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‘Lær os at bede’
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Forord

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.

Da Jesus var på jorden, lærte han sine disciple, hvordan de skulle bede. Han
opfordrede dem til at omtale deres trang for Gud hver dag og kaste al deres sorg på
ham. Og den forsikring, han gav dem om bønhørelse, er også en forsikring til os.

Jesus selv bad ofte, da han var hernede. Vor Frelser stillede sig på lige fod
med os i vor nød og svaghed; han søgte i bøn at få ny styrke fra sin Fader, for at
han kunne beredes til at opfylde sine pligter og møde de prøver, der forestod ham.
Han er vort eksempel i alle ting. Han er en broder i vore svagheder, forsøgt i alle
måder i lighed med os; men som den syndfri frelser veg hans natur tilbage for det
onde. Han måtte udstå megen kamp og lide stor sjælekval i denne syndige verden.
Hans menneskelige  natur  gjorde  bønnen til  en nødvendighed og en velsignelse.
Han fandt trøst og glæde i samtale med sin Fader. Dersom Frelseren, Guds Søn,
følte  trang  til  bøn,  hvor  meget  mere  bør  da  svage,  syndige  mennesker  føle
nødvendigheden af inderlig, stadig bøn!

Vor himmelske Fader er altid villig til at skænke os sin velsignelses fylde.
Det er vor forret at drikke dybt af hans uendelige kærligheds kilde. Hvor er det
underligt,  at  vi  ikke  beder  mere,  end  vi  gør!  Gud er  rede  og villig  til  at  høre
oprigtige bønner fra de ringeste af sine børn. Og dog er vi så alt for sendrægtige og
tilbageholdende med hensyn til at fortælle Gud vor trang. Hvad mon himmelens
engle tænker om arme hjælpeløse mennesker, som er udsat for alle slags fristelser,
og dog beder så lidet og har så liden tro, når Guds evige kærligheds hjerte ynkes
over dem og er rede til at give dem mere, end de kan bede om eller tænke? Englene
bøjer sig med glæde for Gud; de fryder sig over at være i hans nærhed. De betragter
samfundet  med Gud som den største  salighed;  og dog synes  støvets  børn,  som
meget mere behøver den hjælp, Gud alene kan give, at være tilfredse med at leve
uden Åndens lys, uden Guds egen ledsagelse og nærværelse!

Vejen til Kristus, ss. 93-94.
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Lektie 1: 30. december – 5. januar

Lektie 1: 30. december – 5. januar  
‘Derfor skal I bede således’

UDENADSVERS: ‘Men du, når du beder, så gå ind i dit kammer og luk din dør
og bed til din Fader, som er i det skjulte, og din Fader, som ser i det skjulte, skal
betale dig.’ Matt. 6, 6. 

STUDIEHJÆLP: Med Mesteren på Bjerget , kap. 5.

Indledning
‘Jesus anviser dem ingen ny formular for bøn. Han gentager, hvad han tidligere

har lært dem, som om han ville sige: I trænger til at forstå, hvad jeg allerede har
sagt; det har en dybere betydning, end I hidtil har fattet. Frelseren begrænser os
imidlertid ikke til brugen af netop disse ord. Som den, der var stillet på lige fod
med menneskene, fremholder han sit eget ideal af en bøn - ord så enkle, at et lille
barn kan tilegne sig dem, og dog så vidtrækkende, at de største ånder aldrig kan
fatte deres fulde betydning. Vi opfordres til at komme til Gud med vor taksigelse,
fremlægge  vor trang,  bekende vore  synder  og gøre  krav  på hans  miskundhed i
overensstemmelse med hans løfte.’ Med Mesteren på Bjerget, s. 106. 

‘Når I beder skal I sige: “Fader”’

1. Hvordan lærte Jesus os at henvende os til Gud? Var dette en ny indsigt i
Gud? Luk. 11, 2. Sammenlign med Sal. 89, 26; 103, 13; Es. 63, 16; 64, 8.

BEMÆRK: ‘Jesus lærer os at kalde  hans Fader for vor Fader. Han skammer sig
ikke ved at kalde os brødre. (Heb. 2, 11). En sådan beredvillighed og en sådan iver
nærer Frelseren i sit hjerte efter at byde os velkommen som medlemmer af Guds
husfolk, at han i de allerførste ord, han lærer os at anvende, når vi nærmer os Gud,
lægger forsikringen om vort guddommelige slægtskab - “vor Fader". Heri ligger
kundgørelsen af den vidunderlige sandhed, som er så fuld af opmuntring og trøst, at
Gud elsker os, ligesom han elsker sin søn. Dette er, hvad Jesus gav udtryk for i sin
sidste bøn for disciplene: Du “har elsket dem, ligesom du har elsket mig.” (Joh. 17,
23).’ Med Mesteren på Bjerget, s. 107. 

2. Hvordan gør Jesus det muligt for os at blive Guds sønner og døtre? Joh. 1,
12.
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Lektie 1: 30. december – 5. januar
BEMÆRK: ‘Satan havde hævdet, at det var umuligt for mennesket at adlyde Guds
bud, og det er sandt, at vi ikke kan adlyde dem i vor egen kraft. Men Kristus kom i 
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Lektie 1: 30. december – 5. januar
menneskelig  skikkelse,  og med sin fuldkomne lydighed  viste  han,  at  alle  Guds
forskrifter kan adlydes, når det menneskelige og det guddommelige forenes. “Men
alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn, dem, som tror på
hans navn.” Denne magt findes ikke hos mennesket.  Det er Guds magt.  Når en
synder tager imod Kristus, modtager han kraft  til at leve Kristi liv. Gud kræver
fuldkommenhed af sine børn. Hans lov er et udtryk for hans egen karakter, og den
er målestokken for ethvert menneskes liv og levned. Dette stedsevarende mønster
foreholdes alle, for at der ikke skal være nogen misforståelser med hensyn til, hvad
slags  mennesker  Gud  ønsker  at  have  i  sit  rige.  Kristi  liv  på  jorden  var  en
fuldkommen åbenbaring af Guds lov og når de, der bekender sig til at være Guds
børn, bliver Kristus lig i karakter, vil de være lydige mod Guds befalinger Så vil
Herren kunne betro dem at være blandt den skare, der vil komme til at udgøre den
himmelske familie. Idet de er klædt i Kristi retfærdigheds herlige klædning, vil de
få en plads ved kongens bryllupsfest. De har ret til at være blandt den skare, der har
tvættet deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod.’ Kristi Lignelser, s. 330.

‘Helliget vorde dit navn’

3. Hvordan skal vi udtale Guds navn i vore bønner? Matt. 6, 9.

BEMÆRK: ‘For at vi skal kunne hellige Herrens navn, kræves det, at de ord, vi
taler om det Højeste Væsen, bliver udtalt med ærbødighed. “Helligt og frygteligt er
hans navn.” (Sal. 111, 9). Aldrig må vi på nogen som helst måde omgås letsindigt
med de titler og benævnelser, der gælder guddommen... Når du beder: “Helliget
vorde dit navn!” beder du om, at det må blive helliget i denne verden, helliget i dig.
For mennesker og for engle har Gud anerkendt dig som sit barn; bed om, at du ikke
må vanære “det skønne navn, som er nævnet over jer.” (Jak. 2, 7). Gud sender dig
ud i verden som sit sendebud. I enhver handling i livet må du åbenbare Guds navn.
Denne bøn udgør et krav til dig om at være i besiddelse af hans karakter. Du kan
ikke hellige hans navn eller være en fremstilling af ham i verden, medmindre du er
en  fremstilling  af  Guds  eget  liv  og  af  Guds  egen  karakter.’  Med Mesteren  på
Bjerget, ss. 109-110.

4. Hvilken bøn bør indlede vore bønner? Matt. 6, 9-10.

BEMÆRK: ‘Oprettelsen af Guds rige foregår nu, idet hjerter, som har været fulde
af synd og oprørskhed, dag efter dag giver efter for hans kærligheds magt; men den
fulde  oprettelse  af  hans  herlighedsrige  vil  ikke  finde  sted  før  ved  Kristi  andet
komme til verden. “Riget og herredømmet og storheden, som tilhørte alle rigerne
under himmelen,” skal “gives til den Højestes helliges folk.” De skal arve det rige,
som har været beredt for dem “fra verdens grundvold blev lagt.” (Dan. 7, 27; Matt.
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Lektie 1: 30. december – 5. januar
25, 34). Da vil Kristus overtage sin store magt og herske som konge...  Bønnen:
“Ske din vilje på jorden, som den sker i himmelen,” er en bøn om, at ondskabens
herredømme på denne jord må afsluttes, at synden må blive tilintetgjort for stedse,
og at retfærdighedens rige må blive oprettet. Da vil Guds gode og velbehagelige
vilje opfyldes på jorden, som den opfyldes i himmelen.’ Med Mesteren på Bjerget,
ss. 111-112.

‘Giv os i dag vort daglige brød’

5. Hvordan burde vore bønner vise vor afhængighed af Gud? Luk. 11, 3.

BEMÆRK: ‘Når du således har gjort Guds tjeneste til din første opgave, kan du
tillidsfuldt bede om, at der må blive sørget for, hvad du selv trænger til. Dersom du
har forsaget  dit  eget  jeg og overgivet  dig til  Kristus,  er du et  medlem af Guds
husfolk, og alt, hvad der er i Faderens hus, tilhører dig... Bliv ikke forfærdet, om du
ikke har nok til i morgen. Du har forsikringen i hans løfte om, at der visselig vil
blive sørget for dig. David sagde: “Ung har jeg været, og nu er jeg gammel, men
aldrig så jeg den retfærdige forladt eller hans afkom tigge sit brød.” (Sal. 37, 25.)
Den Gud, der sendte ravne med føde til Elias ved bækken Krit, vil ikke forbigå et
eneste af sine trofaste, selvopofrende børn. Om den, der vandrer i retfærd, er der
skrevet: “Han får sit brød, og vand er ham sikret.” (Es. 33, 16.) “De beskæmmes
ikke i onde tider, de mættes i hungerens dage.” (Sal. 37, 19.)’  Med Mesteren på
Bjerget, s. 113.

6. Hvilken anden slags brød behøver vi dagligt at bede om? Matt. 4, 4; Joh.
6, 27. 51.

BEMÆRK: ‘Vi modtager Kristus gennem hans ord, og Helligånden gives for at
oplade Guds ord for vor forstand og bringe ordets sandheder ind i vore hjerter. Idet
vi læser Guds ord, må vi dag efter dag bede om, at han vil sende sin Ånd for at vise
os sandheden, der vil styrke vore sjæle i forhold til dagens krav. Når Guds ord lærer
os, at vi hver dag skal bede om, hvad vi trænger til - både timelige og åndelige
velsignelser - har han en hensigt at fuldføre til gavn for os. Han ønsker, at vi skal
indse  vor  afhængighed  af  hans  stadige  omsorg,  for  han  søger  at  lede  os  ind  i
samfundet med ham. I dette samfund med Kristus ved bøn og granskning af de
store og dyrebare sandheder i hans ord vil vi som hungrige sjæle blive mættet, og
som dem, der tørster, vil vi blive vederkvæget ved livets kilde.’ Med Mesteren på
Bjerget, s. 115.
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Lektie 1: 30. december – 5. januar
‘Forlad os vor skyld’

7. Hvilken yderligere bøn burde være en vigtig del af vor daglige bøn? Luk.
11, 4a.

BEMÆRK:  ‘Tilgivelse  har  en  mere  vidtomfattende  betydning,  end  mange
forestiller sig. Når Gud giver den forsikring, at han er rund til at forlade, tilføjer
han, som om meningen i denne forsikring overstiger alt, hvad vi kan fatte: “Mine
tanker er ej jeres, og jeres veje ej mine, lyder det fra Herren; nej, som himmelen er
højere end jorden, er mine veje højere end jeres, og mine tanker højere end jeres.”
(Es. 55, 7-9.) Guds tilgivelse er ikke blot en juridisk handling, hvorved han frigiver
os fra fordømmelse; den består ikke blot i tilgivelse for synd, men i omvendelse fra
synd;  den  er  en  udstrømning af  den  genløserkærlighed,  som forvandler  hjertet.
David havde det rigtige begreb om tilgivelse, da han bad: “Skab mig, o Gud, et rent
hjerte,  giv  en ny,  en  stadig ånd  i  mit  indre.”  (Sal.  51,  10.)’  Med Mesteren  på
Bjerget, s. 116.

8. Hvilken betingelse ledsager Guds løfte om at tilgive os, når vi bekender?
Matt. 6, 14-15.

BEMÆRK:  ‘Vi  får  ikke  tilgivelse,  fordi  vi  tilgiver,  men  ligesom  vi  tilgiver.
Grundlaget  for  al  tilgivelse  findes  i  Guds  kærlighed,  som vi  ikke  har  gjort  os
fortjent til; men i vor opførsel over for andre viser vi, om vi har tilegnet os denne
kærlighed. Derfor siger Kristus: “Thi den dom, I dømmer med, med den skal I selv
dømmes, og det mål, I måler med, med det skal I selv få tilmålt.” Matt. 7, 2.’ Kristi
Lignelser, s. 253.

‘Fri os fra det onde’

9. Hvilken bøn om guddommelig vejledning og beskyttelse burde udgøre en
del af vor bøn? Luk. 11, 4b.

BEMÆRK:  ‘Bønnen  “Led  os  ikke  i  fristelse,”  er  i  sig  selv  et  løfte.  Hvis  vi
overlader  os  til  Gud, har  vi  denne forsikring:  “Og Gud er  trofast,  han vil  ikke
tillade, at I fristes over evne, men sammen med fristelsen skabe vej ud af den, så I
kan stå den igennem.” (1 Kor. 10, 13). Den eneste beskyttelse mod det onde er
Kristi iboen i hjertet ved troen på hans retfærdighed. Grunden til, at fristelse har
magt over os, er, at der er egoisme i vore hjerter; men når vi betragter Guds store
kærlighed,  fremtræder  egoismen  for  os  i  sit  hæslige,  frastødende  væsen,  og  vi
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Lektie 1: 30. december – 5. januar
ønsker, at  den må blive fordrevet  fra sjælen. Når Helligånden herliggør Kristus,
mildnes  og  blødgøres  vore  hjerter,  fristelsen  taber  sin  kraft,  og  Kristi  nåde
omdanner karakteren.’ Med Mesteren på Bjerget, s. 120.

10. Hvilke dyrebare løfter om udfrielse kan vi gøre krav på i bøn? Sal. 50, 15;
86, 7; 91, 15.

BEMÆRK: ‘Men løftet: “Min nåde er dig nok” (2 Kor. 12, 9) er blevet opfyldt i
mit tilfælde. Jeg tvivler ikke. Lidelsens timer er for mig blevet til timer i bøn, for
jeg har vidst, hvem jeg skulle gå til med mine sorger. Jeg har den forret at forstærke
min svage kraft ved at gribe fat i den ubegrænsede magt. Dag og nat står jeg på
Guds løfters faste klippe. Mit hjerte strækker sig mod Jesus i kærlighedsfuld tillid.
Han ved, hvad der er bedst for mig. Mine nætter ville være ensomme, hvis jeg ikke
kunne tilegne mig løftet: “Og kald på mig på nødens dag; jeg vil udfri dig, og du
skal ære mig.” (Sal. 50, 15).’ På fast grunn, bind 2, s. 241.

‘Thi dit er riget’

11. Hvilken  forsikring  blev  Daniel  givet,  da  han  blev  vist  rækkefølgen  af
mægtige forfølgende magter? Dan. 2, 44; 7, 27.

BEMÆRK: ‘Frygtelige farer er foran dem ,som har ansvaret i Guds værk - sådanne
farer, som får mig til at skælve, når jeg tænker på dem. Men ordet kommer: “Jeg
har hånden på roret, og jeg vil ikke lade mennesker styre mit værk for disse sidste
dage.  Min  hånd  styrer  roret,  og  mit  forsyn  vil  fortsætte  med  at  udføre  de
guddommelige planer,  uanset hvad mennesker finder på.” I det store afsluttende
værk vil vi møde indviklede tilstande, som vi ikke ved, hvordan vi skal takle, men
lad os ikke glemme, at himmelens tre store magter arbejder, at en guddommelig
hånd er på roret, og at Gud vil fuldføre sine formål.’ Evangelism, s. 65.

12. Hvilket velsignet håb og forsikring burde afslutte vore bønner? Matt. 6,
13b.

BEMÆRK: ‘Vi står nu på tærskelen til store og alvorlige tildragelser. En krise, hvis
lige  verden  aldrig  har  været  vidne  til,  er  forestående.  Men  til  os  ligesom  til
disciplene  lyder  den  liflige  forsikring,  at  alt  er  Guds  kongedømme  underlagt.
Programmet for de tilstundende begivenheder er i vor Skabers hånd. Himmelens
majestæt  har  selv  ledelsen  af  folkenes  skæbne  såvel  som  af  sin  menigheds
anliggender...  Han,  som  ikke  slumrer,  og  som  uafbrudt  er  i  virksomhed  med
fuldbyrdelsen af sine planer,  vil føre sit værk fremad.  Han vil omstyrte  gudløse
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Lektie 1: 30. december – 5. januar
menneskers forsætter og forstyrre deres råd, som lægger onde anslag imod hans
folk. Han, som er Kongen, hærskarernes Herre,  sidder mellem keruber,  og midt
under folkeslagenes kamp og tummel beskytter han fremdeles sine børn. Han, som
hersker i himlene, er vor Frelser. Han måler hver prøvelse, han overvåger den ild,
der  må  prøve  hver  sjæl.  Når  kongers  befæstninger  omstyrtes,  når  vredens  pile
engang gennemborer hans fjenders hjerter, vil hans folk være trygt i hans hånd.’
Med Mesteren på Bjerget, s. 123. 
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Lektie 2: 6. –12. januar
‘Hvorfor har du forladt mig?’ 

UDENADSVERS: ‘Fra det dybe råber jeg til dig, HERRE, o Herre, hør min røst!
Lad dine øren lytte til min tryglende røst.’ Sal. 130, 1-2.

STUDIEHJÆLP: Budskaber til Menigheden, ss. 58-61.

Indledning
‘I sin store kærlighed søger Gud at udvikle sin Ånds kostelige dyder i os. Han

tillader  hindringer,  forfølgelse  og  genvordigheder  at  møde  os,  ikke  som  en
forbandelse men som den største velsignelse i vort liv. Hver fristelse, vi modstår,
og hver prøvelse, vi bærer med frimodighed, bringer os en ny erfaring og befordrer
karakterens dannelse.  Den sjæl, som formedelst  guddommelig kraft  står fristelse
imod, åbenbarer for verden og for himlenes beboere, at Kristi nåde er tilstrækkelig.’
Med Mesteren på Bjerget, s. 119.

‘Som dine dage skal din styrke være’

1. Hvilket dyrebart råd giver Kristus os? Matt. 6, 34.

BEMÆRK: ‘“Derfor må I ikke være bekymrede for dagen i morgen.” Matt. 6, 34.
Vi skal følge Kristus dag for dag. Gud skænker os ikke hjælp til dagen i morgen.
Han giver ikke sine børn alle anvisninger for deres livs rejse på én gang, for at de
ikke skal lade sig forvirre. Han fortæller dem netop så meget, som de kan huske og
udføre.  Den  kraft  og  visdom,  der  bliver  tildelt,  gælder  for  den  øjeblikkelige
nødsituation.’ Den Store Mester, s. 207. 

