidde fast på deres sko, som ville vanhellige helligdommen; det
blev derfor krævet af præsterne, at de tog deres sko af i forgården, inden de gik ind
i helligdommen. I forgården ved siden af helligdommens dør stod vandkummen af
kobber,  hvori  præsterne  vaskede  deres  hænder  og  fødder,  inden  de  gik  ind  i
helligdommen, så al urenhed kunne fjernes, “for ikke at dø.” Gud krævede, at alle,
som tjente i helligdommen, skulle gøre særlige forberedelser, før de gik ind der,
hvor Guds herlighed var åbenbaret.’ Spirit of Prophecy, bind 1, s. 348.

‘Badet til genfødelse’

1. Hvad blev anbragt mellem alteret og helligdommen? 2 Mos. 30, 18.

BEMÆRK: ‘Vandkummen blev anbragt mellem alteret og menigheden, for at de
kunne vaske deres hænder og fødder foran menigheden, inden de gik ind i Guds
nærværelse.  Hvilket indtryk skulle dette gøre på folket? Det skulle vise dem, at
hvert støvpartikel måtte fjernes, inden de kunne gå ind til Guds nærværelse; for han
var så ophøjet og hellig, at døden ville følge, hvis de ikke rettede sig efter disse
betingelser.’ Second Advent Review & Sabbath Herald, 30. maj, 1871.

2. Hvad var den oprindelige kilde til vandet i vandkummen? 2 Mos. 17, 5-6.

BEMÆRK: ‘Den levende strøm, der forfriskede Israel i ørkenen, flød første gang
fra  den  slagne  klippe  i  Horeb...  Det  var  Kristus,  der  ved  sit  ords  kraft  fik  det
forfriskende vand til at flyde for Israel. “De drak af en åndelig klippe, som fulgte
med; og den klippe var Kristus.” 1 Kor. 10, 4. Han var kilden til alle timelige og
åndelige  velsignelser.  Kristus,  den  sande  klippe,  var  med  dem  på  alle  deres
vandringer. “Herren lod dem gå gennem ørk, de tørstede ikke, lod vand vælde frem
af klippen til dem, kløvede klippen, så vand strømmede ud.” “Det løb som en flod i 
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ørkenen.” Es. 48, 20-21; Sal. 105, 41. Den slagne klippe var et billede på Kristus,
og gennem dette symbol kan vi lære de dyrebareste sandheder. Som det livgivende
vand strømmede fra den slagne klippe, således flyder frelsens strøm til en fortabt
menneskehed fra Kristus, som blev “slagen af Gud,” “såret for vore overtrædelser,
knust for vor brødes skyld”. (Es. 53, 4. 5.)’ Patriarker og Profeter, s. 210. 

3. Hvordan forklarer Paulus den åndelige betydning af vand i frelsesplanen?
Ef. 5, 26-27; Tit. 3, 5.

BEMÆRK: ‘Det forfriskende vand, der strømmede frem i et udtørret og goldt land
og fik ørkenen til at blomstre, og som flød ud for at give dem liv, der var ved at
omkomme, er et symbol på Guds nåde, som kun Kristus kan give. Den er som det
levende  vand;  den  renser,  forfrisker  og  styrker  sjælen.  Det  menneske,  i  hvem
Kristus bor, har i sig en stadig rindende kilde af nåde og kraft. Jesus gør livet lettere
og  vejen  lysere  for  alle  dem,  der  søger  ham  i  sandhed.  Hvis  hans  kærlighed
modtages i hjertet, vil den vælde frem i gode gerninger til evigt liv, og den bringer
ikke alene velsignelse til  den sjæl,  hvor den findes,  men den levende strøm vil
vælde  frem  i  ord  og  retfærdighedshandlinger  og  forfriske  andre  tørstende.’
Patriarker og Profeter, s. 211.

‘Skuer i et spejl’

4. Hvad blev vandkummen lavet af? 2 Mos. 38, 8.

BEMÆRK: ‘Mellem alteret  og indgangen til  tabernaklet  stod vandkummen, der
også  var  af  kobber.  Den var  fremstillet  af  de  spejle,  som israelitternes  kvinder
frivilligt havde givet.’ Patriarker og Profeter, s. 173.
‘“Kvinderne,  der  gjorde  tjeneste  ved  indgangen til  åbenbaringsteltet,”  arbejdede
sammen med de mænd, der var ved at bygge helligdommen. De havde gjort, hvad
deres  spejle  havde  vist  dem var  nødvendigt  for  deres  daglige  pleje.  Men ydre
skønhed kan ikke tilfredsstille guddommelige idealer (1 Sam. 16, 7). Historikerne
bemærkede,  at  de  var  nået  så  langt  som  til  “indgangen”  til  Guds  helligdom.
Længtes  de der  inderligt  efter  en rigere  erfaring?  Havde de fået  et  glimt  af  de
idealer, som de kunne nå i den herlighed, som omgav Horeb, og på grund af denne
vision  overgivet  deres  spejle  til  Bezaleels  mildnende  flamme  og  forvandlende
hammer?  Fordi  deres  livs  fordomme  var  blevet  ændret,  blev  deres  skattede
redskaber til egenkærlighed overgivet.’  Hardinge:  With Jesus in His Sanctuary,  s.
111.

5. Ind i hvilket spejl burde alle Kristi efterfølgere kigge? 2 Kor. 3, 18.
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BEMÆRK:  ‘Arrogance  og  forfængelighed  viser  sig  overalt;  men  de,  der  har
tilbøjelighed til at se i spejlet for at beundre sig selv, vil ikke være særlig tilbøjelige
til at se i moralens store spejl, Guds lov. Den blinde beundring for påklædningen
ødelægger alt ydmygt, sagtmodigt og smukt i karakteren. Den sluger de kostbare
timer, der burde helliges til meditation, hjerteransagelse, og granskning af Guds ord
under bøn.’ Barnet i Hjemmet, s. 416.
‘Der kan findes udprægede mangler i et menneskes karakter, men hvis han bliver
Kristi sande discipel, vil Guds nådes kraft alligevel forvandle og helliggøre ham.
Ved som i  et  spejl  at  se  Herrens  herlighed  vil  han  forvandles  fra  herlighed  til
herlighed,  indtil  han  kommer  til  at  ligne  ham,  som  han  tilbeder.’  Mesterens
Efterfølgere, s. 295.

‘En kilde mod synd og urenhed’

6. Hvordan forklarer vandet fra Klippen Kristi tjeneste? Zak. 13, 1.

BEMÆRK: ‘For at få en rigtig kundskab om os selv er det nødvendigt at kigge i
spejlet, og idet vi der opdager vore egne fejl, benytte os af Kristi blod, den kilde,
som er åbnet mod synd og urenhed,  hvor vi kan vaske vor karakters  klæder og
fjerne syndens pletter.’ Testimonies, bind 4, s. 58.
‘Tiden er kommet til alvorlige og kraftfulde anstrengelser for at fjerne alt det slam
og skidt i  menigheden,  som sætter pletter på hendes renhed. Kristi menighed er
kaldet til at være et helligt, mægtigt folk, et navn og pris på hele jorden. Der er
blevet åbnet en kilde for Juda og Jerusalem til at vaske sig for al urenhed og synd.
Der er et forbavsende frafald blandt Guds folk, til hvem der er blevet betroet hellig
sandhed.’ Testimonies to Ministers, s. 450.

7. Hvor tit skulle præsterne vaske sig i vandet i vandkummen? 2 Mos. 30,
18-20. 

BEMÆRK: ‘I vandkummen skulle præsterne vaske deres hænder og fødder, når de
gik ind i de hellige rum eller hen til alteret for at bringe et brændoffer til Herren.’
Patriarker og Profeter, s. 173.
‘Ved alteret...fremskaffede offeret  tilgivelse og retfærdiggørelse af synderen ved
dets  blodige  offer.  Dette  var  en  engangshandling,  et  øjebliks  arbejde.  Så  ved
vedvarende at  vaske sig ved vandkummen, hvor vandet symboliserede rensende
nåde, blev den nyfødte synder i stand til at vedligeholde sin tilstand af renhed.’
Hardinge: With Jesus in His Sanctuary, s. 112.
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‘Om nogen tørster, han komme til mig og drikke’

8. Hvilken nådig indbydelse gav Kristus på løvhyttefestens sidste dag? Joh.
7, 37.

BEMÆRK: ‘Folkets tilstand gjorde denne henvendelse meget  virkningsfuld.  De
havde været  optagne af  et  fortsat  skue af pragt  og festlighed,  deres  øjne havde
været blændede af lys og farver, og deres øren var blevet frydet med den rigeste
musik; men i hele denne rækkefølge af ceremonier havde der ikke været noget, der
kunne mætte sjælens længsel, intet, der kunne stille sjælens tørst efter det, som ikke
dør. Jesus indbød dem til at komme og drikke af livets kilde, af den, som i dem
ville  blive  et  kildevæld  til  evigt  liv.  Præsten  havde  samme morgen  udført  den
ceremoni, der skulle minde om, hvordan der i ørkenen var blevet slået på klippen.
Denne klippe var et symbol på ham, som ved sin død ville få frelsens levende vand
til  at  strømme ud til  alle  dem,  der  tørstede.  Kristi  ord  var  livets  vand.  Her,  i
overværelse af de forsamlede skarer, udleverede han sig selv til at blive slået, for at
livets vand kunne komme til at strømme ud til verden.’ Den Store Mester, s. 307. 

9. Hvordan bliver vandets symbolik brugt om åndelig renselse i dag? ApG.
2, 38; Rom. 6, 3-4.

BEMÆRK:  ‘Mennesket  blev  igen  bragt  i  velvilje  hos  Gud  gennem  badet  til
genfødelse. Badet var begravelsen med Kristus i vandet i lighed med hans død, som
symboliserede, at alle, som angrer overtrædelsen af Guds lov, modtager renselse
gennem Helligåndens virke. Dåben fremstiller sand omvendelse gennem fornyelse
ved Helligånden. De, som er blevet begravet med Kristus i dåben og blevet oprejst i
lighed med hans opstandelse, har forpligtet sig selv til at leve et nyt liv. “Når I altså
er  opvakt  sammen  med  Kristus,  så  søg  det,  som  er  oventil,  hvor  Kristus  er,
siddende ved Guds højre hånd. Tragt efter det, som er oventil, ikke efter det, som
hører jorden til.” Kol. 3, 1-2.’ The Faith I Live By, s. 143. 

10. Hvilket yderligere symbol på renselse blev givet os af Jesus? Joh. 13, 3-17.

BEMÆRK: ‘Jesus svarede [Peter]: “Den,  der er badet,  har ikke nødig at tvætte
andet end fødderne, men er ellers helt ren.” Disse ord betyder mere end legemlig
renhed. Kristus taler stadig om den højere form for renselse, som den lavere form
er et eksempel på. Den, der kom fra badet, var ren, men de sandalklædte fødder
blev snart støvede og trængte atter til at vaskes. På samme måde var Peter og hans
medbrødre blevet  tvættet i  den store kilde, som er åbnet mod synd og urenhed.
Kristus regnede dem for at være sine egne; men fristelsen havde ledt dem ud i det
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onde, og de trængte stadig til hans rensende nåde. Da Jesus bandt et klæde om sig
for at vaske støvet af deres fødder, var det hans ønske netop ved denne handling at
tvætte uenigheden, skinsygen og hovmodet bort fra deres hjerter. Dette var af langt
større betydning end at vaske deres støvede fødder. Med det sind, som de dengang
havde, var ingen af dem rede til samfund med Kristus. Først når de havde fået et
ydmygt og kærligt sind, var de beredt til at deltage i påskemåltidet eller til at få del
i den mindetjeneste, som Kristus snart skulle indstifte. Deres hjerter måtte lutres.
Stolthed og selviskhed skaber splid og had, men alt dette tvættede Jesus bort ved at
tvætte deres fødder. Det frembragte helt forandrede følelser. Medens Jesus så på
dem, kunne han sige: “I er rene!” Nu følte de sig som ét og elskede hinanden. De
var blevet ydmyge og villige til at lære. Med undtagelse af Judas var enhver af dem
rede til at indrømme en anden den øverste plads. Nu kunne de med ydmygt sind og
taknemmelige  hjerter  tage  imod  Kristi  ord.  Også  vi  er  ligesom  Peter  og  hans
medbrødre blevet tvættede i Kristi blod, men alligevel tilsmudses hjertets renhed
ofte ved at komme i berøring med det onde. Vi må komme til Kristus for at få hans
rensende nåde. Peter veg tilbage for at lade sine smudsige fødder komme i berøring
med sin Herres og Mesters hænder; men hvor bringer vi ikke ofte vort syndige,
besmittede  hjerte  i  berøring  med  Kristi  hjerte!  Hvor  er  vort  onde  sind,  vor
forfængelighed og stolthed ikke frygtelige i hans øjne! Dog må vi komme til ham
med al vor skrøbelighed og besmittelse. Kun han kan tvætte os rene.’  Den Store
Mester, ss. 443-444.

‘Et glarhav’

11. Hvad er modstykket til vandkummen i helligdommen i himmelen? Åb. 4,
6a. Se også Åb. 15, 2.

BEMÆRK: ‘Dette hebræiske ord “hav” er også blevet gengivet som vandkumme
(2 Krøn. 4, 2)...  Dette symbol  på dåbsgenfødelse er til  sidst blevet det endelige
fundament,  hvorpå  de  genløste  afmærker  deres  stilling  foran  Gud.  Loven,  som
vandkummens spejle repræsenterer, og det rensende vand tilvejebragt af Herren er
blevet deres livs og karakters fundament... Vandkummen er blevet deres tegn på
triumf og udgør piedestalen, hvorpå de står sejrende foran universet... Dette sidste
syn på vandkummen efterlader  os med den forvisning om, at Kristi forvandlede
disciple ikke vil behøve yderligere renselse i det hinsides. De står foran den evige
Dommers trone uden fejl (Åb. 14, 5), med deres karakters klæder vasket og gjort
hvide  af  Golgatas  to  strømme.  Og  de  tjener  ham dag  og  nat  “som konger  og
præster.”  Vandkummens  mission  vil  således  blive  fuldført  i  Guds  folks  sidste
retfærdiggørelse og helliggørelse.’ Hardinge: With Jesus in His Sanctuary, s. 119. 

12. Hvad siges der om dem, der vil stå på det glarhav? Åb. 15, 2-4.
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BEMÆRK:  ‘Gennem  prøvelser  og  forfølgelser  lægges  Guds  herlighed  –  hans
karakter – for dagen hos hans udvalgte.  Forfulgt og hadet af verden oplæres og
opdrages  Guds menighed i  Kristi  skole.  De vandrer  på trange stier  i  verden  og
lutres  i  trængselens  ildovn.  De  følger  Kristus  gennem  svære  kampe,  tåler
selvfornægtelse og oplever bitre skuffelser; men deres smertelige erfaringer viser
dem syndens brøde og ulykke, og de ser på den med afsky. Fordi de har del i Kristi
lidelser, er de udset til at få del i hans herlighed. I et himmelsk syn så profeten
Guds folks sejr. Han siger: “Jeg så noget ligesom et glarhav, isprængt med ild. Og
jeg så dem, som var gået sejrende ud af kampen ... stå ved glarhavet med Guds
harper i deres hænder. Og de sang Moses’, Guds tjeners, sang og Lammets sang:
‘Store og underfulde er dine gerninger, Herre vor Gud, du Almægtige! retfærdige
og sande er dine veje, du folkenes konge!’” “Det er dem, som kommer fra den store
trængsel, og de har tvættet deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod. Derfor
står de nu foran Guds trone og tjener ham dag og nat i hans tempel; og han, som
sidder  på tronen,  skal  opslå sit  telt  over  dem.” (Åb.  15,  2.  3;  7,  14.  15.)’  Fra
Naturens Talerstol, s. 48-50.