2. Hvilket råd giver salmisten? Sal. 55, 23.

BEMÆRK: ‘Du skal leve for nuet, for denne dag alene. I morgen er ikke din. I dag
skal du fastholde sejren over selvet. I dag skal du leve et bønnens liv. I dag skal du
stride troens gode strid. I dag skal du tro, at Gud velsigner dig. Og idet du vinder
sejr over mørke og vantro, vil du opfylde Mesterens krav og vil blive en velsignelse
for dem omkring dig.’ Signs of the Times, 20. oktober, 1887.

‘Jeg er med dig’

3. Hvilke dyrebare løfter kan vi sætte vor lid til i vanskelige tider? Es. 43, 1-
2; 41, 13.
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Lektie 2: 6. – 12. januar

BEMÆRK: ‘Han, som er Kongen, hærskarernes Herre, sidder mellem keruber, og
midt under folkeslagenes kamp og tummel beskytter han fremdeles sine børn. Han,
som hersker i himlene, er vor Frelser. Han måler hver prøvelse, han overvåger den
ild, der må prøve hver sjæl. Når kongers befæstninger omstyrtes, når vredens pile
engang gennemborer hans fjenders hjerter, vil hans folk være trygt i hans hånd.’
Med Mesteren på Bjerget, s. 123. 

4. Hvilken tillid kan vi yderligere have til Gud? Rom. 8, 28.

BEMÆRK:  ‘Alt  det,  der  her  har  forvirret  os  i  Guds  ledelse  med os,  vil  i  den
kommende verden blive gjort klart. De ting, som her var vanskelige at forstå, vil
dér  få  en  forklaring.  Nådens  mysterier  vil  åbne  sig  for  os.  Der,  hvor  vore
begrænsede sind kun så forvirring og brudte løfter, skal vi se den mest fuldkomne
harmoni. Vi skal se, at den uendelige kærlighed stod bag de erfaringer, som syntes
mest  prøvende.  Når  vi  forstår  den  ømme omsorg hos ham,  som lader  alle  ting
samvirke til vort bedste, da skal vi fryde os med en usigelig og forherliget glæde.’
Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 378.

‘Vær stille for HERREN’

5. Hvad er Guds hensigt med at tillade vanskeligheder at komme over sine
børn? Heb. 12, 11.

BEMÆRK: ‘Den,  som er  fyldt  med Kristi  Ånd,  bliver  i  Kristus.  Alt,  hvad der
møder ham, kommer fra Frelseren, som omgiver ham med sin nærværelse. Intet
kan ramme ham, uden hvad vor Herre tillader. Alle vore lidelser og sorger, vore
fristelser og prøvelser, al vor bedrøvelse og kummer, al forfølgelse og savn, kort
sagt:  alle ting tjener  os til  gode.  Alle erfaringer og omstændigheder er midler i
Guds hånd til at bringe os det, som er godt.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 497.

6. Hvad bør vor respons være, når andre behandler os dårligt? Matt. 5, 44-
45; 1 Pet. 3, 9; Sal. 37, 7-8.

BEMÆRK: ‘Den omhyggeligste udvikling af, hvad der er sømmeligt i det ydre, er
ikke tilstrækkeligt til at fjerne al fortrædelighed, streng dom og utilbørlig tale. Sand
dannelse  vil  aldrig  komme  til  syne,  så  længe  ens  eget  jeg  er  det  vigtigste.
Kærlighed må bo i hjertet. Bevæggrunden til en virkelig sand kristens handlinger
udspringer  fra  hans store kærlighed  til  Herren.  Fra  roden  af  hans kærlighed  til
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Lektie 2: 6. – 12. januar
Kristus  fremspringer  en  uselvisk interesse  for  hans brødre.  Kærlighed  bibringer
den,  som  er  besjælet  deraf,  ynde,  sømmelighed  og  en  tiltalende  opførsel;  den
oplyser  hans åsyn  og gør  hans stemme blød; den udvikler  og højner  hele hans
væsen.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 498.

‘HERREN opklarer mit mørke’

7. Hvem kan vi se hen til, når livet ser mørkt ud? 2 Sam. 22, 29.

BEMÆRK: ‘Det er ikke klogt for os at betragte os selv og grunde på vore egne
følelser. Hvis vi gør dette, så vil fjenden komme med vanskeligheder og fristelser,
som svækker troen og gør os modløse. Nøje at studere, hvad der måtte røre sig i vor
indre, og at give efter for vore følelser, er ensbetydende med at nære tvivl og vil
kun påføre os uro og forvirring. Vi må se bort fra os selv og fæste blikket på Jesus.
Når fristelser anfægter dig, når bekymring, uro og mørke synes at omgive din sjæl,
så se hen til det sted, hvor du sidst så lyset.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 254.

8. Hvilke løfter vil holde os oppe i tider med sygdom og smerte? Es. 46, 3-4;
41, 10; 49, 14-16.

BEMÆRK: ‘Måske omtåges dit sind ofte på grund af smerte. Prøv så ikke på at
tænke. Du ved, at Jesus elsker dig. Han forstår din svaghed; du kan gøre hans vilje
ved blot at hvile i hans arme.’ Den Store Mester, s. 256.

‘Thi han kender min vej’

9. Hvordan udtrykte Job sin sjælekval, da hans vanskeligheder havde nået
deres højdepunkt? Job 23, 1-3. 8-9.

BEMÆRK:  ‘Guds  børn  bliver  ikke  overladt  forsvarsløse  til  sig  selv.  Bøn  kan
bevæge den Almægtiges arm... Hvis vi overgiver vort liv til tjeneste for Gud, vil vi
aldrig komme i en situation, som han ikke har hjælp for. Hvad der end sker med os,
har vi en Fører, som vil vise os vejen; hvilke problemer der end møder os, har vi en
Rådgiver; hvordan end vor sorg, vort tab eller vor ensomhed måtte være, har vi en
Ven, der føler med os. Hvis vi i vor uvidenhed tager fejl af vejen, forlader Kristus
os ikke. Vi hører hans stemme sige tydeligt og klart: “Jeg er vejen og sandheden og
livet.” Joh. 14, 6. “Thi han skal redde den fattige, der skriger om hjælp, den arme,
der savner en hjælper.” Sal. 72, 12.’ Kristi Lignelser, s. 171. 
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10. Hvordan udtrykte Job sin tillid til Gud? Job 23, 10.

BEMÆRK: ‘Vor Gud er nær med sin hjælp i enhver krise. Han kender fuldt ud
hjertets lønligste tanker. Han kender vor sjæls hensigter og planer. Endog før vi i
vor nød søger ham, lægger han planer for at befri os, når vi er i vanskeligheder.
Han kender al vor sorg. Til enhver tid ved han bedre end vi, hvad der er til bedste
for hans børn. Han leder os sådan, som vi ville have valgt at blive ledt, dersom vi
havde kendt vort eget hjerte og kunne have set vore behov og farer sådan, som Gud
ser dem. Men dødelige mennesker kender sjældent sig selv. De kender ikke deres
egne svagheder.  Gud kender dem bedre, end de kender sig selv, og han forstår,
hvordan han skal lede dem.’ Kraft fra det Høje, s. 316.

‘Fra dybet’

11. Hvilken bøn kan vi bede i tider med åndeligt mørke? Sal. 130, 1-8.

BEMÆRK: ‘Oh, hvilken forret vi har, at vi kan komme til Jesus, just som vi er, og
kaste os ned i hans kærlige arme! Der er intet håb for os uden i Jesus. Han alene
kan nå os med sin hånd og løfte os op fra mismodets og håbløshedens dyb og stille
vore fødder på klippen. Selv om menneskesjælen føler sin store nød og i al sin
fortvivlelse klynger sig til Jesus, vil Jesus klynge sig til den sjæl, der er købt med
hans eget blod, med et fastere greb, end synderen kan klynge sig til ham.’ At Jeg
Må Kende Ham, 15. marts.

12. Hvilke bibelske billeder af Guds kærlighed og omsorg kan vi se hen til i
vanskelige tider? Es. 32, 2; 25, 4-5; 2 Sam. 22, 2-3.

BEMÆRK: ‘Kristus kender styrken af jeres fristelser, og hvad evne I har til at stå
imod. Hans hånd er altid udrakt i øm medfølelse med ethvert lidende barn. Til den
fristede og mismodige siger han: Barn! Jeg har lidt for dig, jeg har givet mit liv for
dig; kan du ikke stole på mig? “Som din dag er, skal din styrke være.” “Vælt din
vej på Herren,  stol  på ham, så griber  han ind.”...  Han vil  være for  dig som en
vældig klippes skygge i tørstende land. Han siger: “Kom hid til mig ..... og jeg vil
give jer hvile,” en hvile, som verden hverken kan give eller borttage. Ord kan ikke
beskrive  den  fred  og  glæde,  som den  ejer,  der  tager  Gud på  hans  ord.  Prøver
forstyrrer ham ikke, ringeagt piner ham ikke. Hans eget jeg er korsfæstet. Om end
hans  pligter  dag for  dag bliver  mere  prøvende,  hans  fristelser  sværere  og hans
modgang alvorligere, så vakler han dog ikke; han erholder en styrke, der svarer til
hans behov.’ Budskaber Til De Unge, s. 50. 
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‘Herre, du var vor bolig’

UDENADSVERS: ‘Kun skal  du vogte dig og omhyggeligt  tage  vare på dig
selv, at du ikke glemmer, hvad du med egne øjne har set, og at det ikke viger fra dit
hjerte, så længe du lever; og du skal fortælle dine sønner og dine sønners sønner
derom.’ 5 Mos. 4, 9.

STUDIEHJÆLP: Evangelism, ss 357 – 367.

Indledning
‘Vi har intet at frygte for fremtiden, medmindre vi glemmer, hvordan Herren

har ledt os. Vi er nu et stærkt folk, dersom vi vil sætte vor lid til Herren; for vi har
med Guds ords mægtige sandheder at gøre. Vi har alt at være taknemmelige for.
Hvis vi vandrer i lyset, som det skinner på os fra Guds levende ord, vil vi have
store ansvar,  som svarer  til  det  store lys,  som Gud har  givet  os.  Vi har  mange
pligter at udføre, fordi vi er blevet gjort til vogtere for den hellige sandhed, som
skal gives til verden i al sin ynde og herlighed. Vi skylder Gud at bruge enhver
fordel, som han har betroet os, til at gøre sandheden smuk ved en hellig karakter og
til  at  sende  budskaber  om advarsel,  trøst,  håb  og  kærlighed  til  dem,  som er  i
vildfarelsens og syndens mørke.’ Testimonies to Ministers, s. 31. 

‘Den evige Gud er din bolig’

1. Hvordan beskrev Moses Guds aldrig svigtende omsorg for sit folk? Sal.
90, 1-2; 5 Mos. 3, 27.

BEMÆRK: ‘Kristus er vort faste værn, og Satan kan ikke have magt over den sjæl,
som vandrer  med Gud med et  ydmygt  sind.  Løftet:  “Lad  ham tage  fat  på  min
styrke, så han kan slutte fred med mig; og han skal slutte fred med mig.” I Kristus
er  der  fuldkommen og fuldstændig hjælp for  enhver  fristet  sjæl.  Farer  omgiver
enhver sti, men hele det himmelske univers står på vagt, så ingen må blive fristet
over  evne.  Nogle  har  stærke  karaktertræk,  som vil  behøve  at  blive  undertrykt
konstant.  Hvis  de  holdes  under  Guds  Ånds  kontrol,  vil  disse  træk  være  en
velsignelse; men hvis ikke, vil de vise sig at være en forbandelse. Hvis vi vil give
os selv uselvisk til arbejdet og aldrig vige bort fra principperne i det mindste, vil
Herren omslutte os med de evige arme og vise sig at være en mægtig hjælper. Hvis
vi vil se hen til Jesus, som den, vi kan stole på, vil han aldrig svigte os i noget
nødstilfælde.’ My Life Today, s. 316.  

2. Hvilken fare advarede Moses Israels folk imod? 5 Mos. 8, 10-14.
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BEMÆRK: ‘Gud rejste ofte vejmærker i sin handlemåde med Israel fordum. For at
de ikke skulle glemme, hvad der var sket i fortiden, bød han Moses at indflette
disse begivenheder i sang, så at forældrene kunne lære deres børn dem. De skulle
oprette mindesmærker og anbringe dem på et synligt sted. Man gjorde sig megen
umage for at bevare disse, så at hele begivenheden kunne gentages, når børnene
spurgte. På denne måde blev forsynets handlinger og Guds iøjnefaldende godhed
og miskundhed opbevaret i sindet. Vi har fået denne formaning: “Men kom den
første tid i hu, da I,  efter at være blevet oplyst,  udholdt mangen en lidelsesfuld
kamp.” Heb. 10, 32. Gud har gjort store undere for sit folk i denne slægt. Det er
nødvendigt, at Guds folk ofte bliver mindet om hans værks historie i fortiden. Både
unge og gamle skal mindes om dette. Vi trænger til ofte at gentage beretningen om
Guds godhed og til  at  love ham for hans underfulde gerninger.’  Vejledning for
Menigheden, bind 3, s. 27 

‘Mine tanker er ej eders’

3. Hvilken kontrast mellem Gud og mennesket burde vi altid være bevidste
om? Sal. 90, 4-6; Es. 55, 8-9.

BEMÆRK:  ‘Vore  planer  er  ikke  altid  Guds  planer.  I  sin  kærlige  omsorg  og
interesse for os nægter han, som forstår os bedre,  end vi forstår os selv, ofte at
tillade os selvisk at søge vor egen ambitions tilfredsstillelse. Han beder os give ham
mange ting, men ved at gøre dette opgiver vi kun det, som hindrer os på vejen til
himmelen. I det fremtidige liv vil de mysterier, som her har ærgret og skuffet os,
blive gjort tydelige. Vi vil se, at vore tilsyneladende ubesvarede bønner og svigtede
håb har været iblandt vore største velsignelser.’ Conflict & Courage, s. 228.

4. Hvilken effekt burde dette have på vore bønner? Præd. 5, 1.

BEMÆRK: ‘Vi burde have en større byrde for sjæle og burde dagligt bede om, at
styrke og visdom må gives os. Bed sammen med dem og lær dem at bede. Lad
hjertet blive mildnet og bønnerne korte og enkle, men alvorlige. Lad dine ord være
få, men velvalgte; og lad dem lære fra dine læber og dit eksempel, at Guds sandhed
må være rodfæstet i deres hjerter, for ellers kan de ikke bestå fristelsens prøve.’
Counsels on Sabbath School Work, s. 125.

‘At tælle vore dage lære du os’
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5. Hvordan mindedes Moses menneskelivets korthed? Sal. 90, 10.

BEMÆRK:  ‘Mennesket  er  næppe  begyndt  at  leve,  før  det  begynder  at  dø,  og
verdens uafbrudte gøremål bliver til intet, medmindre man får en sand forståelse
med hensyn til det evige liv. Det menneske, der forstår, at tiden er hans arbejdsdag,
vil gøre sig skikket til at eje en bolig i evigheden og et liv, der aldrig får ende. Det
er godt for et sådant menneske, at det blev født. Vi rådes til at benytte det gunstige
øjeblik, for den tid, vi ødsler bort, kan aldrig fås tilbage. Vi kan ikke kalde et eneste
øjeblik tilbage igen. Den eneste måde, hvorpå vi kan genvinde spildt tid, er ved at
benytte den tid, vi har tilbage, så godt som muligt ved at blive Guds medarbejdere i
hans store frelsesplan.’ Kristi Lignelser, s. 358. 

6. Med livets korthed for øje hvilken bøn burde vi da bede? Sal. 90, 12.

BEMÆRK: ‘Vor tid tilhører Gud. Hvert øjeblik er hans, og det er vor hellige pligt
at benytte den til  hans ære. Af alle de talenter,  han har skænket os, er der ikke
noget, han vil kræve nøjere regnskab for end tiden. Vi kan ikke udregne værdien af
vor tid. Kristus regnede hvert eneste øjeblik for at være kostbart, og det må vi også
gøre. Livet er alt for kort til at blive bortødslet. Vi har kun en meget kort prøvetid
til at berede os for evigheden. Vi har ingen tid at spilde, ingen tid at benytte til
egenkærlige fornøjelser, ingen tid til syndige nydelser. Det er nu, vi skal danne vor
karakter for fremtiden, for det evige liv. Det er nu, vi skal berede os for dommen.’
Kristi Lignelser, s. 358.

‘Vor skjulte brøst for dit åsyns lys’

7. Hvilken  yderligere  kendsgerning  burde  vi  være  bevidste  om,  når  vi
kommer til Gud i bøn? Jer. 16, 17.

BEMÆRK: ‘Vi  kan  ikke selv skaffe  os  retfærdighedens  klædning,  for  profeten
siger: “Som en tilsølet klædning er al vor retfærd.” (Es. 64, 5). Der findes intet i os,
hvormed  vi  kan  klæde  sjælen,  så  dens  nøgenhed  ikke  ses.  Vi  skal  modtage
retfærdighedens kjortel, der er vævet på himmelens væv, selve Kristi retfærdigheds
pletfri  klædning.  Gud  har  sørget  rigeligt  for,  at  vi  ved  hans  nåde  kan  være
fuldkomne og ikke stå tilbage i noget, idet vi venter på Herrens tilsynekomst. Er du
rede?  Har  du  bryllupsklædningen  på?  Denne  klædning  vil  aldrig  dække  over
bedrag, urenhed, fordærv eller hykleri. Guds øje hviler på dig. Den skelner hjertets
tanker og hensigt. Vi kan skjule vore synder for menneskers blik, men vi kan intet
skjule for vor Skaber.’ The Faith I Live By, s. 158. 
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8. Hvilke dyrebare løfter kan vi gøre krav på i bøn? Joh. 6, 37; Sal. 6, 9, Mik.

7, 18-19.

BEMÆRK: ‘Smeltediglen er til for at fjerne slaggerne. Når Metalsmelteren ser sit
billede fuldstændig genspejlet i dig, vil han tage dig ud af smeltediglen. Han vil
ikke  tillade,  at  du  bliver  fortæret.  Han  vil  ikke  lade  dig  være  i  renselsens  ild
længere end nødvendigt for at blive renset. Men for at du skal kunne genspejle det
guddommelige  billede,  er  det  nødvendigt  for  dig at  underkaste  dig den proces,
Metalsmelteren bestemmer,  for  at  du kan blive renset,  lutret,  og enhver plet  og
enhver skavank fjernet - ikke så meget som en rynke må blive tilbage i din kristne
karakter. Må Herren hjælpe dig til at vælge og lade Guds vilje og værk ske i dig. Se
op! Jesus lever. Jesus elsker. Jesus har medynk, og dersom du vil komme til ham
og  lægge  dine  byrder  på  ham,  vil  han  tage  imod  dig  med  alle  dine  byrder,
bekymringer og vanskeligheder. Han har lovet, at han ingenlunde vil slippe eller
forlade dem, der stoler på ham.’ Kraft fra det Høje, s. 312.

‘Glæd os’

9. Hvem er kilden til sand glæde? Sal. 16, 11.

BEMÆRK: ‘Jesu religion er glæde, fred og lykke. Hele himmelen interesserer sig
for menneskenes lykke. Vor himmelske Fader lukker ikke glædens døre for nogen
af sine skabninger. Gud kræver, at vi skal undgå den slags nydelser, der forårsager
lidelse og skuffelse og lukker lykkens og himmelens døre for os. Hans [verdens
Genløsers] forlangende er kun det, at vi skal udføre de pligter, der fører os frem til
himmelske velsignelser, som de ulydige aldrig kan nå. Sjælens sande liv og glæde
er, at Kristus, herlighedens håb, tager bolig i vort hjerte.’  The Faith I Live By,  s.
226. 