43



Lektie 7: 12. – 18. november 
‘Bord i en ørken’

UDENADSVERS: ‘I mine fjenders påsyn dækker du bord for mig, du salver
mit hoved med olie, mit bæger flyder over.’ Sal. 23, 5.

STUDIEHJÆLP: Budskaber til Menigheden, ss. 71-74.

Indledning
‘Herren  vil  hjælpe  alle,  som tager  fat  med  godt  mod  og  ydmygt  gør  hans

arbejde med ærlighed og trofasthed og alvorlig iver. Enden er nær, og jeg vil gerne
sige til dem, som jeg elsker, på ethvert sted: Vær ved godt mod i Herren. Pastorer
og folk, Herren er vor klippe. Vi kan være trygge. Herren vil ikke overlade sit folk
til  fjendens vilje.  Han vil  bære  os  igennem alle  de  vanskelige  steder.  Han kan
dække bord for os i ørkenen.’ Second Advent & Sabbath Herald, 12. februar, 1901.

‘Guds brød er det brød, som kommer ned fra himmelen’

1. Hvilket møbel blev anbragt på nordsiden i det hellige? 2 Mos. 26, 35; 40,
22.

BEMÆRK: ‘Skuebrødsbordet stod mod nord. Det var overtrukket med rent guld og
var omgivet af en gylden krans. På dette bord skulle præsterne hver sabbat lægge
tolv kager.  De skulle  lægges  i  to  rækker  og overdrysses  med røgelse.  Brødene
regnedes  for  hellige,  og  når  de  blev  taget  bort,  skulle  præsterne  spise  dem.’
Patriarker og Profeter, s. 173.

2. Hvad  blev  anbragt  på  dette  bord?  Hvilke  andre  ting  behøvedes  i
anvendelsen af dette bord? 2 Mos. 25, 30; 37, 16.

BEMÆRK: ‘Skuebrødene lå stadig for Herrens ansigt som et evigt offer. De var en
del af det daglige offer. De kaldtes “skuebrød,” fordi de stadig var foran Herrens
ansigt.  De  skulle  tilkendegive,  at  menneskene  er  afhængige  af  Gud  både  med
hensyn  til  timelig  og  åndelig  føde,  og  at  denne  kun  modtages  ved  Kristi
midlertjeneste.  Gud havde givet  Israel  brød  fra  himmelen  i  ørkenen,  og de var
stadig afhængige af hans rige gaver, både med hensyn til timelig føde og åndelige
velsignelser. Både mannaen og skuebrødene viste hen til Kristus, det levende brød,
der altid står for Guds åsyn for vor skyld. Han sagde selv: “Jeg er det levende brød,
som er  kommet  ned  fra  himmelen.”  (Joh.  6,  48-51.)  Der  blev  lagt  røgelse  på
brødene.’ Patriarker og Profeter, s. 176.                                          

44



Lektie 7: 12. – 18. november
‘Et drikoffer ledsagede morgen- og aftenofrene (2 Mos. 29, 40; 4 Mos. 15, 5). På
grund af dette var der på skuebrødsbordet  fade, skeer og skåle,  eller som andre
oversættelser gengiver det, fade, skeer og “kopper, med hvilke de hælder ud” (2
Mos. 25, 29, Young’s oversættelse). Dette drikoffer blev hældt ud i det hellige “til
Herren.” Det er ikke et langt skridt fra skuebrødsbordet, der nævnes i [Det Gamle
Testamente] til Herrens bord i [Det Ny Testamente].’ SDA Bible Commentary, bind
1, s. 719.

‘Jeg er det brød, som er kommet ned fra himmelen’

3. Hvordan forklarede Jesus brødets åndelige betydning? Joh. 6, 30-35.

BEMÆRK:  ‘Det  billede,  Jesus  brugte,  var  velkendt  for  jøderne.  Moses  havde
inspireret af Helligånden sagt: “Mennesket lever ikke af brød alene, men ved alt,
hvad der udgår af Herrens mund, lever mennesket.” Og profeten Jeremias havde
skrevet: “Dine ord blev fundet, og jeg åd dem. Men mig blev dit ord til fryd og til
hjertens glæde.” 5 Mos. 8, 3; Jer. 15, 16. De skriftkloge havde selv et ordsprog,
som sagde, at det at spise brød i dets åndelige betydning var at granske loven og
gøre gode gerninger; og man sagde tit, at når Messias kom, ville hele Israel blive
mættet. Profeternes lære forklarede tydeligt den dybe åndelige lærdom i miraklet
med brødene.  Denne lærdom søgte Kristus at gøre forståelig for sine tilhørere i
synagogen. Hvis de havde forstået Skrifterne, ville de også have forstået hans ord,
da han sagde: “Jeg er livets brød!” Det var kun en dag, siden den store skare, da de
var trætte og udmattede af sult, var blevet mættede med det brød, som han havde
givet  dem. Ligesom de ved at spise dette brød havde fået  legemlige kræfter  og
havde følt sig forfriskede, sådan kunne de fra Kristus få åndelig kraft til evigt liv.
“Den, som kommer til mig,” sagde han, “skal ikke hungre, og den, som tror på mig,
skal aldrig tørste.”’ Den Store Mester, s. 259

4. På hvilken særlig måde er Jesus livets brød? Joh. 6, 51-57.

BEMÆRK: ‘At æde Kristi kød og drikke hans blod vil sige at tage imod ham som
en  personlig  Frelser  i  troen  på,  at  han  tilgiver  alle  vore  synder,  og  at  vi  er
fuldkomne i ham. Det er ved at betragte hans kærlighed, ved at dvæle i den, ved at
indsuge den, at vi får del i hans natur. Hvad mad er for legemet, må Kristus være
for sjælen. Mad kan ikke hjælpe os, hvis vi ikke spiser den, hvis den ikke bliver en
del af os selv. På samme måde er Kristus ikke til nogen gavn for os, hvis vi ikke
kender ham som vor personlige Frelser. En teoretisk viden nytter os ikke. Vi må
næres  af  ham,  modtage  ham i  vort  hjerte,  så  hans  liv  bliver  til  vort  liv.  Hans
kærlighed og hans nåde må optages i os.’ Den Store Mester, s. 261.  
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‘Hver sabbat skal han lægge dem frem’

5. Hvornår skulle brødene på bordet udskiftes? 3 Mos. 24, 5-8. 

BEMÆRK: ‘Når brødene blev fjernet om sabbatten og erstattet med friske brød,
blev røgelsen brændt på alteret som et mindeoffer til Gud.’ Patriarker og Profeter,
s. 176. 
‘Sabbattens timer er hellige, når sultne tilbedere går ind i Guds sale. Almindelig
mad kan aldrig mætte.  Så prædikanten må flittigt  studere i løbet af  ugen for  at
samle sandhedens korn på Skriftens marker. Han må arbejde på sine knæ med at
gnide og sigte melet, medens ilden brænder i hans hjerte.  Han må våge, så han
udelukker selvets surdej og inkluderer himmelens salts aroma. Og han må bede:
Gode Ånd, gå ind i dejen og salve den med et kors af olie. Og gennem dette slid vil
grundbeskaffenheden af hans “sabbatsbrød” være Herren Jesus. I Guds hus og på
Guds  dag  vil  hans  talerstol  da  blive  et  festmiddagsbord,  som  er  dækket  med
himmelens skuebrød og rede til at mætte hans folks sult.’ Hardinge: With Jesus in
His Sanctuary, s. 167.

6. Hvad blev der gjort med skuebrødene, som blev fjernet fra bordet? 3 Mos.
24, 9. 

BEMÆRK: ‘Præsten og brødet blev ét. Dette viste hen til den tid, når Guds præst
og Guds brød  ville  være  ét.  Dette  at  spise  er  også  vigtigt  for  Kristi  kongelige
præster. Jesus advarede: “Hvis I ikke spiser... har I ikke liv i jer.”’ Hardinge: With
Jesus in His Sanctuary, s. 166. 

‘De spiste og blev alle mætte’

7. Hvilke mægtige mirakler udførte Kristus for at vise sin kraft til at dække
menneskets  behov? Matt.  14, 14-20. (Sammenlign med Matt.  15, 32-37;
Mark. 6, 35-44; 8, 1-9; Luk. 9, 12-17; Joh. 6, 5-14.)

BEMÆRK:  Dette  er  det  eneste  mirakel,  som  er  nedtegnet  af  alle  fire
evangelieforfattere.
‘Han,  som lærte  folket  vejen  til  fred  og  lykke,  tænkte  lige  så  meget  på  deres
timelige fornødenheder som på deres åndelige behov. Folket var træt og udmattet.
Der var mødre med småbørn på armen og andre små børn, som klamrede sig til
deres skørter. Mange havde stået op i timevis. De havde været så dybt interesserede
i Kristi ord, at de ikke en eneste gang havde tænkt på at sætte sig ned, og skaren var
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så stor, at der var fare for, at de skulle trampe hinanden ned. Jesus ville give dem
lejlighed til at hvile sig, og han bad dem sætte sig ned. Der var meget græs der på
stedet, og alle kunne hvile sig godt. Kristus gjorde aldrig undere undtagen for at
sørge for noget, der virkelig var nødvendigt, og hvert under var af den art, at det
kunne lede mennesker hen til livets træ.’ Den Store Mester, s. 247.

8. Hvordan havde Kristus udført lignende mirakler for sit folk tidligere? 1
Kor. 10, 1-4. (Sammenlign med 1 Kong. 17, 2-6. 14-16; 19, 5-8.) 

BEMÆRK:  ‘Der  er  ikke  plads  for  ængstelig  bekymring.  Flid,  troskab,  omhu,
sparsommelighed  og takt  er,  hvad der  kræves.  Enhver  evne skal  opøves til  sin
højeste ydeevne. Men det afhænger ikke af, hvor godt vore bestræbelser lykkes,
men af Guds løfter. Det ord, som mættede Israel i ørkenen og sørgede for Elias i
hungersnødens tid, har i dag den samme kraft. “Derfor må I ikke være bekymrede
og sige: Hvad skal vi spise? eller: Hvad skal vi drikke? ..... Men søg først Guds rige
og hans  retfærdighed,  så skal  alt  det  andet  gives  jer  i  tilgift.”  Matt.  6,  31-33.’
Uddannelse, s. 138. 

‘Du dækker bord for mig’

9. Hvilken  regelmæssig  påmindelse  om  hans  vedvarende  evne  til  at
tilfredsstille sit folks behov har Jesus givet? 1 Kor. 11, 23-26. 

BEMÆRK: ‘Vor  Herre  har  sagt:  “Hvis  I  ikke spiser  Menneskesønnens  kød og
drikker hans blod, har I ikke liv i jer ..... Thi mit kød er sand mad, og mit blod er
sand  drik.”  Joh.  6,  53-55.  Dette  er  tilfældet  med  vor  fysiske  natur.  Selv  dette
jordiske  liv  skylder  vi  Kristi  død.  Det  brød,  vi  spiser,  er  købt  med  hans
sønderbrudte legeme. Det vand, vi drikker,  er købt med hans udgydte blod. Der
findes ingen, hverken hellig eller synder, som spiser sin daglige mad, uden at han
næres ved Kristi legeme og blod. Golgatas kors står præget på hvert eneste brød.
Det  genspejles  i  enhver  kilde  med  vand.  Alt  dette  har  Kristus  lært  os  ved  at
bestemme  symbolerne  for  sit  store  offer.  Lyset,  der  skinner  fra  denne
nadvertjeneste i salen ovenpå, helliger vort daglige livs fornødenheder. Det bord,
hvor familien spiser, bliver til Herrens bord, og hvert måltid bliver et sakramente.’
Den Store Mester, s. 452.

10. Hvordan bliver vi forvisset om, at Kristus også vil mætte sjælens sult?
Matt. 5, 6; Sal. 36, 7-9.
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BEMÆRK: ‘Og i hvor langt højere grad er Kristi ord sande, når det gælder vor
åndelige natur. Han siger: “Den, som æder mit kød og drikker mit blod, har evigt
liv.” Det er ved at modtage det liv, der blev givet for os på Golgatas kors, at vi kan
leve et helligt liv. Og dette liv modtager vi ved at tage imod hans ord og ved at gøre
det, som han har befalet os. På den måde bliver vi ét med ham. Han siger: “Den,
som æder mit kød og drikker mit blod, han bliver i mig, og jeg i ham. Ligesom den
levende Fader udsendte mig, og jeg lever i kraft af Faderen, således skal den, der
æder mig, leve i kraft af mig.” Joh. 6, 54. 56-57. Dette skriftord gælder på en særlig
måde om den hellige  nadver.  Når troen beskuer vor Herres  store offer,  optager
sjælen Kristi  åndelige  liv i  sig.  Denne sjæl  vil  modtage  åndelig kraft  ved hver
nadvergudstjeneste.  Denne  tjeneste  danner  en  levende  forbindelse,  hvorved  den
troende forenes med Kristus og således også med Faderen. På en særegen måde
danner  den  et  forbindelsesled  mellem  de  afhængige  menneskelige  væsener  og
Gud.’ Den Store Mester, s. 452. 

‘Smag og se, at Herren er god’

11. Hvilket dyrebart løfte kan Guds folk sætte deres lid til? Sal. 34, 8-10. 

BEMÆRK: ‘Hvordan kan vi for vor egen del erfare Guds godhed og kærlighed?
Salmisten siger til os, at vi skal ikke høre og erfare, ikke læse og erfare, ikke tro og
erfare, men “smag og se, at Herren er god”. Smag selv, i stedet for at stole på, hvad
andre siger. Erfaring består i kundskab, som er vundet ved forsøg. Hvad vi behøver
nu, er en erfaringsmæssig kristendom. “Smag og se, at Herren er god.”’  Herren
Kommer, 7. marts.

12. Hvilket dyrebart løfte gav Jesus? Matt. 21, 22. 

BEMÆRK: ‘Der er et bevis, som er åbenbaret for alle, for den lærdeste såvel som
for den mest ulærde, og det er erfaringens bevis. Gud indbyder os til selv at prøve
hans ords virkelighed, hans forjættelsers sanddruhed. Han byder os at smage og se,
at Herren er god. Sal. 34, 9. I stedet for at forlade os på andres ord bør vi smage for
os selv. Han siger: “Bed, og I skal få.” Joh. 16, 24. Hans løfter vil blive opfyldt. De
har aldrig slået fejl; de kan aldrig slå fejl. Når vi kommer til Jesus og glæder os i
hans kærligheds fylde,  vil  vor tvivl  og vort  mørke svinde for hans ansigts lys.’
Vejen til Kristus, s. 113.
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‘Jeg er verdens lys’

UDENADSVERS: ‘Jesus talte nu atter til dem og sagde: “Jeg er verdens lys;
den, som følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.”’ Joh. 8, 12.

STUDIEHJÆLP: Lys over hverdagen, 2. del, ss. 232-240.