10. Gennem hvilken kundskab kan vi få glæde? Sal. 5, 12.

BEMÆRK: ‘Tag Gud på hans ord og sig: Han elsker mig. Han gav sit liv for mig,
og han vil frelse mig. Se bort fra dig selv og hen til Jesus. Tag imod ham som din
frelser. Slut så med at beklage din hjælpeløse stilling. Når du ser hen til Jesus, som
er troens ophavsmand og fuldender, vil du blive inspireret med håb, og du vil se
Guds frelse. Når du føler dig fristet til at klage, så tving dig selv til at prise din Gud.
“Glæd jer altid i Herren! Jeg siger igen: Glæd jer!” Fil. 4, 4. Fortjener han ikke
lovprisning?  Opdrag dig selv til  at  tale om hans herlighed og ophøj hans navn.
Herren siger til dig i dag: Bliv ikke modløs, men kast alle dine byrder på mig. Du
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kan ikke bære dine egne byrder. Jeg vil tage dem alle. Hvis du vil stole på mig, vil
du ikke mangle noget godt. En sjæl som stoler på Jesus, er aldrig blevet overladt til
at gå fortabt. Herren siger: “Din misgerning sletter jeg ud, jeg, jeg, for min egen
skyld, kommer ej dine synder i hu.”’ Lys fra det Høje, s. 115.

‘HERREN vor Guds livsalighed være over os’

11. Hvad var den sidste tanke i Moses’ bøn? Sal. 90, 17. 

BEMÆRK: ‘Gud elsker det smukke, men det, som han elsker højst, er en smuk
karakter.  Det  er  karakterens  skønhed,  som  aldrig  vil  forgå,  men  vare  gennem
evighedens uophørlige tidsaldre.  Den store Kunstmester har tænkt på liljerne og
gjort dem så smukke, at de overgår Salomons herlighed. Hvor meget mere tager
han sig ikke af mennesket, som er Guds billede og herlighed. Han længes efter at se
sine børn åbenbare en karakter,  som ligner hans. Ligesom solstrålen videregiver
blomsterne  deres  forskellige  og blide nuancer,  videregiver  Gud sjælen sin egen
karakters ynde.’ My Life Today, s. 270.

12. Hvad kan vi  forvente,  der vil ske, når en smuk karakter ses hos Guds
folk? Åb. 19, 7-8; Mark. 4, 29. (Sammenlign med Gal. 5, 22-23.)

BEMÆRK: ‘Den, der er optaget af sig selv, kan ikke vokse og bære frugt. Hvis du
har taget imod Kristus som din personlige frelser, må du glemme dig selv og prøve
at hjælpe andre.  Tal om Kristi  kærlighed og fortæl andre om, hvor god han er.
Udfør  enhver  gerning,  som  du  bliver  stillet  over  for.  Hav  en  byrde  for  dine
medmennesker  og gør  alt,  hvad  der  står  i  din magt,  for  at  søge  at  frelse  dem.
Eftersom du tager imod Kristi Ånd, den Ånd, der viser sig i uegennyttig kærlighed
og tjeneste for andre, vil du vokse og bære frugt. Åndens frugter vil modnes i dit
liv.  Din  tro  vil  vokse,  din  overbevisning  blive  dybere  og  din  kærlighed
fuldkommen. Kristi billede vil genspejles mere og mere i dig i alt, hvad der er rent,
ædelt  og  smukt.  “Men  Åndens  frugt  er  kærlighed,  glæde,  fred,  langmodighed,
mildhed, godhed,  trofasthed,  sagtmodighed,  afholdenhed.”  Gal.  5,  22-23. Denne
frugt  kan aldrig forgå,  men vil  modnes til  en høst til  evigt  liv. “Når frugten er
tjenlig, tager han straks seglen frem; thi høsten er inde.” Kristus venter med længsel
efter at se sit billede åbenbaret i sin menighed. Når Kristi karakter genspejles i al
sin  fuldkommenhed i  hans folk,  vil  han komme for  at  tage  dem til  sig.  ’Kristi
Lignelser, ss. 55-56.
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‘At de altid skulle bede og ikke blive trætte’

UDENADSVERS: ‘Gør dette til enhver tid under stadig påkaldelse og bøn, idet
I altid beder i Ånden, og vær årvågne dertil med stadig udholdenhed og bøn for alle
de hellige.’ Ef. 6, 18.

STUDIEHJÆLP: Lys over Hverdagen,1. del, ss. 159-178.

Indledning
‘Vi burde nøje overveje den undervisning, Kristus gav med hensyn til bøn. Der

findes  en  guddommelig  videnskab  i  bøn,  og  hans  lignelse  fremkommer  med
principper, som alle behøver at forstå. Han viser, hvad det rette motiv er for bøn,
han viser nødvendigheden af at være udholdende, når vi fremholder vore ønsker for
Gud, og forvisser os om sin villighed til at høre og besvare vore bønner.’  Kristi
Lignelser, s. 133.  

‘Bed, så skal der gives jer’

1. Hvilken instruktion gives der angående udholdenhed i bøn? Luk. 11, 9.

BEMÆRK:  ‘Uden  stadig  bøn  og  flittig  årvågenhed  står  vi  i  fare  for  at  blive
ligegyldige  og afvige fra  den rette vej;  modstanderen søger  hele tiden at  lægge
hindringer i vejen til nådestolen, for at vi ikke ved alvorlig bøn og tro skal få kraft
til at modstå fristelse.’ Vejen til Kristus, s. 95. 

2. Hvilket løfte ledsager denne instruktion? Luk. 11, 10.

BEMÆRK: ‘Den, som virkelig søger efter Kristi dyrebare nåde, kan være sikker på
ikke at blive skuffet. Løftet er givet os af ham, som ikke bedrager os. Det er ikke
udtrykt som en regel eller en teori, men som en kendsgerning, som en lov for Guds
styre. Vi kan være forvisset om, at vi vil modtage Helligånden, dersom vi våger at
tage Gud på ordet. Gud er sandfærdig. Hans anordninger er fuldkomne. Det er vor
egen længsel, som bestemmer hvor meget lys og sandhed, som skal skinne fra vort
liv. Åh, om alle vil hungre og tørste efter retfærdighed, sådan at de kunne blive
mætte!’ Lys fra det Høje, s. 335.

21



Lektie 4: 20. – 26. januar
‘Stå op og give’

3. Hvilken  illustration  anvendte  Jesus  til  at  forklare  nødvendigheden  af
udholdenhed i bøn? Luk. 11, 5-8.

BEMÆRK:  ‘Vi  ville  blive  meget  kede  af  det,  hvis  vi  ikke  kunne  have  det
privilegium at komme til Gud og lægge alle vore svagheder og skavanker frem for
ham og fortælle den barmhjertige Frelser om alle disse ting, idet  vi tror,  at han
hører vore bønner. Nogle gange får vi svar på vore bønner med det samme; nogle
gange er vi nødt til at vente tålmodigt og fortsætte med at bede om de ting, som vi
behøver, idet vort tilfælde illustreres af tilfældet med den person, der påtrængende
bad om brød. “Om nogen af jer har en ven og midt om natten går hen til ham,” osv.
Denne lektie betyder mere,  end vi kan forestille os. Vi må blive ved at spørge,
selvom vi ikke ser det øjeblikkelige svar på vore bønner.’  Counsels on Health,  s.
380. 

4. Hvilken anden lignelse fortalte Jesus for at illustrere denne sandhed? Luk.
18, 1-8.

BEMÆRK: ‘Kristus viser her tydeligt  forskellen på den uretfærdige dommer og
Gud. Dommeren gav kun efter for enkens anmodning af egenkærlige grunde, for at
han kunne blive befriet for hendes påtrængenhed. Han følte ingen medlidenhed og
medfølelse med hende; hendes ulykke betød ikke noget for ham. Hvor forskellig er
ikke Guds indstilling over for dem, der søger ham. Han har stor medlidenhed med
de trængende og nødlidende, der kommer til ham.’ Kristi Lignelser, s. 162. 
‘Herren siger: “Kald på mig på nødens dag.” Sal. 50, 15. Han indbyder os til at
bringe vore vanskeligheder og vor trang og vort behov for guddommelig hjælp til
ham.  Han  byder  os  at  være  udholdende  i  bønnen.  Så  snart  der  kommer
vanskeligheder, bør vi opsende vore alvorlige, oprigtige bønner til ham. Med vore
indtrængende bønner viser vi, at vi har stor tillid til Gud. Følelsen af vor trang leder
os til at bede alvorligt, og vor himmelske Fader hører vore bønner. Ofte bliver de,
der bliver kritiseret eller forfulgt for deres tros skyld, fristet til at mene, at Gud har
forladt dem. I menneskers øjne er de kun få. Det ser ud, som om deres fjender kan
få overhånd over dem. Men de bør ikke gøre vold på deres samvittighed. Han, som
har lidt for deres skyld, og som har båret deres sorger og smerter, har ikke forladt
dem.’ Kristi Lignelser, ss. 170-171. 

‘Et menneske under samme kår som vi’

5. Hvilket eksempel på vedvarende bøn gav Jakob? Jak. 5, 17-18.
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BEMÆRK: ‘Himmelen er ikke lukket for de retfærdiges inderlige bønner. Elias var
et menneske, der var underkastet de samme vilkår som vi, dog hørte Herren ham og
besvarede  hans  bønner  på  den  mest  slående  måde.  Den  eneste  årsag  til  vor
manglende kraft fra Gud, skal findes hos os selv. Hvis mange sandhedsbekenderes
inderste liv blev vist for dem, ville de ikke hævde at være kristne. De vokser ikke i
nåden. Forhastet bøn sendes op nu og da, men der er ingen virkelig samtale med
Gud. Vi må være meget i bøn, hvis vi skal vokse i guddommeligt liv.’  My Life
Today, s. 17.

6. Hvordan demonstrerede Elias tro og udholdenhed i bøn? 1 Kong. 18, 41-
44.

BEMÆRK: ‘Elias ventede ikke, til himmelen var sort af skyer. For ham gav den
lille sky løfte om strømme af regn. Han handlede i overensstemmelse med sin tro ...
Mens han bad, tilegnede han sig i tro himmelens løfter, og han blev ved med at
bede, til hans bønner var blevet besvaret. Han ventede ikke, til han havde fået et
fuldstændigt bevis på, at Gud havde hørt ham, men var villig til at vove alt, så snart
han øjnede det  mindste tegn på bønhørelse.  Alle andre kan på deres  respektive
plads i Guds tjeneste gøre det samme, som Gud satte Elias i stand til.’ Profeter og
Konger, s. 80. 
‘Jeg spurgte engelen, hvorfor der ikke var mere tro og kraft i Israel. Han sagde: “I
slipper Herrens arm for hurtigt. Træd frem for tronen med eders begæringer og bliv
ved i stærk tro. Forjættelserne er sikre. Tro, at I får de ting, I beder om, så skal I få
dem.” Jeg blev derpå henvist til Elias. Han var underkastet de samme vilkår som vi,
og han bad alvorligt. Hans tro udholdt prøven. Syv gange bad han til Herren, og
endelig kom skyen til syne. Jeg så, at vi havde draget de sikre løfter i tvivl og såret
Frelseren ved vor mangel på tro.’ Budskaber til Menigheden, s. 92. 

‘Således bad hun længe for HERRENS åsyn’

7. Hvilket andet eksempel på udholdenhed i bøn findes i Hannas liv? 1 Sam.
1, 10-13.

BEMÆRK: ‘Der er en mægtig kraft i bøn. Vor store fjende søger konstant at holde
den bekymrede sjæl væk fra Gud. Satan frygter en appel til himmelen fra den mest
ydmyge hellige mere end dekreterne fra kabinetter eller kongers mandater. Hannas
bøn kunne ikke høres af menneskers øre, men blev hørt af hærskarernes Herres øre.
Hun  bad  inderligt  om,  at  Gud  måtte  fjerne  hendes  skam  og  give  hende  den
velsignelse,  som  blev  højst  værdsat  af  kvinder  på  den  tid:  moderskabets
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velsignelse. Idet hun kæmpede i bøn, udtalte hendes stemme ingen lyd, men hendes
læber bevægede sig, og hendes ansigt gav udtryk for stor følelse. Og nu ventede der
en anden prøvelse på den ydmyge ansøger. Idet ypperstepræsten Elis øjne faldt på
hende, kom han hurtigt til det resultat, at hun var beruset. Drikkegilder havde i høj
grad erstattet sand gudsfrygt blandt Israels folk. Tilfælde af umådeholdenhed var
hyppige, selv blandt kvinder, og nu besluttede Eli sig til at give det, som han anså
for at være en fortjent irettesættelse. “Hvor længe vil du gå og være drukken? Se at
komme af med din rus!” Hanna havde været i samtale med Gud. Hun troede på, at
hendes bøn var blevet hørt, og Kristi fred fyldte hendes hjerte.’ Signs of the Times,
27. oktober, 1881..

8. Hvordan udtrykte Hanna sin taknemlighed over sit bønnesvar? 1 Sam. 2,
1-10.

BEMÆRK: ‘Den trofaste moders omsorg ophørte ikke, da hun havde skilt sig af
med sit barn. Hun bad for ham hver eneste dag, og hvert år lavede hun med sine
egne  hænder  en  kappe  til  ham.  Den  skænkede  hun  barnet  som  tegn  på  sin
kærlighed, når hun drog med sin mand til Silo for at tilbede. Hun havde vævet hver
eneste tråd i den lille kappe med en bøn om, at barnet måtte blive rent, ædelt og
retskaffent.  Hun bad ikke om, at  hendes  søn måtte  opnå verdslig  storhed,  men
tryglede  Gud  om,  at  drengen  måtte  komme  i  besiddelse  af  den  storhed,  som
himmelen værdsætter, så at han kunne ære Gud og blive til velsignelse for sine
medmennesker.’ Patriarker og Profeter, s. 295.

‘Kvinde, din tro er stor’

9. Hvilket eksempel på vedholdenhed i bøn er nedtegnet fra Kristi tid? Matt.
15, 21-28.

BEMÆRK: ‘Der er ingen fare for, at Herren vil være ligegyldig over for sit folks
bønner. Faren ligger i, at de vil blive mismodige i fristelsens og prøvens stund og
ikke være udholdende i bønnen. Frelseren viste guddommelig medlidenhed med
den syrisk-fønikiske kvinde. Han blev rørt, da han så hendes sorg. Han længtes
efter straks at forsikre hende om, at hendes bøn var hørt; men han ønskede at lære
sine disciple noget, og for en tid så det ud, som om han ikke brød sig om råbet, der
kom  fra  hendes  forpinte  hjerte.  Da  hendes  tro  var  blevet  åbenbaret,  talte  han
opmuntrende til hende og sendte hende bort med den dyrebare velsignelse, som hun
havde bedt om. Disciplene glemte aldrig dette, og denne tildragelse er nedtegnet for
at vise, hvad vedholdende bøn kan udrette.’ Kristi Lignelser, s. 173. 
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10. Hvilken lektie ønskede Kristus at undervise om fra denne erfaring? Matt.

15, 24. Sammenlign med ApG. 10, 28.

BEMÆRK: ‘Da Jesus sagde: “Jeg er ikke udsendt til andre end til de fortabte får af
Israels hus,” var det sandhed, han udtalte, og ved at hjælpe den kananæiske kvinde
udførte han sit hverv. Denne kvinde var et af de fortabte får, som Israel burde have
reddet.  Det  var  den  gerning,  der  var  bestemt  for  dem,  den  gerning,  de  havde
forsømt,  som  Kristus  udførte.  Denne  handling  gav  disciplene  en  mere  klar
forståelse af den gerning, som ventede dem blandt hedningerne. De så en vid mark
med nyttigt  arbejde uden for Jødeland. De så sjæle,  der bar på sorger,  som var
ukendte for de langt mere begunstigede. Blandt dem, som de var blevet oplært til at
ringeagte, fandtes der sjæle, der længtes efter hjælp fra den mægtige læge, og som
hungrede  efter  sandhedens  lys,  der  var  givet  jøderne  i  så  rigt  mål.’  Den Store
Mester, s. 272. 

‘Han ... stred med en engel og sejred’

11. Hvad var årsagen til Jakobs succes i hans kamp, der varede hele natten? 1
Mos. 32, 24-26. Sammenlign med Hos. 12, 5a.

BEMÆRK: ‘Jakob sejrede, fordi han var udholdende og beslutsom. Hans sejr er et
bevis på den kraft, som findes i vedholdende bøn. Alle de, der holder fast ved Guds
løfter, således som Jakob gjorde, og er lige så oprigtige og udholdende som han, vil
sejre, som han sejrede. De, der ikke vil være selvfornægtende, ydmyge sig over for
Gud og bede  længe  og  inderligt  om hans  velsignelse,  vil  ikke  få  den.  Kun de
færreste ved, hvad det vil sige at kæmpe med Gud. Kun få har følt sjælen hige efter
Gud med en længsel og en kraft, som er lige ved at sprænge dem. Når bølger af
fortvivlelse, som intet sprog kan beskrive, kommer ind over den bedende, så er det
kun de færreste, der med en urokket tro klamrer sig til Guds løfter.’  Den Store
Strid, s. 550.

12. Hvilket  dyrebart  løfte  gælder  for  dem,  som  vil  gå  igennem  Jakobs
trængselstid? Jer. 30, 7.

BEMÆRK: ‘Da Jakob i sin nød greb fat i engelen og bad med gråd, mindede det
himmelske sendebud ham også om hans synd for at prøve hans tro og forsøgte at
slippe fra ham. Men Jakob ville ikke lade sig afvise. Han havde lært, at Gud er
barmhjertig, og klyngede sig til hans nåde. Han henviste til, at han havde angret sin
synd, og tryglede om befrielse. Idet han så tilbage på sit liv, var han lige ved at
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fortvivle;  men  han  holdt  fast  ved  engelen  og  med  alvorlige,  smertelige  råb
fremførte han sine bønner, indtil han sejrede. Sådan vil Guds folks erfaring blive i
deres  sidste  kamp  mod  det  ondes  magter.  Gud  vil  prøve  deres  tro,  deres
udholdenhed  og  deres  tillid  til  hans  magt  til  at  befri  dem.  Satan  vil  søge  at
skræmme dem med tanken om, at deres sag er håbløs, og at deres synder har været
for store til at kunne tilgives. De vil få en stærk følelse af deres ufuldkommenhed,
og når de ser tilbage på deres liv, vil deres håb svinde. Men når de erindrer sig
Guds nådes storhed og deres egen oprigtige anger, vil de påberåbe sig Guds løfter
gennem Kristus til de hjælpeløse, angrende syndere. Deres tro vil ikke svigte, selv
om deres bønner ikke besvares øjeblikkelig. De vil gribe fat i Guds styrke, ligesom
Jakob greb fat i engelen, og deres sjæl vil udbryde: “Jeg slipper dig ikke, uden du
velsigner mig!”’ Patriarker og profeter, s. 101. 
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‘Gud, vær mig nådig efter din miskundhed’

UDENADSVERS:  ‘Tolderen  derimod stod langt  borte  og  ville  ikke  engang
løfte sine øjne mod himmelen, men slog sig for sit bryst og sagde: “Gud! vær mig
synder nådig!”’ Luk. 18, 13.

STUDIEHJÆLP: Vejen til Kristus, kap. 3.

Indledning
‘Vore  synder  fik  Jesus til  at  dø en  skamfuld  død,  for  at  vi  kunne modtage

tilgivelse gennem hans lidelser og død. Kan vi modtage tilgivelse for synd, før vi
føler, at vi er syndere, og før vi indser syndens syndighed? Det tror jeg ikke. Når vi
oprigtigt  angrer vore synder overfor Gud, vil vi føle, at vi vil forgå uden Kristi
tilgivende blod. Hvis vi i vor elendighed forlader os helt på Kristi barmhjertighed
og føler, at medmindre han frelser os, går vi fortabt; når vi overgiver vor egen vilje,
vor  egen  vej,  og beder  Jesus styre  vor  vilje  og handlinger,  så kommer  vi  i  en
position,  hvor  vi  kan  modtage  og  værdsætte  tilgivelse  og  syndsforladelse.’  An
Appeal to the Youth, s. 67. 

‘Jeg havde ikke lært synden at kende uden ved loven’

1. Hvad har Gud givet menneskeheden for at forklare, hvad synd er? Rom.
3, 20b; 7, 7.

BEMÆRK: ‘Det første skridt mod forsoning med Gud er syndsbevidsthed. “Ved
loven når man nemlig kun at erkende sin synd.” (Rom. 3, 20.) For at kunne erkende
sin  synd  må  synderen  prøve  sin  karakter  efter  Guds  store  målestok  for
retfærdighed. Den er et spejl, som gengiver en retfærdig karakters fuldkommenhed
og sætter ham i stand til at se sine egne karakterbrist. Loven åbenbarer mennesket
dets  synder.  Den  erklærer,  at  lovovertræderens  lod  er  døden.’  God’s  Amazing
Grace, s. 20.
  
2. Bliver  en person fordømt,  når han ikke ved,  at  han bryder Guds lov?

Rom. 5, 13b. (Sammenlign med Rom 2, 14-15.)

BEMÆRK: ‘Ved sin lidelse og død har Jesus sonet alle uvidenhedssynder, men der
findes ingen nåde for den, som er blind med vilje. Vi vil ikke blive holdt ansvarlig
for  det  lys,  vi  ikke  har  forstået,  men  for  det,  vi  har  nægtet  at  tage  imod.  Et
menneske kan ikke forstå den sandhed, der aldrig er blevet ham forklaret. Han vil 
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ikke blive fordømt på grund af et lys, han aldrig har fået.’ Det skal ske i de sidste
dage, s. 217. 

‘Du er manden’

3. Hvilket  middel  har  Gud  givet,  så  folk  kan  blive  overbevist  om  deres
synder? Joh. 16, 7-9.

BEMÆRK: ‘Helligåndens opgave bliver tydeligt angivet ved Kristi ord: “Når han
kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom.”
Joh.  16,  8.  Det  er  Helligånden,  som  overbeviser  om  synd.  Hvis  synderen  er
modtagelig for Åndens ansporende kraft, vil han føres til at omvende sig og blive
vækket  til  at  se  betydningen  af  at  adlyde  de  guddommelige  krav.’  Mesterens
Efterfølgere, s. 32. 

4. Hvilket middel brugte Herren til  at overbevise David om hans synd? 2
Sam. 12, 1-13.

BEMÆRK: ‘Profeten Natans lignelse om det eneste lille lam, som blev fortalt kong
David,  kan  studeres  af  alle.  Mens  han  fulgte  sin  kurs  af  selvtilfredsstillelse  og
overtrædelse af  budene,  blev lignelsen  om den rige  mand,  som fratog en fattig
mand  hans  eneste  lam,  fremstillet  for  ham.  Men  kongen  var  så  fuldstændig
indhyllet  i sine klæder af synd, at han ikke så, at han var synderen. Han faldt i
fælden  og  udsagde  sin  dom  over  et  andet  menneske,  som  han  formodede,  og
fordømte ham til døden. Denne erfaring var meget smertefuld for David, men den
var mest gavnlig.  Havde det ikke været for det spejl, som Natan holdt op foran
ham, hvori han tydeligt genkendte sit eget billede, ville han have fortsat uden at
være  overbevist  om  sin  grusomme  synd  og  ville  være  blevet  ruineret.
Overbevisningen om hans skyld var hans sjæls redning. Han så sig selv i et andet
lys, som Herren så ham, og så længe han levede, angrede han sin synd.’ Conflict &
Courage, s. 179.    

‘Dulgte ikke min skyld’

5. Hvad gjorde David, så snart han blev overbevist om sin synd? Sal. 32, 5a.
Sammenlign med Jer. 3, 12-13.

BEMÆRK: ‘David vågner som fra en drøm. Han føler betydningen af sin synd.
Han prøver ikke på at undskylde sin handlemåde eller dække over sin synd, som
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Saul gjorde; men med anger og oprigtig sorg bøjer han hovedet foran Guds profet
og indrømmede sin skyld.’ SDA Bible Commentary, Vol. 2, s. 1023.
‘Guds straf kommer over den, som af falsk medlidenhed med synderen prøver at
undskylde synden. En af syndens virkninger er, at den sløver den moralske sans, så
at  den,  der  gør  uret,  ikke  indser,  hvor  afskyelig  overtrædelse  er,  og  uden
Helligåndens overbevisende kraft vil han stadig være delvis blind overfor sin synd.’
Patriarker og Profeter, s. 180.
‘De, som ikke har ydmyget  deres sjæle for Gud ved at erkende deres skyld, har
endnu ikke opfyldt den første betingelse for at blive godtaget.’ Mind, Character &
Personality, Vol. 2, s. 456.
‘Salmisten siger: “Min synd bekendte jeg for dig, og jeg skjulte ikke min skyld. Jeg
sagde:  Jeg  vil  bekende  mine  overtrædelser  for  Herren,  og  du  tilgav  min
syndeskyld.” Det er denne erfaring, vi burde have.’ Kraft fra det Høje, s. 83.

6. Med hvilke ord erkendte David sin synd? Sal. 51, 5-6.

BEMÆRK: ‘Kristus er mere end villig til at tage vort hjertes tempel i besiddelse,
hvis vi vil lukke ham ind. Han siger, at han står for hjertedøren og banker. Hvorfor
kommer han da ikke ind? Er det fordi kærligheden til synd har lukket hjertedøren?
Når vi er villige til at give afkald på synden og bekende vor skyld, vil hindringerne
mellem sjælen og Frelseren blive fjernet.’ På fast grunn, bind 1, s. 321. 

‘Bekendes og slippes synden, finder man nåde’

7. Selvom det ikke er Guds vilje, at vi skal synde, hvilken dyrebar forsikring
gives synderen? 1 Joh. 2, 1.

BEMÆRK: ‘Det er ikke Guds vilje, at du skal miste tilliden og pine din sjæl med
den frygt, at Gud ikke vil tage imod dig, fordi du er syndig og uværdig. “Hold jer
nær til Gud, så skal han holde sig nær til jer!” (Jak. 4, 8.) Fremlæg din sag foran
ham, idet du påberåber dig fortjenesterne af det blod, som blev udgydt for dig på
Golgatas kors. Satan vil beskylde dig for at være en stor synder, og du må erkende
dette, men du kan sige: “Jeg ved, at jeg er en synder, og det er derfor, jeg behøver
en Frelser. Jesus kom til verden for at frelse syndere. ‘Jesu, hans Søns, blod renser
os  fra  al  synd’  (1 Joh.  1,  7).  ‘Hvis  vi  bekender  vore  synder,  er  han trofast  og
retfærdig, så han tilgiver os vore synder og rense os fra al uretfærdighed’ (1 Joh. 1,
9). Jeg har ingen fortjeneste eller godhed, hvorved jeg kan gøre krav på frelsen,
men jeg fremstiller for Gud Guds Lams forsonende blod, som borttager verdens
synd. Dette er min eneste bøn. Jesu navn giver mig adgang til Faderen. Hans øre,
hans hjerte, er åbent for min svageste bøn, og han dækker mine dybeste behov.’
Faith & Works, s. 105. 
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8. Hvor specifik burde vor syndsbekendelse være? 3 Mos. 5, 5.

BEMÆRK:  ‘Sand  bekendelse  er  altid  af  en  særegen  art  og  erkender  særskilte
synder. Disse kan være sådan, at de bør fremlægges for Gud alene; de kan være
fejl, der bør bekendes for mennesker, man har forurettet eller skadet; eller de kan
være af offentlig natur og bør da bekendes offentligt. Men al bekendelse må være
bestemt og saglig, så man bekender netop de synder, man har gjort sig skyldig i.
Mange, mange bekendelser burde aldrig udtales i dødelige menneskers påhør; for
resultatet er det, som dødelige menneskers begrænsede dømmekraft ikke forventer.
Gud  vil  være  bedre  herliggjort,  hvis  vi  bekender  hjertets  hemmelige,  dybt
rodfæstede fordærvelse for Jesus alene, end hvis vi åbner hjertets lønkammer for
dødelige, fejlende mennesker, som ikke kan dømme retfærdigt, medmindre deres
hjerter  konstant  er  besjælet  af  Guds  Ånd.  Fortæl  ikke  menneskelige  ører  den
beretning,  som kun  Gud må  høre.  Den  bekendelse,  som er  udgydelsen  af  den
inderste sjæl, finder vej til den uendelige medynkende Gud.’ The Faith I Live By, s.
128.

‘Den gudløse forlade sin vej’

9. Hvilken yderligere  betingelse må opfyldes for at få barmhjertighed fra
Gud i tillæg til at bekende vore synder? Ordsp. 28, 13.

BEMÆRK: ‘De, der er uvillige til at afstå fra enhver synd og alvorligt søge Guds
velsignelse,  vil  ikke  opnå den.  Men alle,  der  vil  gribe  Guds  løfter,  som Jakob
gjorde,  og  være  alvorlige  og  udholdende som han,  vil  sejre,  som han  sejrede.’
Patriarker og Profeter, s. 102. 
‘Satan ønsker ikke, at nogen skal indse nødvendigheden af en fuld overgivelse til
Gud.  Når sjælen undlader denne overgivelse,  forsages  synden ikke;  lysterne  og
lidenskaberne  kæmper  om  overmagten,  og  fristelser  forvirrer  samvittigheden,
således at en sand omvendelse ikke finder sted.’ Vejledning for Menigheden, bind
2, s. 322. 

10. Hvilket dyrebart løfte gives den, som er villig til at forlade sine synder?
Es. 55, 7.

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

‘Ransag mig, Gud’

11. Hvilket  arbejde  blev  krævet  af  Israels  folk  i  forberedelse  til
forsoningsdagen? 3 Mos. 16, 29. 31; 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 overfor Gud ved at sørge over synden og angre af hele
deres hjerte. Der skal en dybtgående, samvittighedsfuld hjerteransagelse til.’ God’s
Amazing Grace, s. 69.
‘At rense den udvendige side af bægeret vil aldrig gøre bægeret rent indvendigt. En
bekendelse  af  sandheden  er  god,  så  langt  den  rækker,  og  evnen  til  at  give  en
forklaring på vor tro er anbefalelsesværdig, men dersom sandheden ikke går dybere
end det, vil sjælen aldrig blive frelst. Hjertet må renses fra al moralsk urenhed. “Jeg
ved, min Gud, at du ransager hjerterne og glæder dig over retskaffenhed.” 1 Krøn.
29, 17.’ Kraft fra det Høje, s. 142.

12. Hvilken bøn af David bør være vores, idet vi forbereder os til at møde vor
Gud? Sal. 139, 23-24.

BEMÆRK: ‘Fjenden vil komme ind og prøve at drage vort sind bort fra det vigtige
arbejde, som skal gøres for denne tid. Han vil søge at få os til at være optaget af
trivielle sager og få os til at tro, at det er vort domæne at kritisere og fordømme
andre; men vort arbejde er at handle retfærdigt med vore egne sjæle. Vi må ransage
vore hjerter  og se,  om vi er rette i  Guds øjne.  Peter sagde til  Kristus angående
Johannes:  “Herre,  hvordan skal  det  gå ham?” Men Herren svarede  ham: “Hvad
angår det så dig? Følg du mig!” Vi har alle et arbejde at udføre for os selv, og mens
vi  kritiserer  andre,  forsømmer  vi  det  vigtigste  arbejde  af  alt.’  Second  Advent
Review & Sabbath Herald, 15. maj, 1913. 
‘Vil I kæmpe med Gud... indtil I ved, at han åbenbarer sig for jer? Der er synder,
som tynger jeres sjæle; jeres synder bedrøver jer. Vil I sige: “Nu, Herre, må jeg
have tilgivelse skrevet overfor mit navn,” og kæmpe med og trygle Gud og tage fat
på Kristi retfærdighed? “Han må frelse;  jeg tror på ham; jeg tager ham på hans
ord.” Nu, brødre, hvad skal vi gøre?’ Faith & Works, s. 75. 
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‘Mit hus skal kaldes et bedehus’

UDENADSVERS:  ‘Og  hør  den  bøn,  din  tjener  og  dit  folk  Israel  opsender,
vendt mod dette sted; du høre den der, hvor du bor, i himmelen, du høre og tilgive!’
1 Kong. 8, 30.

STUDIEHJÆLP: Evangeliets Tjenere, ss. 127-130.

Indledning
‘Farisæerne  havde  fastsatte  timer  til  bøn;  og  når  de,  som  det  ofte  hændte,

befandt sig ude på det bestemte tidspunkt, standsede de, hvor de var – måske på
gaden eller på torvet, midt i den rastløse menneskemængde – og læste med høj røst
deres  vanemæssige  bønner.  En  sådan  tilbedelse,  udført  udelukkende  til
selvforherligelse, gav anledning til en skånselsløs irettesættelse fra Jesu side. Dog
frarådede  han  ikke  offentlig  bøn,  for  han  bad  selv  med  sine  disciple  og  med
folkeskaren.  Men  han  betonede  den  tanke  for  sine  disciple,  at  deres  offentlige
bønner skulle være korte.’ Evangeliets Tjenere, s. 127.

‘Min helligdom skal I frygte’

1. Hvordan betragtede Jakob det sted, hvor han mødte Gud? 1 Mos. 28, 16-
17.

BEMÆRK: ‘Forældre, løft kristendommens banner højt i jeres børns bevidsthed!
Hjælp  dem til  at  indflette  Jesus  i  deres  erfaring;  lær  dem at  have  den  største
ærbødighed for Guds hus og at forstå, at når de træder ind i Herrens hus, bør det
ske med hjerter, der blødgøres og beherskes af tanker som disse: “Gud er her; dette
er hans hus. Jeg må have rene tanker og de ædleste bevæggrunde. Jeg må ikke nære
nogen stolthed, misundelse, avind, ond mistanke, had eller falskhed i mit hjerte, for
jeg træder ind for den hellige Guds åsyn. Dette er stedet, hvor Gud møder med sit
folk og velsigner  dem. Den høje og hellige,  som bor i  evigheden,  ser  på  mig,
ransager  mit  hjerte  og  læser  de  lønligste  tanker  og  handlinger  i  mit  liv.”’
Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 165.

2. Hvilken befaling gav Herren sit folk angående sin helligdom? 3 Mos. 26, 2.

BEMÆRK: ‘Man bør have en sund forståelse af, hvordan man skal komme til Gud
i ærbødighed og med gudsfrygt i tilbedende kærlighed. Der er en tiltagende mangel
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på ærbødighed for  vor Skaber,  en voksende respektløshed,  når  det  gælder hans
storhed og majestæt.’ På fast grunn, bind 2, s. 315. 
‘Det er følelsen af Guds almagt og erkendelsen af hans nærværelse, der fremkalder
sand ærbødighed for ham. Alles hjerte burde være dybt grebet af denne følelse af
den usynlige Guds tilstedeværelse. Under bønnen helliges både tiden og stedet af
Guds nærværelse, og når vor indstilling og vor vandel er præget af ærbødighed,
forstærkes  den  følelse,  som  ligger  til  grund  for  vor  ærbødighed.  “Helligt  og
frygteligt er hans navn,” siger Salmisten. Når englene nævner dette navn, skjuler de
deres  ansigt.  Hvor  meget  større  ærbødighed  burde  da  ikke  vi  faldne,  syndige
mennesker vise, når vi tager dette navn på vore læber! Både gammel og ung burde
overveje de bibeltekster, som viser, hvorledes man bør betragte det sted, hvor Gud
åbenbarer sig på en speciel måde. “Drag dine sko af dine fødder,” sagde Herren til
Moses ved den brændende tornebusk, “thi det sted, du står på, er hellig jord.” 2
Mos. 3, 5. Da Jakob havde set englene i et syn, udbrød han: “Herren er på dette
sted, og jeg vidste det ikke! ..... Visselig, her er Guds hus, her er himmelens port!”
1 Mos. 28, 16-17.’ Profeter og Konger, s. 27. 

‘Helligt og frygteligt er hans navn’

3. Hvilken stilling er passende, når vi kommer frem for Herren i bøn? Sal.
95, 6. Sammenlign med 1 Kong. 8, 54; Dan. 6, 10; Luk. 22, 41.

BEMÆRK: ‘Både i offentlig og i privat tilbedelse er det vor forret at kunne bøje
vore  knæ for  Herren,  når  vi  opsender  vore  bønner  til  ham.  Jesus,  som er  vort
eksempel, “faldt på knæ” og bad. Om hans disciple berettes det, at også de “faldt på
knæ og bad.” Paulus udtalte: “Jeg bøjer mine knæ for vor Herres Jesu Kristi Fader”
Da Ezra bekendte Israels synder for Gud, knælede han. Om Daniel står der, at “tre
gange om dagen bøjede han sine knæ med bøn og lovprisning for sin Guds åsyn.”
Luk.  22,  41;  ApG.  9,  40;  20,  36;  21,  5;  Ef.  3,  14;  se  Ezra  9,  5;  Dan.  6,  11.’
Evangeliets Tjenere, s. 129.

4. Med hvilken ånd burde vi henvende os til Gud i bøn? Sal. 99, 3; Es. 29, 23;
57, 15.

BEMÆRK: ‘Nogle betragter det som et tegn på ydmyghed, at man beder til Gud på
en hverdagsagtig måde, som om man talte med et menneske. De vanhelliger hans
navn ved unødigt og på en uærbødig måde at indflette disse ord i deres bønner:
“almægtige  Gud”  –  forfærdelige,  hellige  ord,  som aldrig  burde  undslippe  vore
læber uden med dæmpet stemme og med en følelse af hellig ærefrygt.’ Evangeliets
Tjenere, s. 128.
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‘Der burde også vises ærefrygt  for Guds navn. Dette navn burde aldrig nævnes
letsindigt eller tankeløst. Selv under bøn bør man undgå en hyppig og unødvendig
gentagelse af det. “Helligt og frygteligt er hans navn.” Sal. 111, 9.’ Uddannelse, s.
245.
‘Hvis Kristus i dag var på jorden og omgivet af dem, der kaldes “velærværdige”
eller “højærværdige”, mon han så ikke ville gentage sine ord: “Ej heller skal I lade
jer kalde fører; thi kun én er jeres fører, Kristus?” Skriften siger om Gud: “Helligt
og frygteligt er hans navn.” Sal. 111, 9. Hvilket menneske tilkommer der en sådan
benævnelse? Hvor lidt åbenbarer man ikke af den visdom og retfærdighed, som det
betegner!’ Den Store Mester, s. 417.

‘De mener, de bliver bønhørt for deres mange ord’

5. Hvilke skikke i offentlig bøn fordømte Kristus? Matt. 6, 7.

BEMÆRK:  ‘Der  bliver  opsendt  mange  trættende  bønner,  som  mere  ligner  et
foredrag, som man holder for Herren, end en begæring, som man kommer til ham
med. Det ville være bedre, om de, som holder sådanne bønner, indskrænkede sig til
den  bøn,  som  Kristus  lærte  sine  disciple.  Lange  bønner  trætter  tilhørerne  og
forbereder  dem  ikke  til  at  høre  på  den  undervisning,  som følger  efter.  Lange,
kedelige  bønner  i  offentlige  forsamlinger  skyldes  ofte  forsømmelse  af  bøn  i
lønkammeret.’ Evangeliets Tjenere, s. 127.