Indledning
‘Kristus byder ikke sine efterfølgere, at de skal anstrenge sig for at skinne. Han

siger: Lad jeres lys skinne. Dersom du har taget imod Guds nåde, er lyset i dig.
Fjern det, der skjuler det, og Herrens herlighed vil komme til syne. Lyset vil skinne
for at gennemtrænge og fordrive mørket. Du kan ikke lade være med at skinne, så
langt  som  din  indflydelse  rækker.  Åbenbarelsen  af  Guds  egen  herlighed  i
menneskelig skikkelse vil bringe himmelen så nær til menneskene, at den skønhed,
der pryder sjælens tempel, vil kunne ses på alle, i hvem Frelseren bor. Menneskene
vil blive grebet af den herlighed, der stråler ud fra den, i hvis hjerte Kristus bor, og
mange vil derved blive vundet for Gud. Strømme af tak og pris vil flyde tilbage og
bringe hæder og ære til den store giver.’ Lys over hverdagen, 2. del, s. 239.

‘Når nogen forsynder sig’

1. Hvad blev anbragt på sydsiden i det hellige? 2 Mos. 26, 35. Læs 2 Mos. 37,
17-24.

BEMÆRK: ‘På sydsiden stod den syvarmede lysestage med sine syv lamper. Dens
arme var prydet med smukt forarbejdede blomster, der lignede liljer, og det hele var
lavet af eet massivt guldstykke.’ Patriarker og Profeter, s. 173.
‘På Guds befaling kunne kun menneskets mest dyrebare gave bruges til lysestagen.
Så derfor  blev  Israels  reneste  guld  bragt.  Dette  synger  om Jesus,  som er  mere
dyrebar end Ofirs berømte guld (Es. 13, 12), og hvis liv holder den evige sandheds
flamme oppe.’ Hardinge: With Jesus in His Sanctuary, s. 147.
‘Det guld, Kristus, det sande vidne, omtaler som alle må have, er blevet vist mig at
være tro og kærlighed forenet  med hinanden, og kærlighed har forrang for tro.’
Testimonies, bind 2, s. 36.

2. Hvilken instruktion blev givet angående lysestagen? 3 Mos. 24, 2-4.

BEMÆRK: ‘Da der ikke var nogen vinduer i tabernaklet, blev alle lamperne aldrig
slukket på én gang, men udsendte deres lys dag og nat.’ Patriarker og Profeter, s. 
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173.
‘Vi leder forgæves efter vinduer, bare for at opdage, at ingen solstråle nogensinde
skinner på det hellige bord, ej heller falder måneskinnet på guldalteret. Det er kun
lysestagens  syv  flammer,  der  jager  mørket  bort  fra  rummet.  Deres  lys  oplyser
vejen,  som med  profetiske  øjne  strækker  sig  ind  i  det  allerhelligste  rum,  hvor
pilgrimmens  rejse  vil  slutte  ved  Guds  nådestol...  Livets  lampe  er  Kristus,
menneskets  eneste  og  fuldkomne  og  evige  lys.’  Hardinge,  With  Jesus  in  His
Sanctuary, s. 147.

3. Hvordan blev lamperne antændt? 2 Mos. 27, 20-21; 30, 7-8.

BEMÆRK:  ‘Ingen  almindelig ild  måtte  nogensinde  anvendes  til  at  antænde de
hellige væger.  Det var kun træet, der  brændte på alteret,  som fremskaffede den
hellige gnist.’ Hardinge, With Jesus in His Sanctuary, s. 153.
‘Ved den tid, da man skulle tilbede, og folkets bønner og lovprisning steg op til
Gud, tog to af Arons sønner hver sit  røgelseskar og brændte røgelse,  der skulle
stige op som en vellugt for Herren. Men de overtrådte hans befaling ved at bruge
fremmed ild. Til at antænde røgelsen tog de almindelig ild i stedet for den hellige
ild,  som Gud selv  havde  tændt,  og  som han havde  sagt  skulle  bruges  til  dette
formål. På grund af denne synd for der ild ud fra Herren og fortærede dem for
folkets øjne.’ Patriarker og Profeter, s. 179.

‘Verdens lys’

4. Hvordan beskrev Jesus sig selv? Joh. 9, 2; 12, 46.

BEMÆRK: ‘Himmelen, som kiggede ned og så de bedrag, som mennesker blev
ledt  i,  vidste,  at  en  guddommelig  Lærer  måtte  komme til  jorden.  Mennesker  i
uvidenhed og moralsk mørke måtte have lys, åndeligt lys; for verden kendte ikke
Gud,  og  han  måtte  åbenbares  for  deres  forstand.  Sandheden  kiggede  ned  fra
himmelen og så ikke genspejlingen af sit billede; for tykke skyer af moralsk mørke
omgav verden, og kun Herren Jesus Kristus var i stand til at drive skyerne tilbage:
for han var verdens lys. Ved sin nærværelse kunne han sprede den mørke skygge,
som Satan havde kastet mellem mennesket og Gud. Mørke dækkede jorden, og tæt
mørke folket.  Gennem de ophobede vildledende fremstillinger  fra  fjenden,  blev
mange  så  bedraget,  at  de  tilbad  en  falsk  gud  iklædt  den  sataniske  karakters
egenskaber. Læreren fra himmelen, ingen ringere end Guds Søn, kom til jorden for
at åbenbare Faderens karakter for mennesker,  så de kunne tilbede ham i ånd og
sandhed.’ Fundamentals of Christian Education, s. 176. 
Læs Den Store Mester, kap. 51.
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5. Hvem skal fortsætte Kristi arbejde med at oplyse verden, nu hvor han er

vendt tilbage til himmelen? Matt. 5, 14-16; Fil. 2, 15.

BEMÆRK: ‘Renheden, troen, iveren og karakterens fasthed hos dem, som går frem
og arbejder for Herren, burde være så tydelig, så andre kan se deres gode gerninger
og blive ledt til at prise vor Fader, som er i himmelen. Hvis vor bekendelse bliver
opretholdt af inderlig fromhed, vil den være et middel til det gode; for således vil
sjæle blive påvirket til at rette sig efter frelsens betingelser. Gud ønsker, at hans
nåde skal åbenbares i den troende, for at menigheden må blive verdens lys gennem
de  enkelte  medlemmers  kristuslignende  karakter.’  Fundamentals  of  Christian
Education, s. 202.

‘Et lys på min sti’

6. Hvad  beskrev  salmisten  som  et  lys?  Sal.  119,  105.  Sammenlign  med
Ordsp. 6, 23.

BEMÆRK: ‘Hvis vi hver dag ville studere Bibelen flittigt og under bøn, så ville vi
hver dag få en eller anden vidunderlig sandhed at se i et nyt, klart og strålende lys.’
Barnet i Hjemmet, s. 492.
‘Vi skal forkynde Guds sidste advarsel til alle menneskene, og med hvilket alvor
bør vi ikke læse Bibelen, og med hvilken nidkærhed bør vi ikke udbrede lyset! Lad
hver eneste sjæl, som har taget imod det guddommelige lys, søge at meddele det til
andre. Lad arbejderne gå fra hus til hus, oplade Bibelen for folket, udbrede skrifter
og fortælle andre om det lys, som har bragt velsignelse til deres sjæle.’ Evangeliets
Tjenere, s. 261.

7. Hvilken bestemt side af Skriften skal være et  lys for os i  denne mørke
verden? 2 Pet. 1, 19.

BEMÆRK:  ‘Det var ikke de lærde teologer, som forstod denne sandhed, og som
påtog  sig  dens  forkyndelse.  Havde  de  været  trofastere,  og  havde  de  gransket
Bibelen flittigt og under bøn, ville de have vidst, hvilken time på natten det var;
profetierne ville have belært dem om de forestående begivenheder. Men de indtog
ikke denne stilling, og budskabet blev forkyndt af jævnere mænd. Jesus sagde:  “I
skal vandre, mens I har lyset, for at ikke mørket skal få bugt med jer.” Joh. 12, 35.
De, der vender sig bort fra det lys, Gud har skænket, eller forsømmer at søge det,
mens det  er  inden for  rækkevidde,  efterlades  i  mørke.  Men Frelseren  erklærer:
“Den, som følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.” Joh. 8, 12.
Enhver, som for alvor søger at gøre Guds vilje, og som omhyggeligt giver agt på
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det lys, som allerede er blevet skænket, vil få mere lys; til en sådan sjæl vil der
blive  sendt  en  stjerne  af  himmelsk  stråleglans,  som vil  lede  den  til  den  fulde
sandhed.’ Herren Kommer, 9. januar.

‘Hvad fællesskab er der mellem lys og mørke?’

8. Hvilke advarsler har vi fået om at forsøge at blande lys med mørke?  2
Kor. 6, 14; 1 Tess. 5, 5-8.

BEMÆRK:  ‘Hvad kan disse to grupper have til fælles? Der kan ikke være noget
fællesskab, ingen samhørighed. Ordet fællesskab betyder deltagelse,  partnerskab.
Gud  bruger  de  stærkeste  billeder  for  at  vise,  at  der  ikke  bør  være  nogen
sammenslutning  mellem  verdslige  grupper  og  dem,  som  søger  efter  Kristi
retfærdighed. Hvilken samhørighed kan der være mellem lys og mørke, sandhed og
uretfærdighed?  Overhovedet  ingen.  Lyset  repræsenterer  retfærdighed;  mørkhed
repræsenterer vildfarelse, synd, uretfærdighed. Kristne er kommet ud af mørket og
ind i  lyset.  De har  iklædt  sig  Kristus,  og  de  bærer  sandhedens  og  lydighedens
emblem. De er styret af de ophøjede og hellige principper, som Kristus udtrykte i
sit  liv.  Men  verden  styres  af  uærlighedens  og  uretfærdighedens  principper.’
Fundamentals of Christian Education, s. 476.

9. Hvilke  velsignelser  kommer  til  dem,  som vandrer  i  lyset?  1  Joh.  1,  7.
Sammenlign med Ef. 5, 8-11.

BEMÆRK:  ‘De,  som  bærer  Kristi  åg  vil  komme  hinanden  nærmere.  De  vil
opdyrke medfølelse og overbærenhed, og med hellig kappelyst vil de stræbe efter at
vise andre den milde medfølelse og kærlighed, som de selv føler et sådant stort
behov for. Den, som er svag og uerfaren, kan, trods det, at han er svag, blive styrket
af de mere håbefulde og af dem med moden erfaring. Selvom han er den mindste af
alle,  er  han  en  sten,  der  må  skinne  i  bygningen.  Han  er  en  vigtig  del  af  det
organiserede legeme, forenet med Kristus, det levende hoved, og gennem Kristus
identificeres  han  med  alle  Kristi  karakters  fortræffeligheder,  så  Frelseren  ikke
skammer sig ved at kalde ham broder.’ Selected Messages, bind 3, s. 16. 

10. Hvilken forskel vil blive set mellem dem, der er i lyset og dem i mørke? 1
Joh. 2, 9-10.

BEMÆRK: ‘Herren er ved at gøre et folk egnet til himmelen. Karaktermanglerne,
den stædige vilje, den selviske afgudsdyrkelse, fornøjelsen ved at finde fejl, had og
strid fremprovokerer Guds vrede og må fjernes fra hans folk, som holder budene.
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De, som lever i disse synder er bedraget og forblindet af Satans list. De tror, at de
er i lyset, medens de famler i mørke.’ Testimonies, bind 4, s. 180.

‘Under en skæppe’

11. Imod hvilket misbrug af det lys, som er givet os, advarer Jesus os? Luk. 8,
16; 11, 33.

BEMÆRK: ‘Jesus byder ikke den kristne at stræbe efter at skinne, men at lade sit
lys skinne i klare og tydelige stråler for verden. Dæk ikke dit lys til. Hold ikke
syndigt dit lys tilbage. Lad ikke verdens dug og tåge og malaria udslukke dit lys.
Skjul det ikke under en seng eller under en skæppe, men sæt det på en lysestage, så
det kan give lys til alle, som er i huset. Gud byder dig at skinne og gennemtrænge
verdens moralske mørke.’ Our High Calling, s. 297.

12. Hvilken reaktion mod lyset er vi blevet advaret imod? Joh. 3, 19-21

BEMÆRK: ‘Antag, at et skib havde ringeagtet fyrpasserens advarende lys og var
blevet knust mod klipperne, og at fyrpasseren derfor ville slukke sine lys og sige:
“Jeg vil ikke mere gøre mig den ulejlighed at passe fyrtårnet.” Hvad ville følgen
blive?  Men således  handler  fyrpasseren  ikke.  Han  holder  lyset  brændende hele
natten og lader det kaste sine stråler vidt omkring ud i den mørke nat til hjælp og
vejledning  for  enhver  søfarende,  som nærmer  sig  de  farlige  klipper  og  revler.
Dersom et  fartøj  led skibbrud,  fordi  lyset  var  gået  ud,  så  ville  der  blive  sendt
telegrafisk meddelelse ud overalt om, at den og den nat på det og det sted blev et
skib slået i stykker mod klipperne, fordi der ikke var lys i fyrtårnet. Hvis derimod
nogle skibe går til grunde, fordi de ikke tager hensyn til lyset, så er fyrpasseren
uden skyld. De så advarslen, men gav ikke agt på den.’ Reflecting Christ, s. 167. 

‘Frelse indtil jordens ende’

13. Hvad er formålet med lyset? Ap.G 13, 47. Sammenlign med 2 Kor. 4, 4. 6;
Ef. 5, 13.

BEMÆRK: ‘Lad det herlige billede, du har af Gud, opfylde dine tanker. Lad dit liv
blive knyttet til Jesu liv med skjulte bånd. Den, der bød lyset skinne ud af mørket,
er villig til at lade det skinne i dit hjerte, for at kundskaben om Guds herlighed på
Kristi ansigt kan lyse klart. Helligånden vil tage det, der hører Gud til, og vise dig
det og lade det blive en levende kraft, som virker i det lydige hjerte. Kristus vil lede
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dig til den Eviges nærhed. Du kan få lov at se herligheden bag dækket og åbenbare
for  menneskene  hans  almagt,  der  altid  lever  og går  i  forbøn for  os.’  Lys over
hverdagen, 1. del, ss. 140-141.

14. Hvilken advarsel  gives  til  den menighed,  der forsømmer  at  lade sit  lys
skinne? Åb. 2, 4-5.

BEMÆRK:  ‘Hvert  enkelt  medlem  af  menigheden  bør  studere  denne  vigtige
advarsel og irettesættelse. Enhver bør overveje, om de kan have mistet Kristi ømme
kærlighed,  når  de  forsvarer  sandhedens  teorier.  Er  Kristus  blevet  glemt  i  vore
prædikener og lukket ude af vore hjerter? Er der fare for, at mange, som bekender
sig til sandheden, er gået ud for at gøre missionsarbejde, uden at Kristi kærlighed
har været med i arbejdet? Denne alvorlige advarsel fra det sanddru vidne betyder
meget; den kræver, at du skal komme i hu, hvorfra du er faldet og omvende dig og
gøre de samme gerninger, som i den første tid, “ellers,” siger det sanddru vidne
“kommer  jeg  over  dig  og  flytter  din  lysestage  fra  dens  plads,  hvis  du  ikke
omvender dig.”  [Åb. 2,  5.]  Åh,  bare menigheden kunne fatte  sit  behov for  den
første,  brændende  kærlighed.  Når  den  mangler,  er  alle  andre  gode  egenskaber
utilstrækkelige.’ På fast grunn, bind 1, s. 367.
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‘Et stadigt røgelsesoffer for HERRENS åsyn’

UDENADSVERS: ‘Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer
til Gud ved ham, fordi han altid lever, så han kan gå i forbøn for dem.’ Heb. 7, 25.

STUDIEHJÆLP: Den Store Strid, kap. 28, ss. 432-433

Indledning
‘Røgelsen,  der  steg  op  sammen  med  Israels  bønner,  er  et  billede  på  Kristi

fortjeneste og forbøn, hans fuldkomne retfærdighed, der ved troen tilregnes hans
folk, og som alene kan gøre syndige væseners tilbedelse antagelig for Gud. Foran
forhænget til det allerhelligste stod den evige forbøns alter, foran det hellige den
evige forsonings alter. Man skulle nærme sig Gud med blod og røgelse - symboler,
der viste hen til den store mellemmand, gennem hvem syndere kan træde frem for
Gud, og gennem hvem alene nåde og frelse kan skænkes den angrende, troende
sjæl.’ Patriarker og Profeter, s. 176.

‘Når nogen forsynder sig’

1. Hvordan blev røgelsesalteret bygget? 2 Mos. 30, 1-5.

BEMÆRK:  ‘Gud  designede  dette  alter  af  akacietræ  overtrukket  med  guld.
Inkarnationen kan skelnes i disse typer. Guldet peger på Kristus som åbenbaringen
af Guds kærlighed, og træet hvisker om hans skrøbelige menneskelighed, naturer,
som på mystisk vis er blandede hos ham, der er “den samme i går og i dag, ja til
evig tid” (Heb. 13, 8). For at Guds Søn kunne gå i forbøn for mennesket, måtte han
først blive Menneskesønnen (Heb. 2, 17) og trave den ydmyge vej, som vi dagligt
vandrer  på.  Og  så  måtte  vor  Broder  Præst,  som engang  bar  synderens  laser  i
uskyldighed,  måtte  dø en forbryders  død på grund af forfejlet  retfærdighed.  Nu
deler han Guds trone med en forvandlet menneskelighed. For at fortælle om disse
sandheder befalede Ånden, at forgængeligt træ skulle indkapsles i holdbart guld og
udgøre bønnens piedestal.’ Hardinge, With Jesus in His Sanctuary, s. 171. 

2. Hvordan bliver formålet med røgelsesalteret beskrevet? 2 Mos. 30, 6-8. 

BEMÆRK: ‘Lige foran det forhæng, der adskilte det hellige fra det allerhelligste
og Guds umiddelbare  nærværelse,  stod det  gyldne  røgelsesalter.  På dette  skulle
præsten  brænde  røgelse  hver  morgen  og  aften,  dets  horn  blev  bestrøget  med
syndofferets blod, og det blev bestænket med blod på den store forsoningsdag. 

55



Lektie 9: 26. november – 2. december
Ilden på dette alter blev tændt af Gud selv, og den blev værnet med hellig omhu.
Dag og nat sendte den hellige røgelse sin vellugt ud i de hellige rum, og den kunne
mærkes langt uden for tabernaklet.’ Patriarker og Profeter, s. 173. 

‘Røgelsen med de helliges bønner’

3. Hvordan udtrykte David sin forståelse af betydningen af røgelsesalteret?
Sal. 141, 1-2. 

BEMÆRK: ‘Medlemmerne i enhver familie bør huske, at de er nært forbundet med
himmelen. Herren er særlig interesseret i de familier, hans børn tilhører hernede.
Engle frembærer røgen af den vellugtende røgelse for de bedende hellige, Derfor
bør  der  fra  alle  familier  både  om morgenen  og  i  den  kølige  aftentime  opstige
bønner til himmelen, der fremholder Frelserens fortjenester for vor skyld for Gud.
Morgen og aften  lægger  den himmelske  verden  mærke til  hver  eneste  bedende
familie.’ Barnet i Hjemmet, s. 499.  

4. Hvilken indsigt har vi fået i denne tjeneste i den himmelske helligdom?
Åb. 8, 3-4. 

BEMÆRK: ‘De troendes andagt, bøn, lovprisninger og syndsbekendelse stiger som
en røgelse op mod den himmelske helligdom. Men fordi dette kommer fra syndige
mennesker, er det så urent at hvis det ikke bliver renset ved Jesu blod, kan Gud
ikke tage imod det. Det stiger ikke rent og lydefrit op, og hvis ikke mellemmanden
som står ved Guds højre side lægger det frem og renser det ved sin retfærdighed,
har det ingen værdi for Gud. Al røgelse fra syndige mennesker må stige op, blandet
med Kristi rensende blod. Han holder røgelseskarret frem for Faderen med sit eget
rene liv, og der er der ikke spor af urenhed eller fordærvelse. I dette røgelseskar
lægger han så sit folks bønner, lovprisninger og syndsbekendelser, sammen med sin
egen lydefrie retfærdighed. Gennemtrængt på denne måde af vellugten fra Kristi
sonoffer stiger røgelsen op til Gud, som noget han fuldt ud kan godtage. Og da kan
han besvare sit folks bønner.’ På fast grunn, bind 1, ss. 340-341

‘Brændofferalterets horn’

5. Hvad blev gjort med noget af syndofferets blod? 3 Mos. 4, 30. 

BEMÆRK: ‘Intet  offer døde nogensinde på dette gyldne alter, men dog var det
plettet med blod. Dagligt stænkede præsten blod fra synderens ofre fra forgården på
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dets horn. Og hver årlig forsoningsdag blev dets top og horn bestænkede syv gange
med blod fra Herrens syndoffer. Denne røde skrift nedtegnede korsets grusomheder
og minder os om Kristi blod, som blev udgydt i smerte. Hans blod gør hans styrkes
horn almægtige. Fordi han døde, er vor Talsmands stærkeste argument foran tronen
nu: “Mit blod, Fader, mit blod, mit blod!” Også vore bønner vil bevæge Kongens
hjerte, når de bliver udtalt fra læber, som er renset af korset, og fra et alter, som er
lavet  af  troens guld  og styrket  med Kristi  offerblod,  med hans fortjenester,  der
brænder som røgelse med Faderens godkendende ild.’ Hardinge, With Jesus in His
Sanctuary, s. 176.

6. Om  hvad  er  vi  blevet  forsikret  angående  Kristi  blod?  1  Joh.  1,  7.
(Sammenlign med 3 Mos. 14, 14. 17. 25.)

BEMÆRK: ‘Hvis det var muligt for os at blive taget til himmelen, sådan som vi er,
hvor  mange  af  os  ville  være  i  stand  til  at  se  på  Gud?  Hvor  mange  af  os  har
bryllupsklædningen  på?  Hvor  mange  af  os  er  uden  plet  eller  rynke  eller  noget
sådant? Det er nu, vi skal vaske og stryge, tiden hvor vi skal rense vor karakters
klæder i Lammets blod. Johannes siger: “Se Guds Lam, som bærer verdens synd”
(Joh. 1, 29). Skal vi ikke give slip på vore synder?’ In Heavenly Places, s. 356.
‘Ransag grundigt dit eget hjerte i lyset af evigheden. Lad intet slippe for at blive
undersøgt. Ransag, o ransag som for livet, og fordøm dig selv, fæld dom over dig
selv, og gør så fordring på Kristi rensende blod til  fjernelse af pletterne fra din
kristne karakter. Gør dig ikke bedre, end du er, undskyld ikke dig selv. Vær ærlig
over for dig selv. Og når du så ser dig selv som en synder, så fald sønderknust ned
ved korsets fod. Jesus vil tage imod dig, så besmittet som du er, han vil tvætte dig i
sit blod og rense dig fra al din urenhed og gøre dig sikket til at være sammen med
de himmelske engle i en ren og harmonisk himmel.’ Herren Kommer, 18. februar. 

‘Røgelse’

7. Hvordan skulle røgelsen til helligdommen laves? 2 Mos. 30, 30-36. 

BEMÆRK: ‘De ideer, der kommer ud af disse fem ingredienser repræsenterer Jesu
bønners egenskaber, som sammenlagt med vore bønner, gør dem velduftende og
modtagelige for Gud. Stakte leder tanken hen på bekendelse, hvor bitter den end
måtte  være,  medens  onyks  peger  på  taksigelse  som fundamentet  for  al  forbøn.
Galbanums skarpe og stimulerende lugt gør os opmærksomme på behovet for iver i
bøn,  og  så  dækker  ren  virak  det  hele  med  behagelighed  og  hvisker  om  Jesu
almægtige navn. Endelig bevarer hans gave af troens salt vore bønner og sætter
smag på dem.’ Hardinge, With Jesus in His Sanctuary, s. 179. 
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8. Hvad blev Israels folk forbudt at gøre? 2 Mos. 30, 37-38 

BEMÆRK: ‘Gud anså røgelse for at være “højhelligt” (2 Mos. 30, 36). Røgelse
måtte aldrig bruges  til  verdslige  eller  selviske formål.  Hellighed har  tanken om
adskillelse til særlige formål. Kristus vil ikke bruge sine fortjenester og forbøn til
verdslige formål.’ Hardinge, With Jesus in His Sanctuary, s. 179.
‘Hvis  vi  følger  Kristus,  vil  hans  fortjenester,  som  tilregnes  os,  stige  op  foran
Faderen som en liflig duft. Og Frelserens karakters ynde, som er  indpodet i vore
hjerter,  vil sprede en kostbar duft omkring os. Kærlighedens ånd, ydmyghed og
overbærenhed, som kendetegner vort liv, vil have kraft til at formilde og afdæmpe
hårde hjerter og vinde troens bitreste modstandere for Kristus.’ Testimonies, bind 5,
s. 174. 

9. Hvordan skulle  røgelsen  tilberedes?  2  Mos.  30,  36a.  (Sammenlign  med
Joh. 19, 1.)

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

‘Røgelsesofferets tid’

10. Hvad skulle Guds folk gøre, medens præsten ofrede røgelse? Luk. 1, 10. 

BEMÆRK: ‘Når præsten brændte røgelse,  kom han i mere direkte kontakt med
Gud end ved nogen anden handling i den daglige tjeneste. Da det indre forhæng i
helligdommen ikke nåede boligens loft, var Guds herlighed, som åbenbaredes over
sonedækket, delvis synlig fra den første afdeling. Når præsten ofrede røgelse til
Herren,  så  han  mod  arken,  og  idet  røgelsesskyen  hævede  sig,  sænkede  Guds
herlighed sig over sonedækket og fyldte det allerhelligste. Det hændte ofte, at den
fyldte  begge  afdelinger,  så  at  præsten  blev  nødt  til  at  trække  sig  tilbage  til
tabernaklets indgang. Ligesom præsten i den forbilledlige tjeneste i tro så hen til
sonedækket,  som han  ikke  kunne  se,  således  skal  Guds  folk  nu  opsende  deres
bønner til Kristus, deres store ypperstepræst, der, uset af mennesker, går i forbøn
for dem i den himmelske helligdom.’ Patriarker og Profeter, s. 176.

11. Hvordan viste Daniel sin tro på Kristi midlertjeneste? Dan. 9, 20-21 
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BEMÆRK: Læg mærke til, at Daniel var ved at bede ved aftenofferets tid.
‘Hvad  var  det  ikke  for  en  bøn,  som  lød  fra  Daniels  læber!  Hvilken  sjælens
ydmyghed åbenbarer den ikke! Man føler varmen fra den himmelske ild gennem de
ord, der steg op til Gud. Himmelen besvarede bønnen ved at sende sit sendebud til
Daniel.  I  vore  dage  vil  bønner,  der  bliver  fremført  på  samme  måde,  virke
overtalende på Gud. “En retfærdigs bøn har en mægtigt virkende kraft.” Jak. 5, 16.
Ligesom  der  i  gamle  dage  faldt  ild  ned  fra  himmelen,  når  bønnen  opsteg  og
fortærede offeret  på alteret,  således nedstiger den himmelske ild til vore hjerter.
Helligåndens lys og kraft kommer til os.’ At jeg må kende Ham, 22. september.

‘Ikke enhver...’

12. Hvad vil forhindre Kristus i at gå i forbøn for os? Sal. 66, 18. 

BEMÆRK: ‘I  helligdomstjenesten  måtte  synderen  bringe  et  lydefrit  lam  til
forgården som et syndoffer og ofre det, før præsten kunne gå ind i helligdommen
for at  gå  i  forbøn for  ham. Med andre ord,  når  en person ikke har  en virkelig
omvendelse og har opgivet sine synder, lige meget hvor megen sandhed han forstår
og er enig i, lige meget hvor trofast han holder sabbatten og går i kirke, vil han ikke
blive dækket af Kristi retfærdighed eller få forbøn sagt på sine vegne. Kristus kan
ikke gå i forbøn for en person, som ikke har været igennem forgårdserfaringen eller
ved tro er gået ind i helligdommen. Kristus kan ikke gå i forbøn hos Faderen på
hans vegne, fordi han ikke har angret  og forladt sine synder.’ Kang,  Behold the
Lamb, s. 57.

13. Hvilket  andet problem vil  forhindre Kristus  fra at  gå i  forbøn for os?
Ordsp. 28, 9. (Sammenlign med Matt. 7, 21-23.) 

BEMÆRK: ‘Menneskene [befales] “at frygte Gud og give ham ære” og at tilbede
ham som himmelens og jordens skaber. For at kunne dette må de adlyde hans lov.
Vismanden siger: “frygt Gud og hold hans byd! Thi det bør hvert menneske gøre.”
Præd.  12,  13.  Uden  lydighed  mod  Guds  bud  kan  ingen  tilbedelse  være  Gud
velbehagelig.  “Thi dette er kærlighed til Gud, at vi holder hans bud.” “Den, der
vender sit øre fra loven, endog hans bøn er en gru.” 1 Joh. 5, 3; Ordsp. 28, 9.’ Den
Store Strid, ss. 386-387.
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‘Ved Jesu blod...gå ind i helligdommen’

UDENADSVERS: ‘Så lad os træde frem med et oprigtigt hjerte, i troens fulde 
vished, bestænkede på hjerterne og derved rensede fra en ond samvittighed, og 
tvættede på legemet med rent vand.’ Heb. 10, 22.
STUDIEHJÆLP: Mesterens Efterfølgere, s. 32.

Indledning
‘Gennem guddommelig nåde bliver overnaturlig kraft tildelt mennesket, og den

virker på sind, hjerte og karakter. Den, som får del i Kristi nåde, vil føle synden
som noget afskyeligt, og til sidst bliver den drevet ud af sjælens tempel. Gennem
nåden  opnår  vi  samfund  med  Kristus,  og  vi  bliver  hans  medarbejdere  i
frelsesværket.’ På fast grunn, bind 1, s. 363. 

‘Jeg er døren’

1. Hvad bliver vi fortalt om ‘Vejen,’ hvorpå syndige mennesker kan komme
ind i Guds nærværelse? Joh. 14, 6. Sammenlign med Heb. 10, 20 & 2 Mos.
26, 36. 