6. Hvilket eksempel på forgæves gentagelser er nedtegnet for os? 1 Kong. 18,
26.

BEMÆRK: ‘Når vi er samlet med vore brødre til offentlig tilbedelse, kan vi være
med til at gøre mødet interessant; for vi bør bringe noget af himmelens atmosfære
med os, og vor tilbedelse vil være virkelig og ikke bare en formsag. De, der er
omkring os, kan hurtigt afgøre, om vi har for vane at bede eller ej. Hvis sjælen ikke
drages ud i bøn i lønkammeret, og mens man er beskæftiget med dagens opgaver,
vil manglen vise sig til bedemødet. De offentlige bønner vil være tørre og formelle
og bestå af gentagelser og vanemæssige fraser, og de vil bringe mørke i stedet for
lys til mødet.’ Gospel Workers (1892 udgave), s. 425.
‘Der er to slags bønner, den formelle bøn og troens bøn. Den formelle bøn er en
repetition af faste, vanemæssige fraser, hvor hjertet ikke føler noget behov for Gud.
Vi bør i alle vore bønner være meget omhyggelige med at fremkomme med hjertets
ønsker og kun sige det, vi mener. Et enkelt, helligt ønske har langt større værdi end
alle de blomstrende ord, der står til vor rådighed. Selv de mest veltalende bønner er
blot indholdsløse repetitioner, hvis de ikke giver udtryk for hjertets sande følelser.
Men  den  bøn,  der  kommer  fra  et  oprigtigt  hjerte,  når  sjælens  enkle  ønsker
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udtrykkes, ligesom vi ville bede en jordisk ven om en tjeneste og forvente, at den
ville blive imødekommet, dette er troens bøn. Tolderen, som gik op til templet for
at bede, er et godt eksempel på en oprigtig, hengiven tilbeder. Han følte, at han var
en synder, og hans store behov førte til et udbrud af brændende længsel: “Gud! vær
mig synder nådig!”’ My Life Today, s. 19.

‘Derfor skal I bede således’

7. Hvad  bør  være  en  vigtig  del  af  vore  offentlige  bønner?  Sal.  100.
Sammenlign med ApG. 16, 25.

BEMÆRK: ‘I vore andagstsmøder burde vore stemmer gennem bøn og lovprisning
give  udtryk  for  vor  tilbedelse  af  den  himmelske  Fader,  så  alle  kan  vide,  at  vi
tilbeder Gud i enfoldighed og sandhed og i helligt skrud. I denne verden af synd og
uvidenhed er talens gave, den menneskelige stemmes melodi, i sandhed dyrebar,
når  den  bruges  til  at  prise  Ham,  som har  elsket  os  og  givet  sig  selv  for  os.’
Counsels to Teachers, Parents & Students, s. 245.

8. Af  hvilken  anden  årsag  bør  vi  bede  offentligt,  og  hvad  bør  ledsage
sådanne bønner? Fil. 4, 6.

BEMÆRK:  ‘Vore  offentlige  bønner  burde  være  korte og kun udtrykke  sjælens
virkelige ønsker, idet vi beder i enfoldighed og enkel tillidsfuldhed om netop de
ting,  vi  behøver.  Bøn  fra  det  ydmyge,  sønderknuste  hjerte  er  sjælens
livsnødvendige  ånde,  som  hungrer  efter  retfærdighed.’  Signs  of  the  Times,  3.
december, 1896.
‘Menneskelig hjælp er svag. Men vi kan forene os i at søge hjælp og gunst fra ham,
som har sagt: “Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der
lukkes op for jer.” Guddommelig kraft er ufejlbarlig. Lad os da komme til Gud,
bede indtrængende om hans Helligånds vejledning. Lad vore forenede bønner stige
op til nådens trone. Lad vore anmodninger være blandet med pris og taksigelse.’
Testimonies to Ministers, s. 485.
‘Vore andagtsøvelser bør ikke bestå udelukkende i at bede og modtage. Lad os ikke
altid tænke på vort behov, men lad os også erindre de velsignelser, vi modtager. Vi
beder ikke for meget, men vi er for sparsommelige med vor taksigelse. Vi er stadig
genstand  for  Guds  nåde;  men  hvor  alt  for  lidt  giver  vi  ikke  udtryk  for  vor
taknemmelighed, hvor lidt priser vi ham dog for, hvad han har gjort for os!’ Vejen
til Kristus, s. 103. 

9. Er nogle ting bedst overladt til privat bøn? Matt. 6, 6.
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BEMÆRK: ‘Vi  skulle  ikke  komme til  Guds hus for  at  bede  for  vore  familier,
medmindre vi ledes af dybe følelser, medens Guds Ånd overbeviser dem. Det rette
sted for forbøn for vore familier er i almindelighed ved familiealteret. Når de, hvem
vore forbønner gælder, befinder sig længere borte, er lønkammeret det rigtige sted,
hvor vi kan kæmpe med Gud for dem. Når vi er i Guds hus, bør vi bede om en
velsignelse  for  anledningen,  og vi  bør  forvente,  at  Gud hører  og besvarer  vore
bønner.’ Vejledning for Menigheden, bind 1, s. 40. 

‘Da de havde bedt’

10. Hvilket eksempel er vi blevet givet på fællesbønnens kraft? ApG. 4, 31.

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

11. Hvilken særlig fællesbøn blev vidunderligt besvaret? ApG. 12, 1-16.

BEMÆRK: ‘Herrens engel åbnede fængselsdørene for Peter, for  “af menigheden
blev der vedholdende bedt til Gud for ham.” Der er dit arbejde. Bed, som du aldrig
har bedt før; og hvis du tilbringer nætter i bøn og lærer at stole på Gud, vil du have
en intelligent erfaring. Det var ved at bede vedholdende, at Peter fik sejren, og da
englen gik hen for at bringe ham ud, var Peter bundet med to lænker, og se, Herrens
engel kom frem og stødte Peter i siden og sagde: “Stå hurtigt op.” Alle herskerens
forventninger slog fejl, fordi den samme mægtige agent, som Josua tilkaldte, da han
skulle  vælte Jerikos mure,  var  med mændene,  som var bundet med lænker.  Da
Peter vendte tilbage til sine brødre som en fri mand, fandt han dem bedende, og
dette er nøglen til hans befrielse, de var ved at bede. Han bankede på porten, men
pigen, som kom for at åbne den, løb meget forbavset tilbage til huset uden at lukke
ham ind. De troede ikke, at Peter skulle løslades fra fængslet. De havde forventet
en befrielse af en anden karakter, men Gud arbejdede på sin egen måde og efter sit
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eget råd og bragte ham til selve deres dør, som var i færd med at bede for ham.’
Advent Review and Sabbath Herald, 29. april, 1890. (Fremhævelse tilføjet.)

‘Hør deres bøn og begæring’

12. Hvilke særlige ønsker var inkluderet i Salomos offentlige bøn? 1 Kong. 8,
23. 26. 29-30. 35-36. 44-45. 51-53.

BEMÆRK: ‘Den bøn, Salomo opsendte ved templets indvielse, blev ikke opsendt,
medens han stod op. Kongen knælede i en bedendes ydmyge stilling. Heri ligger en
lektie for Guds folk i dag. Vor åndelige kraft og vor indflydelse øges ikke ved at
rette os efter en verdslig stilling under bønnen. Lad mennesket komme på bøjede
knæ, som nådens undersåt, en ydmyg ansøger ved nådestolens fod. Således vidner
han om, at hele sjælen, legemet og ånden er sin Skaber underdanig.’ Second Advent
Review & Sabbath Herald, 30. november, 1905.

13. Hvad kan vi være forvissede om, når vi kommer frem for Guds trone i
bøn? Sal. 65, 2. (Læs hele kapitlet.)

BEMÆRK: ‘Jesus ser sin sande menighed på jorden, hvis største ambition er at
samarbejde  med  ham i  det  store  arbejde  med  at  frelse  sjæle.  Han  hører  deres
bønner,  som bliver  fremlagt  i  ydmyghed  og kraft,  og den Almægtige  kan ikke
modstå deres bøn for udfrielsen af noget prøvet, fristet medlem af Kristi legeme.
Jesus lever altid for at gå i forbøn for os. Hvilke velsignelser kan den sande troende
ikke  modtage  gennem  vor  Forløser?  Menigheden,  som  snart  skal  igennem  sin
sværeste konflikt, vil være Guds kæreste genstand på jorden.’ In Heavenly Places,
s. 284.
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‘En retfærdigs bøn har en mægtigt virkende kraft’

UDENADSVERS: ‘Men han skal bede i tro, uden at tvivle; den, der tvivler, 
ligner nemlig en havets bølge, som jages og kastes hid og did af vinden.’ Jak. 1, 6.

STUDIEHJÆLP: Uddannelse, ss. 253-262.

Indledning
‘Når  vore  gerninger  som  et  folk  kommer  i  overensstemmelse  med  vor

bekendelse,  vil  vi  se meget  mere blive udrettet,  end tilfældet  nu er.  Når vi  får
mænd, der er lige så gudhengivne som Elias og har den samme tro, som han havde,
vil vi se, at Gud åbenbarer sig for os, ligesom han åbenbarede sig for hellige mænd
i gamle dage. Når vi får mænd, der samtidig med, at de erkender deres mangler, vil
påkalde Gud i alvorlig tro, ligesom Jakob gjorde, vil vi se de samme følger. Kraft
fra  Gud  vil  komme  til  mennesker  som  svar  på  troens  bøn.’  Vejledning  for
Menigheden, bind 1, s. 438.

‘Den retfærdige skal leve af tro’

1. Hvad har Gud givet enhver? Rom. 12, 3.

BEMÆRK: ‘Gud har givet ethvert menneske sit mål af tro, og enhver skal vandre i
tro. Han skal vise, at han har den tro, som vil stole på, at Gud vil hjælpe. Eftersom
Gud har givet ethvert menneske dets mål af tro, skal han udøve den. Han skal lade
sit lys skinne.’ Sermons & Talks, bind 2, s. 133.
‘Troen er ikke en lykkelig følelsesrus, det er ganske enkelt at tage Gud på hans ord
og tro, at han vil opfylde sine løfter, fordi han har sagt det.’ Kraft fra det Høje, s.
119.

2. Hvad skal vi gøre med den tro, som Gud har givet enhver af os? Mark. 11,
22-23.

BEMÆRK: ‘Hvordan vi skal udøve tro. Dette er evangeliets videnskab. Skrifterne
erklærer:  “Uden tro er  det  umuligt  at  have  Guds  velbehag.”  Kundskaben om,
hvad Skriften betyder, når den indtrængende fortæller os om nødvendigheden
af at dyrke tro, er vigtigere end nogen anden kundskab, som kan tilegnes.  Vi
lider megen vanskelighed og sorg på grund af vor vantro og vor uvidenhed om,
hvordan man udøver tro. Vi må trænge igennem vantroens skyer. Vi kan ikke have
en  sund  kristen  erfaring,  vi  kan  ikke  adlyde  evangeliet  til  frelse,  indtil  troens
videnskab bliver bedre forstået, og indtil mere tro bliver udøvet. Der kan ikke være 
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nogen  fuldkommengørelse  af  kristen  karakter  uden  tro,  som  virker  gennem
kærlighed og renser sjælen.’ Second Advent & Sabbath Herald, 18. oktober, 1898.
(Fremhævelse tilføjet.)
‘Den  tro,  der  virker  frelse,  er  ikke  blot  en  forstandsmæssig  anerkendelse  af
sandheden. Den, som venter på fuldkommen viden, før han vil handle i tro, kan
ikke få nogen velsignelse fra Gud. Det er ikke nok at tro noget om Kristus, vi må
tro på ham. Den eneste tro, som vil gavne os, er den, der tager imod ham som sin
personlige Frelser, og som tilegner sig hans kraft. Mange anser troen for at være en
anskuelse. Frelsende tro er en overenskomst, hvorved de, som tager imod Kristus,
forener sig i en pagt med Gud. Den ægte tro er liv. En levende tro betyder forøget
styrke og fuld tillid, hvorved sjælen bliver til en sejrende kraft.’ Den Store Mester,
s. 231.

‘Troens bøn’

3. Hvilket eksempel på troens bøn bliver vi givet? Jak. 5, 17-18.

BEMÆRK: ‘Sand tro hviler på de løfter, som Guds ord indeholder, og det er kun
dem, der adlyder det ord, som kan gøre krav på dets herlige løfter. “Hvis I bliver i
mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad som helst I vil, og I skal få det.” Joh.
15, 7. “Og hvad vi end beder om, får vi af ham, fordi vi holder hans bud og gør det,
der er ham velbehageligt.” 1 Joh. 3, 22. Vi burde tilbringe meget tid i lønlig bøn.
Kristus  er  vintræet,  vi  er  grenene.  Og  hvis  vi  skal  vokse  og  blomstre,  må  vi
konstant drage saft og næring fra det levende vintræ; for adskilt fra vintræet har vi
ingen styrke. Jeg spurgte engelen, hvorfor der ikke var mere tro og kraft i Israel.
Han sagde: “I giver slip på Herrens arm for hurtigt. Fremlæg jeres anmodninger
indtrængende ved tronen, og hold fast ved stærk tro. Løfterne er sikre. Tro på, at I
får de ting, som I beder om, og I skal få dem.” Min opmærksomhed blev da henledt
til Elias. Han var underlagt de samme kår som vi, og han bad indtrængende. Hans
tro udholdt prøven. Han bad syv gange til Herren, og til sidst viste skyen sig. Jeg
så, at vi havde tvivlet på de sikre løfter og såret Frelseren ved vor mangel på tro.’
Christian Experience & Teachings of Ellen G. White, ss. 126-127.

4. Hvad vil Guds løfter udrette for os, når vi griber dem i tro? 2 Pet. 1, 3-4.

BEMÆRK: ‘Kristus  har  lovet:  “Den,  som kommer  til  mig,  vil  jeg aldrig støde
bort.” Han vil høre og besvare vore bønner, og troen tilegner sig Guds rige løfter,
idet vi tror, at de er for os. Idet vi modtager Guds løfter, bliver vi stærkere i troen
og oplever,  at  Herrens  ord opfyldes,  som han har  sagt  det.  Vi føler  måske vor
svaghed og uværdighed, og derfor indser vi vor afhængighed af Gud. Hver eneste
en af os kan få en rig erfaring med Gud, hvis vi helt vil afstå fra vore synder og
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underkaste os Gud. Hvor kan vi dog nære noget urent i vort hjerte, når Kristus døde
for os, for at vi kunne få del i guddommelig natur og undfly fordærvelsen i verden,
som skyldes det onde begær? Vi må helliges ved sandheden, og denne helliggørelse
sker ikke på et øjeblik, men tager hele livet. Vi må alle lære at støtte os til Jesus; for
den tid vil komme, da vi bliver adspredt og ikke længere kan støtte os til hverandre.
Kristus er rede til at give os den hjælp, vi trænger til.’  Second Advent & Sabbath
Herald, s. 14. april, 1891.  
‘“Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, som udgår af Guds
mund.” Ofte kommer en Kristi discipel i forhold, hvor han ikke kan tjene Gud og
dog fremme sine verdslige foretagender. Måske viser det sig, at lydighed over for et
tydeligt krav fra Gud vil afskære ham fra at tjene til livets underhold. Satan ville
gerne få ham til at tro, at han må ofre sin faste overbevisning. Men det eneste, vi i
denne verden kan stole på, er Guds ord. “Søg først Guds rige og hans retfærdighed,
så skal alt det andet gives jer i tilgift.” Matt. 6, 33. End ikke i dette liv tjener det til
vor fordel at vige bort fra at gøre vor himmelske Faders vilje. Når vi får kendskab
til kraften i hans ord, skal vi ikke gå ind på Satans forslag for at skaffe os føde eller
frelse vort  liv. Det eneste,  vi  skal spørge om, er dette: Hvad er Guds vilje? og
hvordan lyder hans løfter? Når vi ved dette, skal vi adlyde det ene og stole på det
andet.’ Den Store Mester, s. 75.

‘Bed, så skal der gives jer’

5. Hvad må vi gøre for at tilegne os Guds løfter? Matt. 7, 7-11.

BEMÆRK: ‘Bøn er det middel, himmelen har anvist os til at vinde sejr i striden
mod  synd  og  til  udvikling  af  en  kristen  personlighed.  Den  guddommelige
påvirkning, der kommer som svar på troens bøn, vil i den bedendes sjæl opfylde alt
det, han trygler om. Vi kan bede om syndernes forladelse, om et kristent sindelag,
om visdom og styrke til at gøre Guds gerning og om enhver gave, han har lovet os;
og hans løfte lyder: “I skal få!”’ Mesterens Efterfølgere, s. 297. 

6. Hvilke løfter har vi om, at vore bønner vil blive hørt? Sal. 34, 5; Joh. 6,
37; 1 Joh. 5, 14-15.

BEMÆRK: ‘Forjættelsen er omfattende og ubegrænset, og han er trofast, som har
givet den. Om vi ikke får netop de ting, vi beder om, på den tid, vi beder, skal vi
alligevel  tro,  at  Herren  hører  os,  og  at  han  vil  besvare  vore  bønner.  Vi  er  så
uforstandige og kortsynede, at vi undertiden beder om noget, som ikke ville blive
til velsignelse for os, og vor himmelske Fader svarer i sin kærlighed på vore bønner
derved, at han giver os det, som bliver til vort gavn; det, som vi selv ville ønske,
om vore øjne var oplyst af Gud, så at vi kunne se alle ting, som de virkelig er. Når
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det synes, som om vore bønner ikke besvares, skal vi holde fast ved forjættelsen;
thi den tid, da vi bliver bønhørt, vil visselig komme, og vi vil få den velsignelse, vi
trænger mest til. Men at gøre fordring på, at bøn altid skal besvares netop på den
måde, vi i øjeblikket ønsker, er formasteligt. Gud er for vis til at tage fejl og for god
til at holde noget tilbage fra dem, som vandrer oprigtigt. Frygt derfor ikke for at
forlade dig på ham, selv om du ikke ser noget øjeblikkeligt svar på dine bønner.
Stol på hans sikre forjættelse: “Bed, så skal der gives jer.”’ Vejen til Kristus, s. 96.

‘Tro, at I har fået det’

7. Hvilken  nødvendig  forhåndsbetingelse  for  besvaret  bøn  åbenbarede
Jesus? Mark. 11, 24.

BEMÆRK: ‘Vi har lov til at bede om syndernes forladelse, om Helligånden, om et
sind, der ligner  Kristi sind, om visdom og kraft til  at gøre hans gerning og om
enhver gave, som han har lovet os. Så skal vi tro på, at vi får det, og takke Gud for,
at vi har modtaget det.’ Uddannelse, s. 260.