BEMÆRK: ‘Den eneste ‘vej’ til de tre afdelinger i Guds helligdom var gennem et
forhæng.  Et  billedtæppe udgjorde  porten  til  forgården,  et  andet  hang  foran  det
hellige og et tredje foran det allerhelligste. Disse regnbuefarvede forhæng, som alle
blev  fremstillet  af  de  samme  materialer,  var  symboler  på  Jesu  ‘kød.’  De
understreger, at Guds Søn er den eneste ‘vej,’ gennem hvilken den angrende kan gå
fra et trin af discipelskab til et andet.’  Hardinge,  With Jesus in His Sanctuary, s.
144
(Husk symbolikken i forhængets farver, som vi studerede i lektie 4.)
‘At Guds Søn blev menneske, betyder alt for os. Det er den gyldne lænke som
binder vor sjæl til  Kristus og gennem ham til Gud. Det er dette, vi må studere.
Kristus  var  et  virkeligt  menneske.  Han  beviste  sin  ydmyghed  ved  at  blive
menneske. Men han var både Gud og menneske. Når vi er optaget af dette emne,
må vi huske på det, Kristus sagde til Moses ved den brændende tornebusk: “Tag
dine sandaler  af,  for  det  sted,  du står  på,  er  hellig  jord.”  (2 Mos.  3,  5).  Dette
studium  kræver  ydmyghed,  lærvillighed  og  et  knust  hjerte.  Men  studiet  af
inkarnationen  er  et  frugtbart  område,  og  den  som  graver  dybt  efter  skjulte
sandheder, vil blive rigt belønnet.’ På fast grunn, bind 1, s. 239.
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2. Hvilken erfaring er nødvendig for at gå ind i det hellige? Heb. 10, 22. 

Sammenlign med Sal. 24, 3-5. 

BEMÆRK:  ‘Kun få erkender,  hvor højtideligt  det  er  at  nærme sig Guds trone.
Foran den trone bøjer  Guds engle sig med tilhyllet  ansigt,  og alligevel  skynder
syndbesmittede mennesker sig hensynsløst ind for Guds ansigt. Lad os huske, at de
hellige  engle  ærbødigt  og  gudfrygtigt  nærmer  sig  hans  trone.  Det  er  fordi,
mennesker ikke kender Gud eller Jesus Kristus, som han har sendt, at de indtager
en  upassende  holdning  og  bruger  upassende  ord  i  deres  bønner.  I  stedet  for
angerfuldt  at  træde  frem  for  Gud,  kommer  mennesker  uden  ærbødighed  ind  i
familiekredsen  og i  folkets  forsamling.  Såre  mange  kommer  så  selvbevidste til
bønnestunden, at deres bønner mere lyder, som om de mener, de må informere Gud
om noget, end som om de forventede at modtage noget fra hans hånd. De nærmer
sig ikke Gud som ydmyge ansøgere i erkendelse af, at deres liv og helbred, føde og
beklædning  og  enhver  timelig  og  åndelig  velsignelse  er  afhængig  af  ham.  De
misfortolker apostelens ord, hvor han siger, at vi frimodigt skal komme frem for
nådens trone. Mange kommer frem for  Gud uden ærbødighed og ydmyghed  og
opfører  sig  snarere  som dristige,  halvfrække  børn,  end  som Kristi  ydmyge  og
sagtmodige  efterfølgere.  Det  er  ikke  den  form  for  frimodighed,  Skrifterne
anbefaler. Den frimodighed, der her peges på, er den, der er født af Kristi ord, da
han sagde: “Kom hid til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder og jeg vil
give jer hvile.” Matt. 11, 28. Det er den frimodighed, der kommer, når vi erkender,
at vi ikke behøver at dvæle ved vor egen uværdighed og vandre i den skygge, som
Satan vil kaste mellem os og Gud. Det er passende for os at føle vor svaghed og vor
sjæls store behov, og det er på dette tidspunkt, at vi kan komme til Gud i troens
fulde vished og gøre krav på løftet om, at de trætte og byrdebetyngede skal finde
hvile  for  deres  sjæle.  Den frimodighed er  tillid  til  Gud,  ikke selvtillid.  Men al
ubesindighed, al uærbødighed må være fjernt fra dem, der vil opsende acceptable
bønner. Da kan vi give agt på ordene fra den, der taler for Gud, når han siger: “Og
dette er den tillid, vi har til ham, at når vi beder om noget efter hans vilje, hører han
os.”’ Advent Review & Sabbath Herald, 28. maj, 1895.

‘Om synd og om retfærdighed og om dom’

3. Hvordan forklarede Jesus Helligåndens arbejde i helligdommens tre 
afdelinger? Joh. 16, 8.

BEMÆRK:  Skylden  for  de  synder,  som  vi  har  begået,  bliver  behandlet  i
helligdommens  forgård.  I  det  hellige  kan  Guds  udvalgte  midler  for  vor
retfærdighed ses, medens det er i det allerhelligste, at dommens arbejde finder sted.
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‘Det  er  Helligånden,  der  overbeviser  om synd  og  uddriver  den  fra  sjælen  med
menneskets samtykke. Sindet er så under en ny lov, og denne lov er den frihedens
kongelige lov. Jesus kom for at bryde syndens slave-lænker fra sjælen; for synden
kan  kun  sejre,  når  sjælens  frihed  er  udslettet.  Jesus  rakte  til  det  dybeste  i
menneskets smerte og elendighed, og hans kærlighed tiltrækker mennesket til ham.
Ved Helligåndens medvirken løfter han sindet op fra dets nedværdigelse og fæstner
det på den evige virkelighed. Gennem Kristi fortjenester er mennesket i stand til at
bruge de ædleste kræfter i sit væsen og uddrive synden fra sin sjæl.’  This Day with
God, s. 124.
‘Gennem Helligånden bliver sjælen oplyst, og karakteren bliver fornyet, helliggjort
og ophøjet.’ Advent Review & Sabbath Herald, 30. januar, 1894.
‘Helligåndens påvirkning, som man i dag ikke tager hensyn til, vil i morgen ikke
være så stærk. Hjertet bliver mindre modtageligt og henfalder til en dødsensfarlig
tilstand af mangel på bevidsthed om livets kortvarighed og om den store evighed
bagved. Vor fordømmelse ved dommen vil ikke hidrøre fra, at vi har taget fejl, men
fra, at vi har forsømt de himmelsendte lejligheder til at lære, hvad der er sandhed.’
Den Store Mester, s. 335.

4. Hvad er Guds vilje med sit folk? 1 Tess. 4, 3-4.

BEMÆRK: ‘Menighedens helliggørelse er Guds formål med hele hans handlemåde
overfor sit folk. Han har fra evighed udvalgt dem, for at de skal være hellige. Han
hengav sin Søn for deres skyld, for at de måtte blive helliggjorte ved lydighed mod
sandheden og frigøres for al selvets smålighed. Han kræver et personligt arbejde af
dem, en personlig overgivelse. Gud kan kun blive æret i dem, der bekender at tro
på ham, hvis de bliver omdannede til hans billede og lader sig beherske af hans
Ånd. Så kan de som vidner for Frelseren lade andre forstå, hvad Guds nåde har
udrettet for dem.’ Mesterens Efterfølgere, s. 295. 

‘Dit ord er sandhed’

5. Hvilken rolle skal Guds ord spille i vor helliggørelse? Joh. 17, 17; Sal. 119,
105; Jer. 15, 16; Matt. 4, 4.

BEMÆRK: ‘Hvis Guds ord læses og studeres, vil det gøre sin gerning i hjertet og
besejre ethvert vanhelligt karaktertræk. Helligånden vil komme for at overbevise
om synd, og den tro, der vokser i hjertet, vil virke af kærlighed til Kristus, idet vi
bliver omdannede i legeme, sjæl og sind, så vi kommer til at ligne ham. Så kan Gud
bruge os til at gøre sin vilje. Kraften, som gives os, virker indefra og udefter, idet
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den leder os til at fortælle andre om den sandhed, som vi selv har fået del i.’ Lys
over hverdagen, 1. del, s. 84.

6. Hvordan bliver Guds ord symboliseret i helligdommen? 3 Mos. 24, 5-9.
Sammenlign med Joh. 6, 32-35.

BEMÆRK:  ‘I  den  israelitiske  lejr  var  madlavning  om  sabbatten  forbudt,  men
helligdommens brød skulle bages sabbatsmorgen [1 Krøn. 9, 32]. Sabbatsmorgen
skulle  Guds  folk  symbolsk  spise  rigeligt  af  himmelsk  føde.  Præsterne,  som
repræsenterer menighedens ledere i dag, må personligt erfare den himmelske føde
og dele det med folket hver sabbatsmorgen. De kunne ikke uddele gammelt brød
eller brød, der var blevet bagt ugen før. Vi lever, idet vi spiser Kristi kød, som er
Guds ord. Lad os studere det hellige ord. Ordets sti er både lys og livets brød, der
giver styrke til vandringsmanden.’ Kang, Behold the Lamb, s. 56.

‘I skinner som lys i verden’

7. Hvad symboliserer  lyset  i  den  kristnes  liv?  Matt.  5,  16;  Sal.  119,  130.
Sammenlign med Job 29, 2-3 og Sal. 18, 28. 

BEMÆRK: ‘Når Guds folk vokser i nåden, vil de stedse få klarere begreb om hans
ord. De vil opdage nyt lys og ny skønhed i dets hellige sandheder. Dette har vist sig
at være tilfældet i menighedens historie til alle tider, og således vil det vedblive
indtil enden.  “Retfærdiges  sti  er som strålende lys,  der vokser i  glans til  højlys
dag.” Ordsp. 4, 18. Ved tro kan vi se fremad til den tilkommende verden og tilegne
os Guds løfte om at vokse i kundskab, idet de menneskelige evner forenes med de
guddommelige,  og enhver  sjæls  evne  bringes  i  umiddelbar  berøring med lysets
kilde. Vi kan glæde os over, at alt, som har været dunkelt for os i Guds forsyns
styrelse,  da  vil  blive  tydeligt;  ting,  som  er  vanskelige  at  forstå,  vil  da  blive
forklaret,  og  hvor  vor  indskrænkede  forstand  blot  kunne  opdage  forvirring  og
fejlslagne hensigter, vil vi se skøn og fuldkommen harmoni. “Nu ser vi jo i et spejl,
i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt; nu kender jeg stykkevis, men da skal
jeg erkende, ligesom jeg jo blev erkendt.” 1 Kor. 13, 12.’ Vejen til Kristus, s. 114.

8. Hvilke velsignelser kommer til dem, som deler Guds sandhed med andre? 
Ordsp. 11, 24-26. 

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

‘Min bøn tager HERREN imod’

9. Hvordan bliver bøn symboliseret i helligdommen? Sal. 141, 2; Åb. 8, 3-4.

BEMÆRK: ‘Bed sammen med familien morgen og aften. Bed ærligt og oprigtigt i
lønkammeret, og medens I er optaget med det daglige arbejde. Luk sindet op for
Gud i bøn. Det var således, Enok vandrede med Gud. Den stille, indtrængende bøn
fra dybet af menneskehjertet stiger som hellig røgelse for nådens trone og bliver
godtaget  af  Gud,  på  samme  måde  som  røgelsen,  som  blev  ofret  hver  dag  i
helligdommen. Kristus er mere end villig til at hjælpe alle, som søger ham, uanset
hvilke vanskeligheder, de er i. De vil stå stærkt i prøvelsens stund.’  Det Kristne
Hjem, ss. 159-160 

10. Hvilke velsignelser kommer af bøn? Sal. 34, 4. 6; 1 Joh. 5, 14-15.

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

11. Hvilken advarsel gives den, som prøver at dække over sine synder? 
Ordsp. 28, 13.

BEMÆRK:  ‘Gennem  retfærdiggørelsens  erfaring  (forgårdens  erfaring)  går  den
kristne ind i helligdommen,  som repræsenterer  helliggørelsens erfaring (når  den
kristne modtager retfærdiggørelse, begynder helliggørelsen i hjertet samtidig). Men
hvis han synder og gør en fejl der, hvad må han så gøre? I helligdommen bliver der
ikke ofret noget offer for tilgivelse af synder. For at få tilgivelse for sin synd, må
han gå tilbage til forgården. Med andre ord må han [billedligt] bringe et offerlam,
slå  det  ihjel  foran  brændofferalteret,  og  således  blive  omvendt  på  ny  gennem
syndofferets erfaring. Det vil ikke tage lige så lang tid som første gang, og en lang
bekendelse  er  ikke  nødvendig.  Men  han  må  igen  erfare  omvendelse  ved  at  se
meningen med Lammets død. Jesus Kristus led igen på grund af hans synd. Uden at
gå til korset kan ingen synder se synden i dens virkelige lys; og så kan han hurtigt
vende tilbage til helligdommen. Lad os huske på dette: synd adskiller os altid fra
Gud. Helligdommen lærer os ikke, at Kristi retfærdighed stadig dækker en synder,
når han ikke fuldstændig har  angret  og forladt  sine syndere.’ Kang,  Behold the
Lamb, s. 61.

12. Hvorfor er helligdommen stadig vigtig i dag? Heb. 9, 24; 4, 14-16.

BEMÆRK: ‘Kristi midlergerning for menneskene i den himmelske helligdom har
lige  så  stor  betydning  for  frelsesplanen  som hans  død  på  korset.  Ved  sin  død
begyndte  han  det  værk,  som  han  for  til  himmelen  for  at  fuldende  efter  sin
opstandelse. Vi må ved tro gå ind bag forhænget, “hvor Jesus gik ind som forløber
for os.” Heb. 6, 20. Dér tilbagekastes lyset fra Golgatas kors, og dér kan vi få en
klarere  forståelse  af  forløsningens  hemmeligheder.  Menneskets  frelse  har  kostet
himmelen uendelig meget: Det offer, som er bragt, opfylder Guds overtrådte lovs
mest vidtrækkende krav. Jesus har banet vej til Faderens trone, og takket være hans
midlertjeneste  kan  alle  de,  der  kommer til  ham i  tro,  få  deres  oprigtige  ønsker
forelagt Gud. “At dølge sin synd fører ikke til held, men bekendes og slippes den,
finder man nåde.” Ordsp. 28, 13. Hvis de mennesker, som skjuler og undskylder
deres  synder,  kunne se,  hvorledes  Satan  jubler  over  dem,  hvorledes  han  håner
Kristus  og  de  hellige  engle  på  grund  af  deres  vandel,  ville  de  hurtigst  muligt
bekende deres synder og aflægge dem. 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
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han taler deres sag, og han siger til alle, der ønsker at følge ham: “Min nåde er dig
nok.” 2 Kor. 12, 9. “Tag mit åg på jer og lær af mig, thi jeg er sagtmodig og ydmyg
af hjertet;  “så skal I finde hvile for jeres sjæle”. Thi mit åg er gavnligt, og min
byrde er let.” Matt. 11, 29-30. Derfor bør ingen mene, at deres fejl ikke kan rettes.
Gud vil give dem tro og nåde til at overvinde dem.’ Den Store Strid, ss. 432-433.
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‘Så skal helligdommen blive renset’

UDENADSVERS: ‘Og han sagde til mig: Indtil to tusind og tre hundrede dage;
så skal helligdommen blive renset.’ Dan. 8, 14. [Fra den engelske.]

STUDIEHJÆLP: Den Store Strid, kap. 24.

Indledning
‘Begyndelsen til de halvfjerdsindstyve uger kan uden nogen tvivl fastsættes til

år  457  før  Kristus  og  deres  ophør  til  år  34.  Fra  dette  tidspunkt  er  der  ingen
vanskelighed ved at finde afslutningen på de 2300 dage! Når de halvfjerdsindstyve
uger – 490 dage – var blevet skåret bort fra de 2300, var der 1810 dage tilbage.
Efter afslutningen af de 490 dage skulle de 1810 stadig opfyldes. Fra år 34 vil 1810
år vare til 1844. Følgelig må de 2300 dage i Daniels bog 8, 14 ende i 1844. Når
denne  store  profetiske  tidsperiode  udløber,  skal,  efter  Guds  engels  vidnesbyrd,
“helligdommen komme til sin ret igen.”’ Den Store Strid, s. 291. 

‘Hvor længe?’

1. Hvilket spørgsmål markerer kulminationen på profetien i Daniel 8? Dan.
8, 13.

BEMÆRK:  Den  første  del  af  profetien  handler  om  et  kendt  område.  Som  i
profetierne i Daniel 2 og Daniel 7, bliver verdens magter skildret i konflikt. I denne
sidste del af dens historie er yderligere information om Babylon ikke nødvendig.
Medio-Persien og Grækenland bliver beskrevet og fremkomsten af en fjerde magt,
Rom, beskrevet i sine imperialistiske og pavelige faser. Så kommer spørgsmålet:
Hvor længe vil helligdommen og hæren blive trådt under fode?  

2. Hvem besvarede dette spørgsmål? Dan. 8, 13.

BEMÆRK:  ‘Den bestemte hellige,  som talte’ [iflg.  den engelske KJV Bibel].  I
margenen  står  der:  Den,  som tæller  hemmeligheder  eller  den  Underfulde,  som
tæller. På hebræisk: Palmoni.
‘Hvem var disse himmelske, der samtalede? Kaldt “en vis hellig,” bliver spørgeren
identificeret  som  Gabriel  [vers  16].  Den  anden,  der  blev  betegnet  “en  hellig
Palmoni” [på hebræisk] befalede: “Gabriel, få Daniel til at forstå.” Personen blev
kaldt Palmoni – “Underfuld” eller “Den, der tæller hemmeligheder.” Dette navn er
dannet  af  to  ord,  pele  og  mene.  Pele  angiver  ting,  der  er  usædvanlige  eller
mirakuløse, inklusiv Guds underfulde færden med sit folk. Det er et navn for Gud 
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[Es. 9, 6].  Mene  betyder at tælle eller føre regnskab med. [Dan. 5, 26] . . . Den
præcise  nøjagtighed  af  de  “halvfjerds  gange  syv  år”  og  “rensningen  af
helligdommen  2300”  og  andre  tidslinier  i  Daniel  viser  den  guddommelige
“Kronolog”s  nøjagtighed.  Han  er  evighedens  Regnskabsfører,  Dommer  og
Tidsdommer.’ Hardinge, Jesus is my Judge, s 173.

3. Hvilket svar blev givet? Dan. 8, 14.

BEMÆRK:  ‘Erev  og  boqer, “aften  morgen”  er  navneord  i  ental,  som betyder
“dag,” når de bliver brugt sammen. Jesus svarede Gabriel, at på “dag 2300” eller
den 2300. dag ville helligdommen blive renset. Eftersom denne tjeneste fandt sted
én gang om året, måler frasen årsdagene for Yom Kippur [forsoningsdagen]. Den
2300. forsoningsdag ville derfor falde 2300 år efter et bestemt begyndelsespunkt. I
det  næste  møde  sendte  den  “Underfulde,  som tæller”  Gabriel  til  Daniel  for  at
fortælle ham, at han skulle begynde med at tælle disse årsdage for Yom Kippur fra
år 457 f. Kr. ’Hardinge, Jesus is My Judge, s. 175.

4. Hvilke eksempler fra Bibelen kan gives for at vise princippet om, at en
dag i profeti repræsenterer et år? Ez. 4, 4-6; 4 Mos. 14, 33-34.

BEMÆRK:  ‘I profetien svarer en dag til et år. (Se 4 Mos. 14, 34; Ez. 4, 6.) De
halvfjerds uger eller fire hundrede og halvfems dage er altså lig med fire hundrede
og halvfems år.’ Profeter og Konger, s. 340.

‘Endens tid’

5. Hvordan blev Daniel vist, at opfyldelsen af dette syn ville finde sted i den
fjerne fremtid? Dan. 8, 17.

BEMÆRK: ‘Denne bemærkning fra engelen er  bevis på,  at dette syn  ikke ville
blive forstået rigtigt, indtil lange århundreder var gået, eller indtil endens tid var
kommet. Denne vigtigste kendsgerning, at synerne i hele bogen ikke skulle forstås
af folket på Daniels tid, men kun ville blive forstået ved enden af verdens historie,
bliver nævnt to gange til i dette kapitel (versene 19 og 26), og bliver gentaget to
gange igen med endnu større tryk og bestemthed i det sidste kapitel (kap. 12, 4. 9).
Det er ikke mærkeligt, at de fortolkninger af Daniels profetier, som blev antaget af
jøderne i makkabæernes tid, eller selv dem, der blev antaget af den post-apostolske
menighed, var ufuldkomne og vildledende... Den sande betydning af disse profetier
var  “lukket” indtil endens tid.’  McCready Price,  The Greatest of the Prophets,  s.
206.
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6. Hvilken begivenhed skulle finde sted ved slutningen af de 2300 dage? Dan.
8, 14.

BEMÆRK: Nogle har foreslået, at nitsdak, som bliver gengivet som renset [i den
engelske  KJV Bibel],  skulle  oversættes  som  “blive  retfærdiggjort,”  “godtgjort,”
eller  “genindsat  i  sin  retmæssige  tilstand.”  Men  en  bygning  kan  ikke  blive
retfærdiggjort eller godtgjort eller erklæret for at være retfærdig.  Det kan kun et
menneske blive.
‘Forsoningsdagens  tjeneste  blev  oprettet  for  at  sørge  for  afslutningen  af  årets
helligdomstjeneste. På denne dag skulle alt, der havde med helligdommen at gøre,
renses.  Det  var  faktisk en rensningsdag.  Årsagen  til  tjenesten  på denne dag er:
“Således skal han skaffe helligdommen soning for israelitternes urenhed og deres
overtrædelser,  alle  deres  synder,  og  på  samme  måde  skal  han  gøre  med
åbenbaringsteltet, der har sin plads hos dem midt i deres urenhed.” 3 Mos. 16, 16. I
løbet af året blev folkets synder bragt ind i det hellige. Blodet, som repræsenterede
de tilgivne  synder,  blev  stænket  på  forhænget  foran  det  allerhelligste.  Blod fra
nogle bestemte ofre blev anbragt på alterets horn. Stænkningen og anvendelsen af
blodet i helligdommen og på instrumenterne i det hellige forårsagede besmittelse.
Dette arbejde i helligdommen blev udført dag efter dag. Der var intet ophold. Tiden
kom, hvor der måtte fortages en gennemgående rensning af det, som havde fundet
sted hele året.’ Gilbert, Messiah in His Sanctuary, s. 65.

‘Renset med blod’

7. Hvilken misforståelse havde Daniel om helligdommen, der skulle renses?
Dan. 9, 17.

BEMÆRK:  ‘Spørgsmålet:  Hvad  er  helligdommen?  besvares  tydeligt  i  Skriften.
Udtrykket “helligdom” hentyder ifølge Bibelens sprogbrug først til det tabernakel,
som Moses byggede. Det var en kopi af den himmelske helligdom. For det andet
hentyder det til  “det sande tabernakel” i himmelen, som den jordiske helligdom
pegede  hen  til.  Ved  Kristi  død  endte  den  forbilledlige  tjeneste.  Det  “sande
tabernakel” i himmelen er den nye pagts helligdom, og da profetien i Dan. 8, 14 går
i opfyldelse i denne husholdning, må den helligdom, som der sigtes til her, være
den nye pagts helligdom. Da de 2300 dage udløb i 1844, havde der ikke været
nogen helligdom på jorden i mange århundreder. Det er derfor hævet over al tvivl,
at profetien: “2300 aftener og morgener; så skal helligdommen komme til sin ret
igen,” sigter til den himmelske helligdom.’ Den Store Strid, s. 370.

8. Hvordan skulle denne rensning udføres? Heb. 9, 22.
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BEMÆRK: ‘Hvad  er  helligdommens  renselse?  Det  fremgår  af  Det  Gamle
Testamente,  at  der  foregik  en  sådan  renselseshandling  i  forbindelse  med  den
jordiske  helligdom.  Men  kan  der  være  noget,  som  skal  renses  i  himmelen?  I
Hebræerne 9 står der tydeligt, at både den jordiske og den himmelske helligdom
skulle  renses.  Både i  den forbilledlige  og i  den  virkelige  tjeneste  må renselsen
foregå ved hjælp af blod: i den første med blodet af dyr og i den anden med Kristi
blod. Renselsen var ikke en fjernelse af fysiske urenheder, for den skulle udføres
med  blod,  og  må  derfor  være  en  renselse  fra  synd.  Men  hvordan  kunne  der
forekomme synd i forbindelse med helligdommen i himmelen eller på jorden? På
samme måde som folkets synder i den gamle pagt blev billedligt overført til den
jordiske helligdom gennem syndofferets blod, bliver vores synder faktisk overført
til  den  himmelske  helligdom  gennem  Kristi  blod.  Ligesom  den  forbilledlige
renselse af den jordiske helligdom foregik ved, at de synder, som havde besmittet
den,  blev  fjernet,  således  foregår  den  virkelige  renselse  af  den  himmelske
helligdom ved, at de synder, som er nedskrevet dér, fjernes eller udslettes. Men før
dette kan ske, må bøgerne gennemgås, for at det kan blive afgjort, hvem der ved
anger over synden og tro på Kristus er berettiget til at høste gavn af hans forsoning.
Da [på den store dag for den endelige belønning] vil alle de virkelige angrendes
synder udslettes fra himmelens bøger gennem Kristi sonende blod. Han [Kristus]
beder ikke bare om hel og fuld tilgivelse og retfærdiggørelse for sit folk, men at de
også deler hans herlighed og sidder på hans trone.’ The Faith I Live By, s. 206.

‘Agt på åbenbaringen’

9. Hvorfor var Gabriel ikke i stand til at fuldføre sin opgave med at forklare
Daniel synet? Dan. 8, 16. 27.

BEMÆRK: ‘Daniel blev forfærdet over det lille horns aktiviteter mod Fyrsten og
hans folk og besvimede. Han forblev syg i nogen tid, før han genoptog kongens
tjeneste.’ Hardinge, Jesus is My Jugde, s. 180.
‘Han var nu en gammel mand. Han havde faktisk tjent som en slave hele sit liv,
selvom han blev antaget som en betroet embedsmand i en høj stilling; og han var
blevet  gammel  med  det  faste  håb  om,  at  de  halvfjerds  år  af  det  forudsagte
fangenskab [Jer. 25, 11] snart skulle udløbe... Nu så dette retmæssige håb ud til at
være groft kastet på jorden. Det er ikke mærkeligt, at han besvimede.’  McCready
Price, The Greatest of the Prophets, s. 214.

10. Hvordan  forklarede  Gabriel  formålet  med  sit  besøg,  da  han  vendte
tilbage? Dan. 9, 22-23.
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BEMÆRK: ‘Engelen var blevet sendt til Daniel udtrykkeligt for at forklare ham
den sag, som han ikke havde kunnet fatte i synet i det ottende kapitel, redegørelsen
med  hensyn  til  tiden,  -  “To  tusinde  tre  hundrede  dage,  så  skal  helligdommen
komme til sin ret igen.” Efter at have befalet Daniel at “mærke sig ordet og agte på
åbenbaringen” var engelens allerførste ord: “Halvfjerdsindstyve uger er fastsat over
dit folk og din hellige by.”’ Den Store Strid, s. 289.

‘Halvfjerdsindstyve uger er fastsat’

11. Hvilken begivenhed skulle starte den tidsperiode, som dette syn dækker?
Dan. 9, 24-25a.

BEMÆRK: ‘Halvfjerdsindtyve uger er fastsat over dit folk og din hellige by.” Det
ord,  som  her  oversættes  ved  “fastsat,”  betyder  bogstaveligt  “afskåret.”
Halvfjerdsindtyve  uger,  det  vil  sige  490  år,  betegnes  af  engelen  som  særligt
afskåret til jøderne. Men af hvad var de afskåret? Da de 2300 dage var den eneste
tidsperiode, som omtales i det ottende kapitel, måtte det være dette tidsrum, hvorfra
de  halvfjerdsindstyve  uger  blev  skåret  bort;  de  halvfjerdsindstyve  uger  måtte
følgelig være en del af de 2300 dage, og de to perioder måtte begynde samtidig.
Engelen forkyndte, at de halvfjerdsindstyve uger skulle regnes fra udstedelsen af
befalingen  om  at  genoprette  og  bygge  Jerusalem.  Hvis  tidspunktet  for  denne
befaling kunne findes, så ville udgangspunktet for den store tidsprofeti på de 2300
dage med sikkerhed kendes.’ Den Store Strid, s. 289.

12. Hvilket år placerer Bibelen denne befaling? Ezra 7, 8. (Befalingen gives i
versene 11-26. Se også Ezra 6, 14.)

BEMÆRK: ‘I det syvende kapitel i Ezras bog finder man denne forordning. Ezra 7,
12-26. Den blev i sin fuldstændige skikkelse udstedt af Artaxerxes, Persiens konge,
år 457 før Kristus. men i Ezras bog 6, 14 siger der, at Herrens hus i Jerusalem blev
bygget  “efter Kyros’ og Darius’ og perserkongen Artaxerxes’ befaling.” Disse tre
konger, som skabte, atter bekræftede og fuldendte forordningen, bragte den derved
til den fuldkommenhed, som profetien krævede for at betegne begyndelsen på de
2300 år. Hvis man regner med år 457 før Kristus, den tid, hvor forordningen blev
fuldendt, som tidspunktet for befalingens udstedelse, syntes enhver enkelthed med
hensyn til  profetien om de halvfjerdsindstyve uger at være blevet opfyldt.’  Den
Store Strid, ss. 289-290.

13. Hvilke  begivenheder  ville  finde  sted  i  løbet  af  de  første  70  uger  af
profetien? Dan. 9, 25-27.
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BEMÆRK: ‘“Fra den tid ordet om Jerusalems genrejsning og opbyggelse udgik,
indtil en salvet, en fyrste, kommer, er der syv uger; og i to og tresindstyve uger,” –
nemlig niogtres uger eller 483 år. Artarxerxes’ forordning trådte i kraft i efteråret
457 f. Kr. Fra dette tidspunkt rækker 483 år til efteråret 27e. Kr. Ved denne tid blev
profetien opfyldt. Om efteråret 27 blev Kristus døbt af Johannes og modtog Åndens
salvelse.  Apostelen  Peter  bevidner,  at  “Gud  salvede”  Jesus  fra  Nazaret  “med
Helligånd og kraft.” Ap.G. 10, 38. Og Frelseren forkyndte selv: “Herrens Ånd er
over mig, fordi han salvede mig, at jeg skal gå med glædesbud til fattige.” Luk. 4,
18. Efter sin dåb drog han til Galilæa og prædikede Guds evangelium og sagde:
“Tiden er inde!” Mark. 1, 14. 15. “Og pagten skal ophæves for de mange i én uge.”
Den “uge,” som her omtales, er den sidste af de halvfjerdsindstyve; den er de sidste
syv år af den tidsperiode, som særlig tildeles jøderne. Det var i løbet af denne tid,
som strækker sig fra år 27 til år 34, at Kristus, først personligt og senere ved sine
disciple, rakte evangeliets indbydelse særligt til jøderne. da apostlene drog ud med
rigets  glade  budskab,  gav  Frelseren  dem  denne  anvisning:  “Gå  ikke  ud  på
hedningers veje og ikke ind i samaritaneres byer! Gå hellere til de fortabte får af
Israels  hus.”  Matt.  10,  5.  6.  “Og  i  ugens  sidste  halvdel  skal  slagtoffer  og
afgrødeoffer  ophøre.” I året  31, tre  og et  halvt  år efter  sin dåb,  blev vor Herre
korsfæstet. Med det store offer, der blev bragt på Golgata, endte det system af ofre,
som i fire tusind år havde peget hen imod Guds Lam. Forbillede og virkelighed
havde mødtes, og alle slagtofre og afgrødeofre i forordningen om ceremonier skulle
ophøre.  De halvfjerdsindstyve  uger  eller  490 år,  som var  særlig  tildelt  jøderne,
endte, som vi har set, år 34. På dette tidspunkt beseglede folket sin forkastelse af
evangeliet  gennem  det  jødiske  råds  handlinger:  ved  Stefanus’  martyrdød  og
forfølgelsen af Kristi disciple. Derefter blev frelsens budskab, som ikke længere var
begrænset til det udvalgte folk, givet til verden.’ Den Store Strid, ss. 290-291.
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‘Så jeres synder må blive udslettede’

UDENADSVERS: ‘Din misgerning sletter jeg ud, jeg, jeg, for min egen skyld,
kommer ej dine synder i hu.’ Es. 43, 25.