8. Hvad bliver vi fortalt om den bøn, som ikke bliver fremlagt i tro? Jak. 1,
6-7.

BEMÆRK: ‘Gud står bag hvert løfte, og vi kan ikke vanære ham mere end ved at
stille spørgsmål og tøve, ved at bede og ikke tro, og ved at tale tvivl. Hvis du ikke
straks får det, som du har bedt om, vil du så gå i vrantenhed og vantro? Tro; tro på,
at Gud vil gøre netop det, som han har lovet. Bliv ved med at bede, og våg, arbejd
og vent.  Strid  troens  gode  strid.  Sig til  dit  hjerte:  “Gud har  indbudt  mig til  at
komme. Han har hørt min bøn. Han har givet sit løfte om, at han vil tage imod mig,
og han vil opfylde sit løfte. Jeg kan stole på Gud; thi således elskede han mig, at
han gav sin enbårne Søn til at dø for mig. Guds Søn er min Genløser.” “Bed, så
skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.” “Når
da I, som er onde, forstår at give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så
ikke  Faderen  fra  himmelen  give  Helligånden  til  dem,  som  beder  ham!”’
Fundamentals of Christian Education, s. 299. 

9. Hvordan  demonstrerede  Jesus  nødvendigheden  af  tro,  når  man
fremsætter sine ønsker for Gud? Matt. 21, 19-22.

BEMÆRK:  ‘Løftet  er  ...  “Bed,  så  skal  der  gives  jer.”  “Alt,  hvad  I  beder  og
bønfalder om – tro, at I har fået det, så skal I få det.” For det første har du løftet om,
at hvis du beder, skal der gives dig. Så kom i tanke om, hvad du mest trænger til at
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sejre over. Bliv bekendt med dine svagheder, og idet du føler, at du ikke kan sejre i
din egen kraft, så bed Gud om at hjælpe dig. Ved at gøre dette erkender du din egen
svaghed og kaster dig selv i Guds arme. Han vil opretholde dig i dine anstrengelser
for at gøre det rigtige. Men pas på, at du ikke stoler for meget på din egen kraft og
anstrengelser. Vær hele tiden klar over, at Satan konstant prøver at lede dit ... sind
til at gøre det forkerte. For at modstå hans fristelser, må du stole på en kraft, der er
stærkere end din egen. “Alt, hvad I beder og bønfalder om – tro, at I har fået det, så
skal I få det.” Kom ikke bare til Gud og bed; men tro, at han vil gøre netop, som
han har sagt, at han ville gøre. Idet du beder, så tro, at han svarer, og tro, at du får
kraft fra ham.’ An Appeal to the Youth, s. 54.
‘Der er mange, som længes efter at hjælpe andre, men de føler, at de ikke har nogen
åndelig styrke eller  noget  lys  at  give af.  Lad dem bringe deres  ønsker frem for
nådens trone. Bed inderligt om Helligånden. Gud står bag hvert eneste løfte, som
han har  givet.  Sig med Bibelen i  hånden:  “Jeg har  gjort,  som du har  sagt.  Jeg
kommer ifølge dit løfte: bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så
skal der lukkes op for jer !”’ Kristi Lignelser, s. 139.

‘I beder, og I får ikke’

10. Hvad kan være en af årsagerne til ubesvarede bønner? Jak. 4, 3.

BEMÆRK:  ‘Der er tusinder af bønner, der dagligt sendes op til Gud, som ikke
bliver besvaret. Der er bønner uden tro. “Den, der kommer til Gud, må tro, at han er
til  og lønner dem, der søger ham.” Heb. 11, 6. Der er egenkærlige bønner,  der
kommer fra et hjerte, der holder fast på afguder. “Hvis nogen tænker på ondt i sit
hjerte, vil Herren ikke høre ham.” Der er pirrelige og irritable bønner, som er fyldt
af knurren over livets byrder og bekymringer, i stedet for ydmygt at søge nåde til at
gøre dem lettere.  De, som beder sådanne bønner, er ikke i Kristus. De har ikke
overgivet deres vilje til Guds vilje. De retter sig ikke efter løftets betingelse, og det
bliver  ikke  opfyldt  for  dem.’  Second  Advent  Review  &  Sabbath  Herald,  11.
september, 1883.

11. Hvilke andre ting kan føre til, at vore bønner ikke bliver besvaret? Sal. 66,
18; Ordsp. 28, 9.

BEMÆRK: ‘Mange opfylder ikke betingelsen for at blive antaget af Faderen. Vi
må nøje  undersøge  den  tillidsfuldhed,  hvormed  vi  nærmer  os  Gud.  Hvis  vi  er
ulydige, kommer vi til Herren for at få noget uden at have opfyldt betingelserne for
at kunne modtage det. Vi fremlægger løfterne for Gud og beder ham om at opfylde
dem, skønt han ville vanære sit eget  navn ved at gøre det. Løftet siger: “Hvis I
bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad som helst I vil, og I skal få
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det.” Joh. 15, 7. Og Johannes siger: “Og deraf kan vi erkende, at vi kender ham, om
vi holder hans bud. Den, der siger: Jeg kender ham, og ikke holder hans bud, han er
en løgner og i ham er sandheden ikke; men den, der holder hans ord, i  ham er
sandelig Guds kærlighed blevet fuldkommet.” 1 Joh. 2, 3-5.’  Kristi Lignelser,  s.
135. 
‘Hvis vi nærer onde tanker i vore hjerter, hvis vi holder fast ved bevidst synd, vil
Herren ikke høre os; men han hører altid den bodfærdige, ydmyge sjæls bøn. Når
alle  bevidste  fejl  er  rettet,  kan  vi  tro,  at  Gud vil  svare  på  vor  bøn.  Vor  egen
fortjeneste kan aldrig anbefale os til Guds nåde. Det er ved Jesu fortjeneste alene,
vi kan blive frelst; hans blod alene kan rense os. Men til os står det at rette os efter
de betingelser, han stiller for at kunne tage imod os.’ Vejen til Kristus, s. 96.

‘Beder og bønfalder under taksigelse’

12. Hvad må foruden tro ledsage vore bønner til Gud? Fil. 4, 6.

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

13. Hvilket eksempel har vi på, at Jesus siger tak til sin himmelske Fader for
en bøn, hvis svar han ikke havde set endnu? Joh. 11, 41-44.

BEMÆRK: ‘Menneskelig hjælp er svag. Men vi kan forene os i at søge hjælp og
gunst fra ham, som har sagt: “Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank
på, så skal  der lukkes op for jer.” Guddommelig kraft  er ufejlbarlig.  Lad os da
komme  til  Gud,  bede  indtrængende  om  hans  Helligånds  vejledning.  Lad  vore
forenede bønner stige op til nådens trone. Lad vore anmodninger være blandet med
pris og taksigelse.’ Testimonies to Ministers, s. 485.
‘“Sig tak under alle forhold” (1 Tess. 5, 18) for Guds bevarende kraft gennem Jesus
Kristus.  I  det øjeblik du beder om hjælp, føler  du måske ikke al  den glæde og
velsignelse, som du gerne vil føle; men hvis du tror, at Kristus vil høre og besvare
din bøn, vil Kristi fred komme. Hvis du griber den mægtige Hjælpers styrke og
ikke går  i rette  med din fjende og aldrig klager  over Gud, vil  hans løfter  blive
bekræftet. Den erfaring, som du får i dag ved at stole på ham, vil hjælpe dig til at
møde morgendagens vanskeligheder. Hver dag skal du komme og med et lille barns
tillid  drage  nærmere  Jesus og himmelen.  Ved at  møde de  daglige  prøvelser  og
vanskeligheder med en urokkelig tillid til Gud vil du igen og igen prøve himmelens
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løfter, og hver gang vil du lære en lektie i tro. Således vil du få styrke til at modstå
fristelse, og når de sværere prøvelser kommer, vil du være i stand til at udholde
dem.’ Our High Calling, s. 326.
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‘Kald på mig på nødens dag’

UDENADSVERS: ‘Og kald på mig på nødens dag; jeg vil udfri dig, og du skal
ære mig.’ Sal. 50, 15.

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, kap. 39.

Indledning
‘De, der alvorligt søger kundskab om sandheden og stræber efter at rense deres

sjæle gennem lydighed og på denne måde gøre, hvad de kan for at berede sig til
kampen, vil i sandhedens Gud finde et sikkert forsvar. “Fordi du har holdt fast ved
mit bud om udholdenhed, vil jeg også holde dig fast,” lød Frelserens løfte. Åb. 3,
10. Hellere ville han sende enhver engel ud fra himmelen for at beskytte sit folk,
end han ville overlade en eneste sjæl, som stoler på ham, til at blive besejret af
Satan.’ Den Store Strid, s. 494.

‘Sine dyrebare og største forjættelser’

1. Hvilke løfter om guddommelig hjælp i vanskelige tider er vi blevet givet?
Sal. 46, 2-4; 91, 3-10.

BEMÆRK: ‘Vor Gud er nær med sin hjælp i enhver krise. Han kender fuldt ud
hjertets lønligste tanker. Han kender dets hensigter og planer. Endog før vi i vor
nød søger ham, lægger han planer for at befri os, når vi er i vanskeligheder. Han
kender al vor sorg. Til enhver tid ved han bedre end vi, hvad der er til bedste for
hans børn. Han leder os sådan, som vi ville have valgt  at blive ledt, dersom vi
havde kendt vort eget hjerte, og kunne have set vore behov og farer sådan, som
Gud ser dem.’ Kraft fra det Høje, s. 316.

2. Hvor hurtigt hører Gud sine børns nødråb? Es. 65, 24. Sammenlign med
Dan. 9, 21.

BEMÆRK: ‘Hvorfor stoler vi ikke på Gud, eftersom han har givet sådanne nådige
løfter? Hvorfor tager vi ham ikke på hans ord? Vi må have forøget tro.’  Second
Advent Review & Sabbath Herald, 27. maj, 1884.
‘Idet Daniels bøn bliver opsendt, kommer engelen Gabriel fra de himmelske sale
for at fortælle ham, at hans anmodninger er hørt og besvaret. Denne mægtige engel
har  fået  det  hverv  at  give  ham  indsigt  og  forståelse,  at  åbne  fremtidens
hemmeligheder for ham. På denne måde blev Daniel bragt ind i samvær med 
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himmelens  delegerede  budbringer,  mens  han  inderligt  søgte  at  kende  og  forstå
sandheden.’ Second Advent Review & Sabbath Herald, 8. februar, 1881.

‘Jeg vil også holde dig fast’

3. Hvad kræves der på vor side for at sikre, at Gud vil våge over os i tider
med trængsel? Åb. 3, 10.

BEMÆRK: ‘Guds folk har fået anvist den hellige skrift som deres værn mod falske
læreres  indflydelse  og  mørkets  ånders  bedrageriske  magt,  som benytter  ethvert
tænkeligt middel til at forhindre menneskene i at få kendskab til Bibelen, for dens
utvetydige udtalelser åbenbarer hans bedragerier. Hver gang der sker en vækkelse
inden for Guds værk, bliver Satan endnu mere foretagsom, og nu bruger han al sin
kraft i den sidste kamp mod Kristus og hans tilhængere. Vi skal snart se hans sidste
store  bedrag.  Antikrist  skal  åbenlyst  gøre  sine  forunderlige  gerninger.
Efterligningen skal have så stor lighed med sandheden, at det kun vil være muligt at
skelne mellem løgn og sandhed ved hjælp af den hellige skrift. Enhver udtalelse og
alle mirakler må prøves ud fra Bibelens vidnesbyrd.’ Den Store Strid, s. 525.

4. Hvad er endda mere nødvendigt end bare en kundskab om Skrifterne?
Åb. 1, 3.

BEMÆRK: ‘Når Daniels Bog og Åbenbaringens Bog bliver bedre forstået, vil de
troende  have  en  helt  anderledes  religiøs  erfaring.  De  vil  få  sådanne  glimt  af
himmelens åbne porte, at hjertet og sindet vil blive præget af den karakter, som alle
må danne for at erfare den velsignelse, som er de rene af hjertets løn. Herren vil
velsigne alle, som ydmygt vil søge at forstå det, som er åbenbaret i Åbenbaringen.
Denne bog indeholder  så meget,  som rummer meget  udødelighed  og er  fuld af
herlighed, så at alle, som alvorligt læser og gransker den, modtager den velsignelse,
som er for dem, “som hører profetiens ord og holder fast ved det, der er skrevet i
den.”  Én  ting  vil  med  sikkerhed  blive  forstået  af  studiet  af  Åbenbaringen,  at
forbindelsen mellem Gud og hans folk er tæt og bestemt. Lad os bruge mere tid på
at studere Bibelen. Vi forstår ikke ordet, som vi burde. Åbenbaringens Bog indleder
med et påbud om at forstå den belæring, som den indeholder. Når vi forstår, hvad
denne bog betyder for os, vil der blive set en stor vækkelse iblandt os.’ The Faith I
Live By, s. 345. 

‘Dine ord blev fundet, og jeg åd dem’

5. Hvad bragte trøst til Jeremias i hans trængselstid? Jer. 15, 15-16.
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BEMÆRK: ‘Den levende Guds ord er ikke blot skrevet, men talt. Bibelen er Guds
røst til os, lige så sikkert som om vi kunne høre det med vore ører. Hvis vi erkendte
dette,  med hvilken ærbødighed ville vi da ikke åbne Guds ord, og med hvilken
alvor ville vi ikke søge dets forskrifter!  At læse og betragte Skriften ville blive
anset som at være i audiens hos Gud. Når Satan presser sine antydninger på vort
sind, kan vi,  hvis vi nærer et  “Så siger  Herren,” drages ind i  den Allerhøjestes
skjulte telt.’ [Sal. 27, 5] Testimonies, bind 6, s. 393.

6. Hvilket dyrebart løfte kan vi gøre krav på i bøn? Joh. 14, 26.

BEMÆRK:  ‘Jesus gav sine disciple dette løfte:  “Talsmanden,  Helligånden,  som
Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alle ting og minde jer om alt, hvad
jeg har sagt jer.” Joh. 14, 26. Men sindet må være fyldt med Kristi lære i forvejen,
hvis Helligånden skal kunne bringe den i vor erindring i farens stund.’ Den Store
Strid, s. 531.
‘En daglig,  alvorlig  stræben efter  at  kende Gud og Jesus Kristus,  som han  har
udsendt,  ville  bringe  sjælen kraft  og virkeevne.  Den viden,  der  var  opnået  ved
flittig granskning af  Skrifterne,  ville rinde en i  hu i  det  rette øjeblik.  Men hvis
nogen havde forsømt at lære Kristi ord at kende, hvis de aldrig havde erfaret hans
nådes kraft under prøvelser, så kunne de ikke vente, at Helligånden skulle minde
dem om hans ord.’ Den Store Mester, s. 238.

‘Derpå bad Ezekias den bøn for HERRENS åsyn’

7. Hvilket eksempel på en bøn om befrielse er vi givet fra Ezekias’ liv? Es.
37, 16-20.

BEMÆRK: ‘Da Judas konge modtog dette hånlige brev, gik han ind i templet med
det og “bredte det ud for Herrens åsyn.” Her bad han med stærk tro om hjælp fra
himmelen, for at nationerne kunne blive klar over, at hebræernes Gud stadig var i
live  og  endnu  havde  magten.  Det  gjaldt  Herrens  ære.  Han  alene  kunne  bringe
redning.’ Profeter og Konger, s. 173.

8. På  hvilken  vidunderlig  måde  blev  Ezekias’  bøn  besvaret?  Es.  37,  36.
Sammenlign med Sal. 91, 7-8.

BEMÆRK: ‘Ezekias blev ikke efterladt uden håb. Esajas sendte bud til ham og lod
sige: “Så siger Herren, Israels Gud: Din bøn angående assyrerkongen Sankerib har
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jeg hørt!”  Hjælpen kom den samme nat.  “Samme nat  gik Herrens  engel  ud og
ihjelslog i assyrernes lejr 185.000 mand.” Hebræernes Gud havde sejret over den
stolte assyrer. Jehova var blevet æret i nabofolkenes øjne. Jerusalems indbyggeres
hjerte  fyldtes  af  hellig  glæde.  Deres  alvorlige  bønner  om  befrielse  var  blevet
ledsaget af syndsbekendelse og mange tårer. I deres store nød havde de sat hele
deres lid til, at Gud var mægtig til at frelse, og han svigtede dem ikke.’ Conflict &
Courage, s. 239.

‘Vore øjne er vendt til dig’

9. Hvilken vidunderlig bøn i tro på Guds befrielse bad Josafat? 2 Krøn. 20,
9-12.

BEMÆRK: ‘Josafat kunne tillidsfuldt sige til Herren: “Vore øjne er vendt til dig!”
Han havde i årevis lært folket at stole på ham, som så ofte havde grebet ind for at
frelse sit udvalgte folk fra tilintetgørelse. Nu, hvor landet var i fare, stod Josafat
ikke alene. “Alle judæerne stod for Herrens åsyn med deres familier, kvinder og
børn.” 2 Krøn. 20, 13. De var forenet i faste og bøn, og de var enige om at bede
Herren  bringe  deres  fjender  i  uorden,  så  Guds  navn  kunne  blive  forherliget.’
Profeter og Konger, s. 99. 

10. Hvordan udtrykte Josafat sin tillid til Guds frelsende kraft? 2 Krøn. 20,
17. (Sammenlign med 2 Mos. 14, 13-14.)

BEMÆRK: ‘Vi turde ikke give os ud i tåge og fortvivlelse og var tvunget til at stå
stille og se Guds frelse. Det levende ord lærer os, at den sikre vej at tage, når vi
bliver prøvet og fristet og omgivet af vanskeligheder, er at vente tålmodigt, at være
ved godt mod og overlade sjæl og krop i Guds varetægt.’  Manuscript Releases,
bind 3, s. 325.

11. Hvordan blev Josafats bøn besvaret? 2 Krøn. 20, 20-22.

BEMÆRK: ‘Det var ganske usædvanligt, at en hær drog i krig imod fjenden, mens
man priste Herren i sang og ophøjede Israels Gud. Dette var deres kampsang. De
drog frem i helligt skrud. Hvis menneskene priste Gud mere nu til dags, ville deres
håb,  mod og tro  være  i  stadig  tiltagen  og ville  dette  ikke  bevirke,  at  de  tapre
soldater, som forsvarer sandheden i dag, blev styrket?’ Profeter og Konger, s. 100.
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‘Min Gud sendte sin engel’

12. Hvilke eksempler på befrielse findes i Daniels og Pauli liv? Dan. 6, 19-23;
ApG. 27, 20-25.

BEMÆRK:  ‘Det  menneske,  som stoler  fuldstændig  på  Gud,  vil  opføre  sig  på
samme måde i sin mest prøvende time som i sine bedste dage, når det er ombølget
af både Guds og menneskers gunst... Den magt, som er rede til at befri fra fysisk
fortræd eller smerte, er også rede til at frelse fra det, der er værre. Den vil gøre det
muligt for Guds tjener at bevare sin retskaffenhed under alle forhold og sejre ved
hjælp af guddommelig nåde.’ Profeter og Konger, ss. 263-264. 

13. Hvilket løfte om endelig befrielse er givet Guds folk? Dan. 12, 1.

BEMÆRK: ‘“De er kommet ud af stor trængsel. De har vandret i verdens gloende
ovn, stærkt ophedet af menneskers lidenskaber og lunefuldhed, som vil påtvinge
dem tilbedelsen af dyret og dets billede, som vil tvinge dem til at være illoyale mod
himmelens Gud. De er kommet fra bjergene,  fra klipperne,  fra jordens huler og
grotter,  fra  fangekældre,  fra  fængsler,  fra  hemmelige  rådsforsamlinger,  fra
torturkammeret, fra læskure, fra loftkamre. De har været igennem svære lidelser,
dyb selvfornægtelse og dyb skuffelse. De skal ikke længere blive latterliggjort og
være til  nar for onde mennesker.  De skal ikke længere være usle og sørgelige i
deres øjne, som ringeagtede dem. Fjern de snavsede klæder fra dem, med hvilke
onde mennesker har  frydet  sig over at  iklæde dem. Giv dem nye klæder,  selve
retfærdighedens hvide klæder, og sæt et smukt hovedbind på deres hoveder.” De
blev iklædt rigere klæder, end noget menneske på jorden nogen sinde havde haft
på;  de blev kronet  med diademer  af  en sådan  herlighed,  som ingen  mennesker
nogen sinde havde set. Dagene med lidelse, foragt, savn, sult er ikke mere; gråden
er forbi. Så bryder de ud i sange, højt, klart og musikalsk; de vifter med sejrens
palmegrene  og  udråber:  “Frelsen  tilhører  vor  Gud,  som  sidder  på  tronen  og
Lammet.” Må Gud skænke os sin Ånd og gør os stærke i sin styrke! På den store
dag med overlegen og endelig sejr vil det ses, at de retfærdige var stærke, og at
ondskaben i alle sine former og med al sin stolthed var en svag og elendig fiasko og
nederlag. Vi vil klynge os tæt til Jesus, vi vil stole på ham, vi vil søge hans nåde og
hans store frelse. Vi må skjule os i Jesus, for han er et skjulested fra stormen, en
hjælp i trængselstiden.’ Manuscript Releases, bind 2, s. 210.
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‘Bed for hverandre’

UDENADSVERS:  ‘Derfor  beder  vi  altid  for  jer,  at  vor  Gud  vil  gøre  jer
kaldelsen værdige  og med kraft  mangfoldiggøre  jeres  lyst  til  det  gode og jeres
gerninger i troen.’ 2 Tess. 1, 11.

STUDIEHJÆLP: Lys fra det Høje, s. 92.

Indledning
‘Et sandt kristent liv vil koste os eftertænksomhed, granskning af Skrifterne og

meget alvorlig og vedholdende bøn. Det vil ikke være bøn uden mening og formål,
men det vil være forbøn fra et hjerte, der er betynget af stakkels sjæle, der er borte
fra Kristus. Det vil være et hjerte, der længes efter at gøre tjeneste for Jesus gennem
personlig anstrengelse for at frelse menneskesjæle.’ Pastoral Ministry, s. 151.

‘Jeg beder for dem’

1. Hvilket eksempel på forbøn viste Jesus ved sit livs krise? Joh. 17, 9-19.

BEMÆRK: ‘Kristus erklærede, at han helligede sig selv, for at vi også måtte blive
helliget.  Han påtog sig vor natur og blev et fejlfrit  mønster for mennesker. Han
begik ingen fejltagelser, for at vi også måtte blive sejrherrer og gå ind i hans rige
som sejrvindere. Han bad om, at vi måtte blive helliget ved sandheden. Hvad er
sandhed? Han erklærede: “Dit ord er sandhed.” Hans disciple skulle helliges ved
lydighed mod sandheden.’ Second Advent Review & Sabbath Herald, 2. juli, 1889. 

2. Hvordan er vi også inkluderet i Kristi forbøn? Joh. 17, 20-24.

BEMÆRK: ‘Han siger: “Ikke alene for disse beder jeg, men også for dem, som ved
deres ord kommer til tro på mig.” Den bøn var for os; vi har troet på Kristi disciples
vidnesbyrd. Han beder om, at hans disciple må være ét, ligesom han og Faderen er
ét; og denne enhed af troende skal være et vidnesbyrd for verden om, at han har
sendt os, og at vi bærer beviset på hans nåde.’  Second Advent Review & Sabbath
Herald, 2. juli, 1889. 

3. Hvilken befaling gav Jesus sine efterfølgere? Joh. 13, 34. Sammenlign med
Joh. 15, 12. 17; 1 Joh. 4, 7.
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BEMÆRK: ‘“Jeg beder for dem; jeg beder ikke for verden, men for dem, som du
har givet mig; thi de er dine – alt mit er jo dit, og dit er mit – og jeg er herliggjort i
dem” (Joh. 17, 9-10). Læg mærke til ordene. Det er Jesus Kristus, der beder til sin
Fader, “alt mit er jo dit, og dit er mit – og jeg er herliggjort i dem.” Er det sandhed?
Tror vi på Bibelen? Er Kristus herliggjort  i os? Jeg ønsker,  du skal tænke over
dette. Han taler om den samhørighed og enhed, som skal eksistere mellem Kristus
og hans disciple. I den enhed, i den samhørighed, er Kristus herliggjort i os. Nu
ønsker jeg, at du tænker over, hvor let vi tager det at søge at bevare denne enhed.
Jamen,  denne  enhed  mellem  de  troende  i  og  gennem  Kristus  er  menighedens
styrke! Samhørigheden, den kærlighed, der gennem deres tro og enhed eksisterer
blandt Guds folk ved tro på Kristus, er en kraft. Hvor alvorlige, hvor afgjorte, hvor
energiske skulle vore anstrengelser ikke være for at besvare Kristi bøn, om at vi må
have den indbyrdes harmoni, som Kristus døde for at gøre fuldkommen; at vi må
være ét med Kristus, for medmindre vi konstant arbejder for denne harmoni og
denne enhed, vil vi med sikkerhed svigte i at besvare bønnen om at være ét med
Kristus, ligesom han var ét med Faderen.’ Sermons & Talks, bind 1, s. 194.  

‘Hvis ikke, så udslet mig af den bog, du fører’

4. Hvordan udtrykte Moses sin kærlighed til sit folk? 2 Mos. 32, 31-32.

BEMÆRK: ‘Moses viste sin store kærlighed til folket i sin bøn til Herren om at
tilgive deres synd eller udslette hans navn af den bog, han havde skrevet.  Hans
forbøn  her  illustrerer  Kristi  kærlighed  og  midlergerning  for  den  syndige
menneskeslægt.  Herren  nægtede  at  tillade  Moses  at  lide  for  sit  frafaldne  folks
synder. Han sagde til ham, at de, som havde syndet imod Ham, ville Han udslette af
sin bog, som Han havde skrevet; for den retfærdige skulle ikke lide for synderens
skyld. Den bog, som der her henvises til, er fortegnelsesbogen i himmelen, hvor
ethvert navn er nedskrevet, og deres gerninger, deres synder og lydighed er trofast
nedskrevet.  Når nogen begår synder,  som er for frygtelige for Herren at tilgive,
bliver deres navne udslettet af bogen,  og de bliver hengivet  til  ødelæggelse.  Til
trods for at Moses var klar over den frygtelige skæbne, der ville tilfalde dem, hvis
navne bliver udslettet af Guds bog, erklærede han dog tydeligt for Gud, at hvis hans
fejlende Israels  navne skulle udslettes og ikke længere  huskes af  ham for  godt,
ønskede han , at hans navn også skulle udslettes sammen med deres; for han kunne
aldrig holde ud at  se Hans vredes fylde  komme over  det  folk,  som Han havde
udrettet sådanne undere for.’ Spirit of Prophecy, bind 1, s. 252.

5. Hvordan  åbenbarede  Herren  sin  barmhjertige  karakter  og  urokkelige
kærlighed for Moses? 2 Mos. 33, 19-20; 34, 6-7.
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BEMÆRK: ‘Nu ville vi forvente, at profeten ville ophøre med at bede; men nej,
gjort  modig  af  sin  succes,  vover  han  at  komme  nærmere  Gud  med  en  hellig
fortrolighed, som næsten overgår vor forstand. Han kommer nu med et ønske, som
intet menneske nogen sinde er kommet med før: “Lad mig dog skue din herlighed.”
Sikke en bøn at  komme med fra et  dødeligt  menneske! Men bliver han afvist?
Irettesætter Gud ham for formastelse? Nej; vi hører de nådige ord: “Jeg vil lade al
min rigdom drage forbi dig.” I beretningen om Moses kan vi se, hvilket fortroligt
samvær med Gud, det er menneskets privilegium at nyde.’ Conflict & Courage, s.
99.

‘Da han gik i forbøn for sine venner’

6. Hvad var vendepunktet i Jobs erfaring? Job 42, 10. (Sammenlign med Job
16, 2.)

BEMÆRK: ‘Herren vendte Jobs fangenskab, da han bad, ikke kun for sig selv, men
for dem, som modsatte sig ham. Da han inderligt ønskede, at de sjæle, som havde
syndet imod ham, måtte hjælpes, modtog han selv hjælp. Lad os bede, ikke bare for
os selv, men for dem, som har såret os og stadig sårer os. Bed, bed, især i dine
tanker.  Lad ikke Herren få hvile;  for hans ører  er åbne til  at  høre oprigtige og
påtrængende  bønner,  når  sjælen  er  ydmyget  for  hans  åsyn.’  SDA  Bible
Commentary, bind 3, s. 1141. 

7. Hvordan udtrykte Jesus denne vigtige side af bøn? Luk. 6, 28.

BEMÆRK: ‘Når den troende med alle sine overtrædelser for øje udøver tro på Gud
og tror på, at han er tilgivet, fordi Kristus døde som hans offer, vil han være så fyldt
af taknemmelighed til Gud, at hans milde medfølelse vil nå ud til dem, der ligesom
han selv, har syndet og har brug for tilgivelse. Stolthed vil ikke finde nogen plads i
hans hjerte. En sådan tro som denne vil være et dødsstød mod en hævngerrig sjæl.
Hvordan  kan  det  være  muligt  for  en,  som finder  tilgivelse,  og  som dagligt  er
afhængig af Kristi nåde, at vende sig koldt væk fra dem, som er blevet overmandet
af en fejltagelse, og vise synderen en utilgivende ånd? Enhver, som har virkelig tro
på Gud vil knuse stolthed under sine fødder.’ Manuscript Releases, bind 15, s. 198. 

8. Hvordan viste Kristus denne medfølelsens ånd over for sine fjender? Luk.
23, 34. Sammenlign med ApG. 7, 59-60.

BEMÆRK: ‘Medens soldaterne udførte deres skrækkelige arbejde,  bad Jesus for
sine  fjender:  “Fader!  tilgiv  dem;  thi  de  ved  ikke,  hvad  de  gør.”  Hans  tanker
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vandrede  fra  hans  egen  lidelse  til  hans  bødlers  synd  og  den  forfærdelige
gengældelse,  der  ville  ramme  dem.  Ingen  forbandelser  blev  nedkaldt  over
soldaterne, som behandlede ham så grusomt. Ingen hævn blev udtalt over præsterne
og rådsherrerne, der hoverede over at se deres planer lykkes. Han fremåndede kun
en bøn om, at de måtte finde tilgivelse, “thi de ved ikke, hvad de gør.”’ Den Store
Mester, s. 510. 

‘Vi syndede’

9. Hvilket eksempel på forbøn kan ses i Daniels liv? Dan. 9, 3-19.

BEMÆRK: ‘Profeten Daniel er et eksempel på sand helliggørelse. I hele sit lange
liv tjente han sin Herre trofast. Han var “højt elsket” af Gud. Dan. 10, 11. Men i
stedet  for  at  gøre  krav  på at  være  ren  og hellig  identificerede  denne højagtede
profet sig med sit folks største syndere, da han bad til Gud for sit folk. “Ikke i tillid
til vore retfærdshandlinger fremfører vi vor begæring for dit åsyn, men i tillid til
din store barmhjertighed.” “Vi syndede og var gudløse!” Han sagde også: “Jeg ...
bad og bekendte min og mit folk Israels synd.”’ Den Store Strid, s. 416.

10. Hvordan viste Nehemias også denne ydmyge forbønnens ånd? Neh. 1, 6-11

BEMÆRK: ‘I  sin  nød  vendte  han  sig  til  den  sikre  Hjælper.  “Jeg...  bad  for
himmelens  Guds  åsyn,”  sagde  han.  Han  vidste,  at  al  denne  ødelæggelse  var
kommet på grund af Israels overtrædelser; og i dyb ydmyghed kom han for Guds
åsyn for at bede om syndsforladelse og en fornyelse af guddommelig gunst. Han
henvendte sine anmodninger til  himmelens Gud,  “du store,  frygtelige Gud;” for
sådan havde Gud vist sig at være i de frygtelige domme, der faldt på Israel. Men
med  et  glimt  af  håb  fortsætter  Nehemias:  “som  tager  vare  på  pagten  og
miskundheden mod dem,  der  elsker  dig og holder  dine  bud.”  For  angrende  og
troende Israel  var  der  stadig barmhjertighed.  Trofast  bekender  Guds mand sine
synder og sit folks synder.’ Sign of the Times, s. 29. november, 1883.
‘Ezra og Nehemias ydmygede sig over for Gud under udøvelsen af deres gerning.
De  bekendte  deres  egne  og  folkets  synder  og  bønfaldt  Gud  om  nåde  lige  så
indtrængende, som om det var dem selv, der havde overtrådt hans pagt.’  Profeter
og Konger, s. 328.

‘For at I må blive helbredt’

11. Hvad kan vi især bede om? Jak. 5, 16.
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BEMÆRK: ‘At opsende en sådan bøn er en meget alvorlig handling, som man ikke
bør indlade sig på uden omhyggelig overvejelse. For dem, som ønsker forbøn for
atter at opnå sundhed, bør det gøres klart, at overtrædelse af Guds lov, hvad enten
det  er  den  naturlige  eller  den  åndelige,  er  synd,  og  at  synd  må  bekendes  og
aflægges, før de kan modtage hans velsignelse. Vi ved, at Gud hører os, hvis vi
beder i overensstemmelse med hans vilje. Men at være påtrængende i vore bønner
uden  samtidig  at  være  besjælet  af  hengivenhed  til  Gud,  er  ikke  rigtigt;  vor
henvendelse må ikke antage form af befaling, men af forbøn.’ The Faith I Live By,
s. 315.

12. Hvordan skal en sådan bøn for helbredelse foretages? Jak. 5, 14-15.

BEMÆRK: ‘Ved forbøn for de syge bør det erindres, at “hvad vi rettelig bør bede
om, forstår vi ikke.” (Rom. 8, 26) Vi ved ikke, om den velsignelse, som vi ønsker,
vil være bedst eller ej, og derfor bør vore bønner indbefatte denne tanke: “Herre, du
kender  alt,  hvad  der  er  skjult  i  hjertet;  du  kender  disse  personer.  Jesus,  deres
talsmand, gav sit liv for dem; hans kærlighed til dem er større, end vor på nogen
måde kan blive. Hvis det derfor vil være dig til ære og disse lidende til bedste, så
beder vi i Jesu navn, at de må få deres sundhed igen. Er det ikke din vilje, at dette
må ske, så beder vi, at din nåde vil trøste dem og din nærværelse opholde dem i
deres lidelser.”’ I Den Store Læges Fodspor, s. 233.
‘Mange har forventet, at Gud vil bevare dem fra sygdom, simpelthen fordi de har
bedt ham om at gøre det. Men Gud agtede ikke på deres bønner, fordi deres tro ikke
blev gjort fuldkommen ved gerninger. Gud vil ikke udrette et mirakel for at bevare
dem  fra  sygdom,  som  ikke  passer  på  sig  selv,  men  som  hele  tiden  bryder
sundhedslovene og ingen anstrengelser gør for at forhindre sygdom. Når vi selv gør
alt, hvad vi kan, for at være sunde, så kan vi forvente, at de velsignede resultater vil
følge,  og vi kan i tro bede Gud om at velsigne vore anstrengelser for at bevare
helbredet.  Han vil  da besvare  vor  bøn,  hvis  hans navn på den måde kan blive
herliggjort. Men lad alle forstå, at de har et arbejde at udføre. Gud vil ikke arbejde
mirakuløst for at bevare de personers helbred, som følger en sikker kurs for at gøre
sig selv syge  ved deres  ligegyldige  uagtsomhed mod sundhedslovene.’  Medical
Ministry, s. 13.
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‘Bliv i mig’

UDENADSVERS: ‘Og Enok vandrede med Gud, og han var ikke mere, thi Gud 
tog ham.’ 1 Mos. 5, 24.
STUDIEHJÆLP: Evangeliets Tjenere, ss. 189-192.

Indledning
‘Mens vi er beskæftiget med vor daglige gerning, bør vi opløfte sjælen mod

himmelen i bøn. Disse tavse bønner stiger  op som røgelse for nådens trone, og
fjenden forstyrres.  En kristen, hvis hjerte således holder fast  ved Gud, kan ikke
overvindes.  Ingen  onde kunster  kan  tilintetgøre  hans  fred.  Alle  forjættelserne  i
Guds ord, al den guddommelige nådes kraft og alle Herrens hjælpekilder er lovet
for at sikre ham befrielse. Det var på denne måde, Enok vandrede med Gud. Og
Gud var med ham som en nærværende hjælp i enhver nødens stund.’ Evangeliets
Tjenere, s. 189. 

‘Bed uden ophør’

1. Hvilket råd gav Paulus om at have fremgang i vort åndelige liv? 1 Tess. 5,
16-18.

BEMÆRK:  ‘Jeg ville  ønske,  jeg kunne bibringe  enhver  arbejder  i  Guds sag et
indtryk af den store trang til uafbrudt, alvorlig bøn. De kan ikke til stadighed ligge
på deres knæ, men de kan holde hjertet opløftet til Gud. Det var på denne måde,
Enok vandrede med Gud.’ Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 199.

2. Hvor bør vore tanker være, når vi laver vort daglige arbejde? Kol. 3, 2.

BEMÆRK: ‘Enoks vandring med Gud var ikke i en trance eller i et syn, men i alle
dagliglivets  pligter.  Han blev ikke  en  eremit,  der  lukkede sig selv helt  ude fra
verden; for han havde et arbejde at gøre for Gud i verden. I sin familie og i sin
omgang med mennesker, som en ægtefælle og fader, en ven, en borger, var han den
faste urokkelige Guds tjener. Hans tro voksede sig stærkere, hans kærlighed blev
mere brændende, efter århundreders forløb. For ham var bøn som sjælens åndedræt.
Han levede i himmelens atmosfære.’ Testimonies, bind 8, ss. 329-330.
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‘Udøs for ham eders hjerte’

3. Hvor meget kan vi dele med Gud, idet vi udfører vore daglige pligter? Sal.
62, 9.

BEMÆRK: ‘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.

4. Hvilken forvisning har vi om, at Herren vil høre vore bønner? Matt. 21, 
22.

BEMÆRK:  ‘De,  der  undlader  at  bede,  omsluttes  af  Satans  mørke.  Fjendens
hemmelige  fristelser  lokker  dem  til  synd,  og  alt  dette  kommer  af,  at  de  ikke
benytter de velsignelser, Gud har givet dem i bønnens guddommelige anordning.
Hvorfor skulle Guds sønner og døtre være uvillige til at bede, når bønnen er den
nøgle  i  troens  hånd,  der  åbner  himmelens  forrådshus,  hvor  den  Almægtiges
uudtømmelige hjælpekilder findes? Uden stadig bøn og flittig årvågenhed står vi i
fare for at blive ligegyldige og afvige fra den rette vej; modstanderen søger hele
tiden at lægge hindringer i vejen til nådestolen, for at vi ikke ved alvorlig bøn og
tro skal få kraft til at modstå fristelse.’ Vejen til Kristus, s. 95. 