STUDIEHJÆLP: Den Store Strid, kap. 23, ss. 371-374.

Indledning
‘I det forbilledlige ritual, som var en skygge af Kristi offer og præstegerning,

var renselsen af helligdommen ypperstepræstens sidste handling under den tjeneste,
som foregik året rundt. Den var afslutningen på forsoningen – en fjernelse af Israels
synder. Den symboliserede det afsluttende arbejde i vor himmelske ypperstepræsts
gerning ved at fjerne eller udslette sit folks synder, der er opskrevet i de himmelske
bøger. Dette arbejde rummer både en forundersøgelse og en domsfældelse, og det
sker  umiddelbart  før  Kristi  genkomst  i  himmelens  skyer  med  kraft  og  megen
herlighed, thi når han kommer, er enhver sag afgjort.’ Den Store Strid, s. 313. 

‘En forsoningsdag’ 

1. Hvad var formålet med forsoningsdagen? 3 Mos. 16, 30.

BEMÆRK:  ‘På samme måde som folkets synder i den gamle pagt blev billedligt
overført til den jordiske helligdom gennem syndofferets blod, bliver vores synder
faktisk overført  til  den  himmelske  helligdom gennem Kristi  blod.  Ligesom den
forbilledlige  renselse  af  den  jordiske  helligdom foregik  ved,  at  de  synder,  som
havde besmittet  den,  blev fjernet,  således  foregår  den virkelige  renselse  af  den
himmelske  helligdom  ved,  at  de  synder,  som  er  nedskrevet  dér,  fjernes  eller
udslettes.’ The Faith I Live By, s. 206.

2. Hvilken forberedelse til denne højtidelige dag blev givet? 3 Mos. 23, 24-25.

BEMÆRK:  ‘For  at  forberede  Israels  lejr  til  denne  betydningsfulde  og  vigtige
begivenhed  blev  der  ti  dage  inden  denne  specielle  begivenhed  holdt  et
højtidsstævne, hvor hornet blev blæst og advarselssignalet givet. Dette foregående
højtidsstævne, som blev holdt på den første dag i den syvende måned, var et helligt
stævne. Det skulle betragtes som en sabbat. Folket blev forbudt at udføre verdsligt
arbejde på denne første dag i den syvende måned. Et offer måtte fremstilles for
Herren. Indtil i dag kalder den ortodokse jøde i alle dele af verden de ti dage før
forsoningsdagen, fra den første dag af den syvende måned til den tiende dag af den
samme måned, “angerens ti dage.” Disse er forberedelsesdage til den højtidelige
forsoningsdag.’ Gilbert, Messiah in His Sanctuary, s. 60.
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‘Skaffe helligdommen soning’

3. Hvad gjorde ypperstepræsten soning for? 3 Mos. 16, 16a.

BEMÆRK:  Når  synderen  bekendte  og  angrede  sine  synder,  blev  disse  synders
skyld  symbolsk  overført  til  det  hellige  gennem  offerets  kød  og  blod.
Forsoningsdagen handlede kun om disse synder, dem, som var blevet bekendt og
angret.  Der var overhovedet ingen forsoning mulig for de synder,  som ikke var
blevet angret.

4. Hvorfor var det nødvendigt for ham at gøre soning for det hellige? 3 Mos.
16, 16. 

BEMÆRK:  ‘Blodet  symboliserede  synderens  forspildte liv.  Offerdyret  bar  hans
skyld, og præsten gik nu ind i helligdommen med dette blod og stænkede det foran
forhænget.  bag  dette  stod  arken,  som  indeholdt  den  lov,  som  synderen  havde
overtrådt. Ved denne ceremoni blev synden billedligt overført til helligdommen ved
hjælp af blodet. I visse tilfælde blev blodet ikke bragt ind i det hellige, men i stedet
for spiste præsten kødet. Moses havde givet Arons sønner følgende befaling herom:
“Han har givet eder det, for at I skal borttage menighedens skyld.” 3 Mos. 10, 17.
Begge  disse  ceremonier  symboliserede  syndens  overførelse  fra  den  angrende
synder til helligdommen. Således foregik tjenesten dag efter dag året igennem. På
denne måde blev Israels synder overført til helligdommen, og det blev nødvendigt
at udføre en særlig tjeneste for at fjerne dem.’ Den Store Strid, s. 371.

5. Hvordan taler Paulus om, at Jesus opfylder forsoningsdagen? Heb. 9, 26.

BEMÆRK:  ‘Du ved,  at  udtrykket  “verdens  ende”  [i  den danske  Bibel  står  der
“tidernes  fuldendelse”]  henviser  til  de allersidste dage,  inden Jesus kommer for
anden  gang.  Og  så  spørgsmålet  –  hvad  er  hans  hensigt  med  at  gå  ind  i  det
allerhelligste i endens tid? Skriften siger: “ved sit offer at bortskaffe synden.” Nu er
dette et meget  stærkt begreb,  at bortskaffe.  Dette begreb bruges i  Bibelen til  at
beskrive  en mand,  som skiller  sig  fra  sin  kone.  En sådan mand siges  “at  have
bortskaffet” sin kone. Så du ser, Jesus er i færd med at skille synden fra sit folk i
denne endetid.’ Nelson, The Sanctuary made Simple, s. 63.

‘Den buk, der ved loddet tilfaldt HERREN’
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6. Hvilket  valg blev foretaget  mellem de to bukke på forsoningsdagen? 3

Mos. 16, 7-8.

BEMÆRK: ‘Fra folket skulle modtages to bukke til et syndoffer og en vædder til et
brændoffer.  Grunden til,  at  bukke blev taget  fra menigheden på denne dag, var,
fordi hele Guds folk var specielt interesseret i tjenesten på denne betydningsfulde
dag.  Når  menigheden  gav  ypperstepræsten  disse  to  bukke,  tog  han  dem  til
indgangen til åbenbaringsteltet. Præsten kastede så lod om disse dyr, ét for Herren,
og det andet for syndebukken. Det hebræiske udtryk for lodkastningen er følgende:
“Ét lod for Jehova, og ét lod for Azazel.’ Gilbert, Messiah in His Sanctuary, s. 63.

7. Hvad blev gjort med Herrens buk? 3 Mos. 16, 9. 15.

BEMÆRK:  ‘Den  buk,  som  loddet  for  Herren  faldt  på,  skulle  slagtes  som  et
syndoffer for folket. Bagefter skulle præsten tage blodet med inden for forhænget
og stænke det på nådestolen og foran nådestolen. Der skulle også stænkes blod på
røgelsesalteret, som stod foran forhænget.’ Den Store Strid, s. 372. 
‘Én vigtig ting at  huske angående ofringen af bukken på forsoningsdagen er,  at
ingen synder blev bekendt på den, før bukken blev dræbt.’ Taylor, The Censer Still
Burns, s. 62. 
‘Der  er  ingen  optegnelser  om,  at  [ypperstepræsten]  lagde  sine  hænder  på  dens
hoved eller  bekendte  nogen  synder  på  den  (3  Mos.  16,  15).  Israels  synder  var
allerede  blevet  bekendt  og  evigt  tilgivet  og  var  blevet  registreret  som sådan  i
helligdommen.’ Hardinge, With Jesus in His Sanctuary, s. 514.

‘Indenfor forhænget’

8. Hvad blev gjort med blodet fra Herrens buk? 3 Mos. 16, 15-19; Heb. 9, 7.

BEMÆRK:  ‘Den  forbilledlige  tabernakeltjeneste  lærer  os  betydningsfulde
sandheder  angående  forsoningen.  Der  blev  antaget  en stedfortræder  i  synderens
sted, men synden blev ikke udslettet af offerdyrets blod. Der blev tilvejebragt et
middel til at overføre den til helligdommen. Ved at ofre blod anerkendte synderen
lovens autoritet, erkendte sig skyldig i lovovertrædelse og gav udtryk for, at han
ønskede at få tilgivelse ved troen på en kommende forløser. Han var dog stadig
ikke  fuldstændig  løst  fra  lovens  fordømmelse.  På  forsoningsdagen  tog
ypperstepræsten et offer fra menigheden, gik ind i det allerhelligste med offerdyrets
blod og stænkede det på nådestolen direkte over loven for at opfylde dennes krav.’
Den Store Strid, s. 372.
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9. Hvad skulle resultatet af forsoningsdagen være for Guds folk? 3 Mos. 16,

30.

BEMÆRK:  ‘Så  holder  Jesus  op  med  at  gå  i  forbøn  for  menneskene  i  den
himmelske helligdom. Han løfter sine hænder og siger med høj røst: “Det er sket,”
og  alle  englene  tager  deres  kroner  af,  medens  han  giver  denne  højtidelige
meddelelse: “Lad den, som gør ret, blive ved at gøre ret, og lad den urene blive ved
at leve i urenhed, og lad den retfærdige blive ved at leve i uretfærdighed, og lad den
hellige blive ved at leve helligt.” Åb. 22, 11. Alles sag er blevet afgjort til liv eller
død. Kristus har sonet sit folks synder og udslettet dem. Hans undersåtters antal er
opgjort.  Nu skal  “riget  og herredømmet  og storheden,  som tilhører  alle  rigerne
under  himmelen,”  snart  gives  til  frelsens  arvinger,  og  Jesus  skal  herske  som
Kongernes Konge og Herrernes Herre.’ Den Store Strid, s. 543.

‘Bukken for Azazel’

10. Hvordan beskrives den anden buk? 3 Mos. 16, 8.

BEMÆRK:  ‘“Ét  lod  for  Jehova,  og  ét  lod  for  Azazel.”  [Direkte  oversættelse.]
Ordet Azazel er et navneord, som repræsenterer Satan. Mens teksten har gengivet
det hebræiske ord “Azazel” som “syndebuk” fra tidligere tider, har det hebræiske
folk  anset  ordet  “Azazel”  som  synonymt  med  den  onde  ånd,  Satan.’  Gilbert,
Messiah in His Sanctuary, s. 63.
‘Langt  fra  at  involvere  genkendelsens  af  Azazel  som  en  guddom,  blev
bortsendelsen af bukken ... et symbolsk udtryk for den idé, at folkets synder og
deres onde konsekvenser skulle sendes tilbage til ødelæggelsens ånd, kilden til al
urenhed.’ Jewish Encyclopaeia Volume 2, s. 365.
‘De  forstod  også,  at  syndofferet  pegede  hen  til  Kristus,  som  skulle  ofres,  at
ypperstepræsten  repræsenterede  Kristus  i  hans  egenskab  af  mellemmand,  og  at
Azazels buk var et billede på Satan, som er syndens ophavsmand, og på hvem de
oprigtigt angrendes synder til sidst vil blive lagt.’ Den Store Strid, s. 374. 

11. Hvad var den anden buks skæbne? 3 Mos. 16, 10. 20-22.

BEMÆRK:  ‘Når  tjenesten  i  det  allerhelligste  var  fuldført  og Israels  synder  var
blevet  fjernet  fra  helligdommen  i  kraft  af  syndofferets  blod,  blev  Azazels  buk
fremstillet  levende  for  Herren,  og  i  menighedens  nærværelse  bekendte
ypperstepræsten “alle israelitternes misgerninger og alle deres overtrædelser,  alle
deres synder” og lagde dem på bukkens hoved.” 3 Mos. 16, 21. Når soningen i den
himmelske helligdom er fuldbragt, bliver Guds folks synder i Guds, de himmelske
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engles og den frelstes hærskares nærværelse på lignende måde lagt på Satan, som
bliver kendt skyldig i alt det onde, som han har fået dem til at begå.’  Den Store
Strid, s. 581.

‘I skal ransage jeres sjæle’

12. Hvilke  særlige  befalinger  blev  Israel  befalet  at  overholde  på
forsoningsdagen? 4 Mos. 29, 7; 3 Mos. 16, 29-30; 23, 27. 32.

BEMÆRK:  ‘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.’ Den Store Strid, s. 433.
 ‘Mens den undersøgende retshandling finder sted i himmelen, og de angergivne
synder  bliver  fjernet  fra  helligdommen,  skal  der  foregå  en  speciel  renselse  og
bortfjernelse  af  synd  hos  Guds  folk  på  jorden.  Dette  påpeges  tydeligere  i  de
budskaber, der omtales i Åbenbaringens 14. kapitel.’ Den Store Strid, s. 377.

13. Hvilken  advarsel  gives  dem,  som  nægter  at  ransage  deres  sjæle  i
forsoningstiden? 3 Mos. 23, 29.

BEMÆRK:  ‘Når bøgerne åbnes under retshandlingen, ser Gud, hvorledes alle de
mennesker, som har troet på Jesus, har levet. Vor talsmand begynder med dem, der
levede på jorden  først;  derefter  gennemgår  han  regnskabet  for  alle  de følgende
generationer og slutter med de levende. Alle navne bliver nævnt, og hvert enkelt
menneskes sag bliver nøje behandlet. Nogle navne bliver godkendt, andre forkastet.
Hvis der står synder, som ikke er angret og tilgivet, i bogen, bliver navnene på dem,
der har begået disse synder, slettet af Livets bog, og de gode handlinger, som de har
gjort, bliver slettet af erindringsbogen... Når mennesker viser dybtfølt anger over
synden  og  i  tro  tilegner  sig  Kristi  blod  som deres  sonoffer,  bliver  der  skrevet
benådet ud for deres navne i himmelens bøger. Disse mennesker er blevet delagtige
i Kristi retfærdighed, deres karakter er i harmoni med Guds lov, og som følge heraf
bliver  deres synder udslettet,  og de selv bliver agtet  værdige til  evigt  liv.’  Den
Store Strid, s. 427.
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‘Fra alle eders synder renses eder for HERRENS åsyn’

UDENADSVERS: ‘Tvæt jer,  rens  jer,  bort  med de onde gerninger  fra  mine
øjne! Hør op med det onde.’ Es. 1, 16.

STUDIEHJÆLP: Den Store Strid, kap. 23, ss. 366 - 374.

Indledning
‘Vi har fæstnet vort sind på den overmåde store og dyrebare belønning; og for at få
den,  må  vi  have  en  fuldkommen  karakter.  Guds  engle  holder  øje  med
karakterudviklingen.  Guds engle vejer den moralske værdi;  og det  er  her vi må
blive egnede til at indgå i samfundet med syndfrie engle. Forventer du, at Kristus
vil gøre dig egnet, når han kommer? Overhovedet ikke. Han må finde dig uden plet,
uden dadel eller rynke eller noget sådant. Det er nu, der skal våges og prøves. Det
er nu, vi skal forberede os til at bestå den dag, han kommer, og til at stå, når han
kommer til syne.’ Second Advent & Sabbath Herald, 19. april, 1870. 

‘Så jeres synder må blive udslettede’

1. Hvilket løfte har vi fået om, at Gud vil udslette vore synder? Es. 43, 25. 

BEMÆRK: I den forbilledlige tjeneste blev tilgivelse for synd tilbudt hver dag, idet
synderen, som havde overtrådt Guds lov bekendte og angrede sine synder. Syndens
udslettelse fandt kun sted på forsoningsdagen.
‘Når mennesker viser dybtfølt anger over synden og i tro tilegner sig Kristi blod
som deres  sonoffer,  bliver  der  skrevet  benådet ud for deres  navne i  himmelens
bøger. Disse mennesker er blevet delagtige i Kristi retfærdighed, deres karakter er i
harmoni med Guds lov, og som følge heraf bliver deres synder udslettet, og de selv
bliver agtet værdige til evigt liv.’ Den Store Strid, s. 427.

2. Hvornår skal Guds folk være fri fra alle deres synder? 3 Mos. 16, 30.

BEMÆRK: ‘Den undersøgende retshandling skal afsluttes og syndernes udslettelse
være fuldbyrdet inden Herrens genkomst. Da de døde skal dømmes efter det, der
står  skrevet  i  bøgerne,  kan menneskenes synder umuligt  blive udslettet,  før den
retshandling,  hvor  deres  levned tages  op til  bedømmelse,  har  fundet  sted.  Men
apostelen  Peter  siger  tydeligt,  at  de  troendes  synder  vil  blive  udslettet,  før
husvalelsestiderne “kommer fra Herrens åsyn,” at “han må sende den Kristus, som
var bestemt for jer, nemlig Jesus.” ApG. 3, 19. 20. Når den undersøgende 
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retshandling slutter, kommer Kristus, og han har sin løn med sig for at gengælde
enhver, efter som hans gerning er.’ Den Store Strid, s. 429.

3. Hvilket tidspunkt så Peter frem til, som tiden for udslettelsen af synder? 
ApG. 3, 19-20.

BEMÆRK: ‘Den store opgave, som evangeliets forkyndelse er, skal ikke fuldføres
med  en  mindre  åbenbarelse  af  Guds  kraft,  end  der  markerede  forkyndelsens
begyndelse.  De  profetier,  som  blev  opfyldt,  da  tidligregnen  blev  udgydt  ved
evangeliets begyndelse, skal atter opfyldes, ved at sildigregnen udgydes ved dets
afslutning. Det er disse “husvalelsestider,” som apostlen Peter så frem til, da han
sagde: “Fat derfor et andet sind og vend om, så jeres synder må blive udslettede, for
at husvalelsestiderne må komme fra Herrens åsyn, og han må sende den Kristus,
som var bestemt for jer, nemlig Jesus.” Ap.G. 3, 19. 20.’ Den Store Strid, s. 541.

‘Som en sky’

4. Hvordan beskriver Herren udslettelsen af synder? Es. 44, 22.

BEMÆRK: ‘De, som har udsat forberedelsen for Guds dag, kan ikke få den under
trængselstiden eller i nogen fremtidig periode. De retfærdige vil ikke ophøre med
deres  alvorlige  og kvalfulde råb om befrielse.  De kan ikke komme i  tanke om
nogen bestemte synder; men i hele deres liv kan de kun se lidt godt. Deres synder
er gået forud til dom, og tilgivelse er blevet skrevet. Deres synder er blevet båret
væk til forglemmelsens land, og de kan ikke komme i tanke om dem.’ Signs of the
Times, 27. november, 1879.

5. Hvilket arbejde, siger Peter, er nødvendig fra vores side, hvis vore synder
skal udslettes? ApG. 3, 19a. Sammenlign med Joel 2, 12-13.

BEMÆRK:  ‘Betingelserne  for  at  erholde  Guds  nåde  er  retfærdige,  enkle  og
rimelige.  Herren  fordrer  ikke,  at  vi  skal  gøre  noget  besværligt  for  at  kunne få
syndsforladelse.  Vi  behøver  ikke  at  foretage  lange  og besværlige  pilgrimsrejser
eller udføre smertefulde bodsøvelser for at anbefale vore sjæle til Himmelens Gud
eller for at udsone vor overtrædelse; den, der bekender sin synd og afstår fra den,
skal  møde  barmhjertighed.  Omvendelse  indbefatter,  at  man  er  bedrøvet  over
synden og vender sig bort fra den. Vi vil ikke afstå fra synden, før vi ser dens
syndighed, og der bliver ingen virkelig forandring i livet, før vi af hjertet vender
om fra den.’ The Faith I Live By, s. 127. 

79



Lektie 12: 24. – 30. december
‘Faste efter mit sind’

6. Hvordan forklarer Esajas formålet med hornblæsnings festen? Es. 58, 1.
Sammenlign med Joel 2, 1. 15-17.

BEMÆRK: ‘Hvis prædikanter, som forkynder evangeliet, ville gøre deres pligt og
være eksempler for Guds hjord, ville deres stemmer opløftes som en trompet for at
vise  folket  deres  overtrædelse  og  Israels  hus  deres  synder.  Prædikanter,  som
formaner syndere til at omvende sig, må tydeligt definere, hvad synd er, og hvad
omvendelse fra synd er. Synd er lovbrud. Den overbeviste synder må vise anger
mod Gud for overtrædelsen af hans lov og tro rettet mod vor Herre Jesus Kristus.
Apostelen  giver  os  den  sande  definition  på  synd.  “Synd  er  lovbrud.”’
Confrontation, s. 75. 

7. Hvilket  højtideligt  spørgsmål  stilles  af  dem,  som  vil  leve  og  se  Kristi
komme? Mal. 3, 2; Åb. 6, 17.

BEMÆRK: ‘Der skulle udrettes et stort reformatorisk arbejde for at berede folk til
at bestå på Guds dag. Gud så, at mange af dem, som foregav at tro på ham, ikke
byggede med henblik på evigheden, og i sin barmhjertighed ville han sende dem en
advarsel, der kunne vække dem af deres sløvhed og få dem til at berede sig for
Herrens  genkomst.  Denne  advarsel  finder  vi  i  Johannes’  Åbenbaring,  fjortende
kapitel.  Her  er  et  trefoldigt  budskab,  som forkyndes  af  himmelske væsener,  og
straks derefter kommer Menneskesønnen for at høste “jordens høst.” Den første af
disse advarsler forkynder den forestående dom. Profeten så en engel flyve “midt
oppe under himmelen; han havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor
på jorden, for alle folkeslag og stammer og tungemål og folk. Og han råbte med høj
røst: “Frygt Gud og giv ham ære; thi nu er hans doms time kommet. Ja, tilbed ham,
som har skabt himmelen og jorden og havet og kildevældene.”” Åb. 14, 6. 7.’ Den
Store Strid, s. 276.

‘Han renser’

8. Hvordan skildrer Malakias Guds dom? Mal. 3, 3. 5.

BEMÆRK: ‘Dette er den forædlende, rensende proces, som Hærskarers herre skal
udføre. Arbejdet er yderst prøvende for sjælen, men det er kun ved denne proces, at
det dårlige og urene, som besmitter, kan fjernes.  Vore prøvelser er alle sammen
nødvendige for at føre os nær til vor himmelske Fader i lydighed mod hans vilje,
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således at vi kan bringe Herren et offer i retfærdighed. Gud har givet enhver af os
evner,  talenter,  så  vi  kan  forbedre  os.  Vi  har  alle  brug  for  en  ny  og  levende
oplevelse i det himmelske liv for at gøre Guds vilje. Ingen tidligere erfaringer vil
være tilstrækkelige for nutiden eller styrke os til at overvinde problemerne på vores
vej. Vi må daglig have ny nåde og frisk styrke for at kunne sejre. ’ God’s Amazing
Grace, s. 311.

9. Hvad fortæller Peter os om dette renselsesarbejde? 1 Pet. 1, 22.

BEMÆRK: ‘Gud har et folk på jorden, som i tro og hellig forhåbning gennemsøger
bogrullen  med  profetier,  der  hurtigt  opfyldes,  og  søger  at  rense  deres  sjæle  i
lydighed mod sandheden, for at de ikke skal findes at mangle bryllupsklædningen,
når Kristus åbenbares.’ Vejledning for Menigheden, bind 1, s. 416.
‘De, som ikke vil lade sig tilhugge af profeterne, som forsømmer at rense deres
sjæle ved at adlyde hele sandheden, og som er villige til at tro, at deres tilstand er
langt bedre, end den i virkeligheden er, vil komme til den tid, da plagerne falder, og
da indse, at de behøvede at blive tilhugget og tilpasset til bygningen. Men da vil der
ingen tid være til at få dette gjort og ingen midler til at tale deres sag hos Faderen.
Før dette tidspunkt er den overmåde højtidelige erklæring udgået: “Lad den, som
gør uret, fremdeles gøre uret, og den urene fremdeles blive uren, og den retfærdige
fremdeles  øve  retfærdighed,  og  den  hellige  fremdeles  blive  helliggjort!”’
Budskaber til Menigheden, s. 89.

‘Mennesker, der venter på deres Herre’

10. Hvilket råd giver Jesus dem, der venter på hans komme? Luk. 12, 35-38.

BEMÆRK: ‘De mennesker, der i tro følger Jesus i det store forsoningsværk, høster
gavn af hans midlertjeneste, mens de, der forkaster det lys, som kaster sine stråler
ind over denne midlertjeneste, ikke høster gavn deraf.’ Den Store Strid, s 381. 
‘“De, som var rede, gik ind i bryllupssalen med ham, og døren blev lukket.” De
skulle  ikke  personligt  være  til  stede  ved  brylluppet,  for  dette  finder  sted  i
himmelen, mens disse er på jorden. Kristi efterfølgere “venter på, at deres Herre vil
bryde op fra gæstebudet.” Luk. 12, 36. Men de bør forstå hans gerning og ved troen
følge ham, når han træder frem for Guds åsyn. Det er dette, der menes med, at de
går  ind i  bryllupssalen.  I  lignelsen  var  det  de mennesker,  som tog olie  i  deres
kander tillige med deres lamper,  der gik ind i bryllupssalen. De mennesker,  der
foruden bibelsk kundskab om sandheden var i besiddelse af Guds Ånd og nåde, og
som i den bitre skuffelses nat havde ventet tålmodigt og søgt efter klarere lys  i
Bibelen,  så  sandheden  om  helligdommen  i  himmelen  og  den  forandring,  som
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indtrådte  i  Frelserens  tjeneste,  og  fulgte  ham  ved  troen  i  hans  gerning  i  den
himmelske helligdom.’ Den Store Strid, ss. 378-379. 

11. Hvilken advarsel giver Herren? Matt. 24, 44.

BEMÆRK: ‘De mennesker, der lever på jorden, når Kristi midlergerning ophører i
den  himmelske  helligdom,  skal  stå  over  for  en  hellig  Guds  åsyn  uden  en
mellemmand. Deres klæder skal være pletfrie, og deres karakter skal være renset
med bestænkelsens blod. Ved Guds nåde og deres egne ihærdige bestræbelser skal
de sejre i kampen mod det onde. Mens den undersøgende retshandling finder sted i
himmelen og de angergivne troendes synder bliver fjernet fra helligdommen, skal
der foregå en speciel  renselse og bortfjernelse af synd hos Guds folk på jorden.
Dette påpeges tydeligere i de budskaber, der omtales i Åbenbaringens 14. kapitel.
Når denne renselse har fundet sted, er Kristi efterfølgere beredt for hans komme.’
Den Store Strid, ss. 376-377.

12. Hvilket løfte gives dem, som vil deltage i arbejdet med at forberede sig
selv til Kristi komme? Joel 2, 28-32. Sammenlign med Dan. 12, 1.

BEMÆRK: ‘“En trængselstid kommer, som hidtil ikke har haft sin mage, så længe
der var folkeslag til. Men på den tid skal dit folk frelses, alle, der er optegnede i
bogen.” Dan. 12, 1. Kristus vil samle sine børn til sig fra tagkamre, fra hytter, fra
fangehuller, fra skafotter, fra bjerge og ørkener, fra jordens huler og havets dyb. De
har været fattige, pinte og plagede på jorden. Millioner er gået i graven beskyldt for
ugerninger, fordi de nægtede at give efter for Satans bedrageriske krav. Guds børn
er blevet fordømt af jordiske domstole for at være de værste forbrydere, men den
dag er nær, da “Gud er den, der dømmer.” Sal. 50, 6. Da vil de jordiske afgørelser
blive omstyrtet. “Den Herre Herren ...gør ende på sit folks skam på hele jorden.”
Es. 25, 8. Hver af dem vil få en lang, hvid klædning. Åb. 6, 11. Og “de kaldes: det
hellige folk, Herrens genløste.” Es. 62, 12. Guds børn vil blive rigeligt belønnet for
de kors, som de har måttet bære, for de tab, de har måttet lide, for de forfølgelser,
de har været udsat for, ja, for livet, som de måtte miste. “De skal se hans ansigt, og
hans navn skal stå på deres pander.” Åb. 22, 4.’ Lys over hverdagen, 1. del, ss. 177-
178.

82



83



84


	INDHOLD
	‘Din vej, o Gud, er i helligdommen’
	Forord

	Lektie 1: 1. – 7. oktober
	‘Jesu, hans Søns, blod renser os fra al synd’
	Indledning
	‘Hvis en sjæl synder’
	‘Syndens løn’


	Lektie 2: 8. –14. oktober
	‘Du skal indrette mig en helligdom’
	Indledning
	‘Jeg vil se blodet, og gå eder forbi’
	‘Det er blodet, som skaffer soning’
	‘Efter det forbillede’


	Lektie 3: 15. – 21. oktober
	‘HERREN vor Guds højtider’
	Indledning
	‘Vort påskelam er slagtet, nemlig Kristus’
	‘En førstegrøde af de hensovede’


	Lektie 4: 22. – 28. oktober
	‘Jeg er døren’
	Indledning
	‘Noget andet navn’

	Lektie 5: 29. oktober – 4. november
	‘Jesu Kristi legeme én gang for alle er blevet ofret’
	Indledning
	‘Guds Lam’
	‘Lammet, der blev slagtet fra verdens grundlæggelse’
	‘Bekende det, han har forsyndet sig med’


	Lektie 6: 5. – 11. november
	‘Kunne der komme en ren ud af en uren?’
	Indledning

	Lektie 7: 12. – 18. november
	‘Bord i en ørken’
	Indledning
	‘Guds brød er det brød, som kommer ned fra himmelen’
	‘De spiste og blev alle mætte’

	‘Smag og se, at Herren er god’

	Lektie 8: 19. – 25. november
	‘Jeg er verdens lys’
	Indledning
	‘Når nogen forsynder sig’

	Lektie 9: 26. november – 2. december
	‘Et stadigt røgelsesoffer for HERRENS åsyn’
	Indledning
	‘Når nogen forsynder sig’

	Lektie 10: 3. – 9. december
	Indledning

	‘Jeg er døren’
	Lektie 11: 10. – 16. december
	‘Så skal helligdommen blive renset’
	Indledning
	‘Hvor længe?’

	Lektie 12: 17. – 23. december
	‘Så jeres synder må blive udslettede’
	Indledning
	‘En forsoningsdag’

	Lektie 13: 24. – 30. december
	‘Fra alle eders synder renses eder for HERRENS åsyn’
	Indledning