‘Han tilbragte natten i bøn til Gud’

5. Hvordan  forberedte  Kristus  sig,  da  han  skulle  træffe  en  afgørende
beslutning? Luk. 6, 12-13.
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BEMÆRK:  ‘Kristus  gav  sin  tid,  sin  sjæl  og  sin  styrke  til  arbejdet  for
menneskehedens gavn og velsignelse. Hele dagen blev helliget til virksomhed, og
hele nætter tilbragtes i bøn om kraft til at møde fjenden og om styrke til at hjælpe
dem, som kom til ham for at få lindring.’ Evangeliets Tjenere, s. 82.
‘Det var efter disse timer, som han tilbragte sammen med Gud, at han morgen efter
morgen  trådte  frem  for  at  bringe  menneskene  himmelens  lys.  Disciplene  var
begyndt at sætte hans bedetimer i forbindelse med den kraft, som fulgte hans ord og
hans gerninger. Når de nu lyttede til hans påkaldelse, fyldtes de med ærefrygt og
følte sig ydmygede. Efter at han var færdig med sin bøn, var det med en følelse af
deres egen dybe trang, at de udbrød: “Herre! lær os at bede.” (Luk. 11, 1).’  Med
Mesteren på Bjerget, s. 105.

6. Hvordan påbegyndte Jesus ofte dagen? Mark. 1, 35.

BEMÆRK:  ‘Efter at have tilbragt flere timer sammen med Gud kom han morgen
efter morgen for at bringe lyset fra himmelen til menneskene. Han modtog daglig
på ny Helligåndens dåb. I de tidlige morgentimer vækkede Gud ham af hans søvn,
og hans sind og læber blev salvet med nåde, som han kunne tildele andre. De ord,
som han talte, blev hver dag givet ham fra himmelen, så han havde et ord i rette tid
for de trætte og nedbøjede. “Den Herre Herren gav mig lærlinges tunge,” sagde
han, “at jeg skulle vide at styrke de trætte med ord; han vækker hver morgen mit
øre, han vækker det til at høre, som lærlinge hører.” Es. 50, 4.’ Kristi Lignelser, s.
129.

‘I skal ransage jeres sjæle’

7. Hvad bør især være hovedindholdet i de menneskers bønner, som lever i
Guds doms time? Sal. 139, 23-24. (Sammenlign med 3 Mos. 23, 27.)

BEMÆRK:  ‘Vi  lever  på  den  store  forsoningsdag  nu.  Mens  ypperstepræsten
skaffede Israel soning i den forbilledlige tjeneste, skulle hele folket 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.’  Den
Store Strid, s. 433.

8. Hvilket offer kræves af den kristne i dag? Rom. 12, 1-2. Sammenlign Sal. 
51, 16-17.
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BEMÆRK: ‘Skal vi ikke indgå en pagt med Gud ved offer lige her? Skal vi ikke
hjælpe Herren mod mørkets mægtige magter? Hvem vil i dag forpligte sig til at
søge Herren, medens han kan findes? I kan ikke omvende andre, indtil I selv finder
Gud. Det er kun, når I selv har fundet Gud, at I kan fortælle andre om ham. Vil I
ikke åbne jeres hjerter og sind for Guds Ånds indflydelse, så det vidnesbyrd, der
gives, vil give vedvarende resultater.’ Second Advent Review & Sabbath Herald, 8.
april, 1909.

‘De altid skulle bede’

9. Hvilken lignelse gav Jesus for at illustrere vigtigheden af vedholdenhed i 
bøn? Luk. 18, 1-8.

BEMÆRK: ‘Kristus viser her tydeligt  forskellen på den uretfærdige dommer og
Gud. Dommeren gav kun efter for enkens anmodning af egenkærlige grunde, for at
han kunne blive befriet for hendes påtrængenhed. Han følte ingen medlidenhed og
medfølelse med hende; hendes ulykke betød ikke noget for ham. Hvor forskellig er
ikke Guds indstilling over for dem, der søger ham. Han har stor medlidenhed med
de trængende og nødlidende, der kommer til ham.’ Kristi Lignelser, s. 162. 

10. Hvem kan vi stole på for at få hjælp i bøn? Rom. 8, 26.

BEMÆRK: ‘Bed ofte til din Far i himmelen. Jo oftere du beder, jo oftere vil din
sjæl komme ind i Guds hellige nærhed. Helligånden vil gå i forbøn for den, som
beder i oprigtighed,  med suk som ikke kan udtrykkes i ord,  og hjertet  vil blive
blødgjort og stille på grund af Guds kærlighed. De skyer og skygger, som Satan
kaster over sjælen, vil spredes af de klare stråler fra retfærdighedens sol, og hjerte
og sind vil blive oplyst af himmelens lys.’ Lys fra det Høje, s. 88. 

‘Bed om, hvad som helst I vil’

11. Hvordan vil en konstant vandring med Jesus påvirke vore bønner? Joh. 
15, 7.

BEMÆRK: ‘Fremhold dette løfte, når I beder. Det er vor forret at komme til ham
med hellig frimodighed. Når vi oprigtigt beder ham om at lade sit lys skinne på os,
vil han høre os og besvare vor bøn. Men vi må leve i overensstemmelse med vore
bønner. De er til ingen nytte, hvis vi handler stik imod dem. Jeg har set en fader,
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som næsten straks efter at have læst et stykke i skriften og holdt bøn begyndte at
skælde  sine  børn  ud.  Hvordan  skulle  Gud  kunne  besvare  den  bøn,  han  havde
opsendt? Og hvis faderen beder efter at have skældt børnene ud, vil denne bøn da
gavne  børnene?  Nej;  ikke  uden  det  er  en  bøn til  Gud om tilgivelse.’  Barnet  i
Hjemmet, s. 481.

12. Hvilket vidnesbyrd blev givet om Enok? Heb. 11, 5.

BEMÆRK: ‘Enok blev ligesom vi udsat for fristelser. Hans omgivelser var ikke
mere  venligt  stemte  over  for  retfærdighed,  end  vore  er  det.  Selve  luften,  han
indåndede,  var  besmittet  af  synd  og  umoral,  ligesom  det  er  for  vores
vedkommende.  Alligevel  levede  han  et  helligt  liv.  Han  var  utilsmudset  af  de
herskende synder i hans samtid. Også vi kan holde os rene og ubesmittede. Han var
et forbillede på de hellige, som lever i de sidste dages farer og umoral. Han blev
forvandlet som følge af sin trofaste lydighed mod Gud. De trofaste, som lever og
bliver tilbage, vil også blive forvandlede. De vil blive fjernet fra en syndefuld og
korrupt verden til himlens rene glæde.’ Herren Kommer, 26. februar. 
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‘Jeg beder for dem’

UDENADSVERS: ‘Hellige dem ved sandheden! dit ord er sandhed.’ Joh. 17,
17.

STUDIEHJÆLP: Vejledning for Menigheden, bind 3, ss. 215-221.

Indledning
‘Vi må lære at tilegne os den bøn, der står nedskrevet i Johannes det syttende

kapitel.  Vi  bør  studere  denne  bøn som noget  af  det  første.  Enhver  evangeliets
tjener, enhver lægemissionær bør lære videnskaben i denne bøn. Mine brødre og
søstre,  jeg beder  jer  give  agt  på disse ord og gå  til  jeres  studier  med en stille,
ydmyg, angerfuld ånd og et sundt sind, der er under Guds kontrol. De, der undlader
at lære lektierne i denne bøn, står i  fare for at  udvikle sig ensidigt,  hvad ingen
fremtidig uddannelse nogensinde vil kunne rette op på.’  Testimonies Volume 8, s.
239. 

‘Jeg har fuldført den gerning, du har givet mig at gøre’

1. Hvad var hensigten med Kristi liv? Joh. 17, 1-2. 4.

BEMÆRK:  ‘Jesus  søgte  med alle  de  gode  gerninger,  han  udførte,  at  imprente
mennesker Guds kærlige egenskaber som Fader. I al sin undervisning søgte han at
lære mennesker den vidunderlige sandhed, at “Således elskede Gud verden, at han
gav sin Søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men
have evigt liv.” Jesus ønskede, at vi skulle forstå Faderens kærlighed, og han søger
at drage os til sig ved at præsentere hans faderlige nåde. Han ønsker, at hele vort
synsfelt skal fyldes med Guds karakters fuldkommenhed. I sin bøn for disciplene
siger han: “ Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har
givet  mig at gøre… Jeg har åbenbaret  dit navn for de mennesker,  du tog ud af
verden og gav mig.” Jesus kom til denne verden for at illustrere Guds karakter i sit
eget liv, og han tilbageviste de fejlagtige fremstillinger, som Satan havde fundet på,
og åbenbarede Guds herlighed. Det var kun ved at leve blandt mennesker, at han
kunne åbenbare sin himmelske Faders barmhjertighed, medfølelse og kærlighed;
for det var kun ved kærlighedshandlinger, at han kunne fremstille Guds nåde.’ Sons
& Daughters of God, s. 139.  

2. Hvilken dyrebar gave giver Kristus sine efterfølgere og til hvilket formål?
Joh. 17, 22.
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BEMÆRK:  ‘Guds herlighed er hans karakter. Da Moses var på bjerget  og gik i
forbøn hos Gud, bad han: “Lad mig dog skue din herlighed!” Som svar meddelte
Gud: “Jeg vil lade al min rigdom drage forbi dig og udråbe HERRENS navn foran
dig, thi jeg viser nåde mod hvem jeg vil, og barmhjertighed mod hvem jeg vil!”
Guds herlighed, hans karakter blev derefter åbenbaret: “Og HERREN gik forbi ham
og råbte: HERREN, HERREN, Gud, som er barmhjertig og nådig, langmodig og rig
på miskundhed og trofasthed, som bevarer miskundhed mod tusinder, som tilgiver
brøde, overtrædelse og synd, men ikke lader den skyldige ustraffet” (2 Mos. 33, 18-
19; 34, 6-7).  Denne karakter blev åbenbaret  i  Kristi liv. For at han ved sit eget
eksempel måtte fordømme synden i kødet, tog han syndigt køds skikkelse på sig.
Hele tiden så han Guds karakter for sig; hele tiden åbenbarede han denne karakter
for verden. Kristus ønsker, at hans efterfølgere skal åbenbare den samme karakter i
deres liv. I sin forbøn for disciplene sagde han: “Og den herlighed, du har givet
mig, den har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i
mig, for at de må være fuldkommen ét, så verden kan forstå, at du har sendt mig og
har elsket dem, ligesom du har elsket mig.” (Joh. 17, 22-23). Det er stadig hans
hensigt i dag at hellige og rense sin menighed “for at han således kunne fremstille
kirken for sit åsyn som herlig, uden plet eller rynke eller andet sådant.” (Ef. 5, 26-
27)’ God’s Amazing Grace, s. 322.

‘Dette er det evige liv’

3. Hvilken  indsigt  er  nødvendig  for  at  have  det  evige  liv?  Joh.  17,  3.
Sammenlign med Joh. 14, 7.

BEMÆRK: Et af de overordnede emner i Johannes’ skrifter, både i evangeliet og
brevene, er den indsigt, en Kristi efterfølger må eje.
‘Når den troende har taget imod troen på evangeliet, bliver det hans næste opgave
at tilføre sin karakter dyd og således lutre hjertet og berede sindet til at modtage
indsigt  om Gud.  Denne  indsigt  er  grundlaget  for  al  sand  udvikling  og  al  sand
tjeneste. Den er det eneste værn mod fristelser, og det er den alene, der kan gøre et
menneske Gud lig af sind. Ved kundskab om Gud og hans Søn, Jesus Kristus, gives
der den troende “alt, hvad der tjener til liv og gudsfrygt.” Ingen god gave nægtes
den,  der  oprigtigt  ønsker  at  opnå  denne  retfærdighed  fra  Gud.’  Mesterens
Efterfølgere, s. 281.

4. Hvordan formidlede Jesus kundskaben om Gud til sine disciple? Joh. 14,
8-9.

BEMÆRK:  ‘Det ville være godt at tilbringe en tankefyldt time hver dag med at
betragte Kristi liv fra krybben til Golgata. Vi bør se det punkt for punkt og lade
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fantasien  livfuldt  gribe  hændelserne,  navnlig  de  sidste  i  hans  jordiske  liv.  Ved
således at grunde på hans lærdomme og lidelser og det usigelige offer, han bragte
for menneskeslægtens genløsning, vil vi kunne styrke vor tro, oplive vor kærlighed
og blive mere besjælede af den ånd, som holdt vor Frelser oppe. Dersom vi ønsker
engang at blive frelst, må vi alle tilegne os bodfærdighedens og troens lærdom ved
korsets fod. Alt, hvad der er ædelt og højsindet hos mennesket, vil påvirkes ved
betragtningen af Kristus på korset.’ Herren Kommer, 10. marts.

‘Verden har hadet dem’

5. Hvad bad Jesus om for sine disciple, efter at han skulle tages fra dem?
Joh. 17, 11-12.

BEMÆRK: ‘Således overgiver  Kristus sin udvalgte menighed i  sin Faders  favn
med ord, som kommer fra den, der har guddommelig myndighed. Som en indviet
ypperstepræst går han i forbøn for sit folk. Som en trofast hyrde samler han sin
hjord  i  den  Almægtiges  skygge,  i  det  trygge  og  sikre  tilflugtssted.’  Den Store
Mester, ss. 466-467.
‘Jesus  elsker  dem,  han  har  købt  med  sit  blod,  og  da  han  steg  op  fra  sin
fornedrelsesscene til sin ophøjelsesscene i himmelen, mistede han ikke det mindste
af sin medfølende natur. I dag er det samme elskelige, ømme, medfølende hjerte
åbent  for  alle  menneskehedens  sorger  og smerter.  I  dag  er  den  hånd,  der  blev
gennemboret,  i  endnu større  grad  rakt  frem for  at  velsigne  hans folk,  som er  i
verden. Kan Kristus glemme sin kæmpende menighed ladt tilbage i denne verden,
der er blevet som på syndflodens tid, rede til ødelæggelse,  som Sodoma rede til
himlens vredes ild? Faderen ser den malurt og galde, som hans kære Søn drak for
den faldne slægt. Han hører hans bønner på sine børns vegne: “Jeg er ikke mere i
verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige Fader! Bevar dem i dit
navn (det, som du har givet mig), så de må være ét ligesom vi.”’ Sabbath School
Worker, 1. september, 1893.

6. Hvorfor  hader  verden  dem,  der  søger  at  følge  Jesus?  Joh.  17,  14.
Sammenlign med Matt. 10, 22; Luk. 6, 22.

BEMÆRK:  ‘Gennem  prøvelser  og  trængsler  åbenbares  Guds  herlighed  –  hans
billede – i hans udvalgte. De, som tror på Kristus, som er hadede og forfulgte på
jorden, oplæres og opdrages i Kristi skole. På jorden vandrer de ad snævre veje; de
lutres  i  lidelsens smeltedigel.  De følger  Kristus gennem hård strid;  de udholder
selvfornægtelse og lider bitre skuffelser; men på den måde lærer de syndens skyld
og smerte at  kende,  og de betragter  den med afsky.  Som meddelagtige  i  Kristi
lidelser kan de skimte herligheden bag mørket og sige: “Thi jeg holder for, at det,
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som vi lider her i tiden, ikke er værd at regne i sammenligning med den herlighed,
som skal åbenbares på os,” Rom. 8, 18’ Mesterens Efterfølgere, s. 303.

‘Helliget ved sandheden’

7. Hvad er Guds vilje med hans menighed? 1 Tess. 4, 3; Joh. 17, 19.

BEMÆRK:  ‘Johannes  og Judas er  repræsentanter  for  dem,  der  hævder  at  være
Kristi  disciple.  De  havde  begge  samme  lejlighed  til  at  granske  og  følge  det
guddommelige forbillede. Begge havde de nær forbindelse med Jesus og nød godt
af at lytte til hans undervisning. Begge havde alvorlige mangler i deres karakter, og
begge havde adgang til Guds nåde, som forvandler sindet. Men mens den ene af
dem i ydmyghed lyttede til Jesus, afslørede den anden, at han ikke var en ordets
gører, men kun en hører, den ene, som daglig fornægtede sig selv og overvandt
synden,  blev  helliggjort  ved  sandheden;  den anden,  som kæmpede mod nådens
forvandlende kraft og hengav sig til egoistiske ønsker, endte i Satans trældom. En
sådan karakterforandring, som man møder i Johannes’ liv, vil altid være frugten af
et liv i samfund med Kristus. 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, ss. 294-295.

8. Hvilket middel for helliggørelsen af vor karakter står til  vor rådighed?
Joh. 17, 17; Ef. 5, 26-27; Sal. 119, 11.

BEMÆRK: ‘“Så kommer da troen af det, som høres, og det, som høres, kommer i
kraft  af Kristi ord.” Skriften er det store middel, hvorved karakteren forvandles.
Kristus bad: “Hellige dem ved sandheden! Dit ord er sandhed.” Joh. 17, 17. Hvis
Guds ord bliver studeret og adlydt,  arbejder det i hjertet og undertvinger ethvert
vanhelligt karaktertræk. Helligånden kommer for at overbevise om synd, og den
tro, der vokser frem i hjertet, virker ved kærlighed til Kristus, idet den forvandler os
i legeme, sjæl og ånd til sit eget billede. Da kan Gud bruge os til at gøre sin vilje.
Den kraft, vi har modtaget, virker indefra og ud, idet den leder os til at formidle de
sandheder til andre, som er blevet formidlet til os.’ Christ’s Object Lessons, s. 100.

‘At de alle må være ét’

9. Hvad var Kristi hjertes inderligste ønske for alle hans efterfølgere? Joh.
17, 20-21. 23.

63



Lektie 11: 10. – 16. marts

BEMÆRK: ‘Harmoni og enhed,  som eksisterer  blandt  mennesker af  forskellige
temperamenter,  er det  stærkeste vidnesbyrd,  som kan fremføres  om, at  Gud har
sendt sin Søn til verden for at frelse syndere.  Det er vort privilegium at bære dette
vidnesbyrd. Men for at kunne gøre dette, må vi stille os under Kristi kommando.
Vor karakter må formes efter hans karakter, vor vilje må overgives til hans vilje. Vi
har samme tro, er medlemmer af én familie, alle børn af den samme himmelske
Fader, med det samme salige håb om udødelighed. Hvor nært og ømt skulle ikke
det bånd være, der binder os sammen. Verdens mennesker betragter os for at se, om
vor tro udøver en helliggørende indflydelse på vore hjerter.  De er  hurtige til  at
opdage enhver defekt i vort liv, enhver uoverensstemmelse i vore handlinger. Lad
os ikke give dem nogen anledning til at bringe skam over vor tro.’ God’s Amazing
Grace, s. 210.

10. Hvilken glædelig udsigt venter dem, der opfylder Kristi bøn om enhed?
Joh. 17, 24.

BEMÆRK:  ‘Åh,  hvor  det  guddommelige  Overhoved  længtes  efter  at  have  sin
menighed hos sig! De havde fællesskab med ham i hans lidelser og ydmygelse, og
det er hans største glæde at have dem hos sig for at få del i hans herlighed. Kristus
påberåber sig den forret at have sin menighed hos sig. “Jeg vil, at hvor jeg er, skal
også  de,  som  du  har  givet  mig,  være  hos  mig.”  At  have  dem  hos  sig  er  i
overensstemmelse med pagtsløftet og aftalen med hans Fader. Ærbødigt fremstiller
han  sin fuldbragte  frelse  for  sit  folk  ved  nådestolen.  Løftets  bue omslutter  vor
Stedfortræder og Kautionist, idet han fremfører sine kærlighedsbegæringer: “Fader!
Jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, så de må
skue min herlighed.” Vi får Kongen at se i hans skønhed, og menigheden vil blive
herliggjort.’ Testimonies to Ministers, s. 20.

‘Jeg i dem og du i mig’

11. Hvad er hemmeligheden bag enheden blandt Kristi efterfølgere? Joh. 17,
23a; Kol. 1, 27.

BEMÆRK: ‘Herren har truffet rigelige foranstaltninger, for at hans kærlighed må
gives os som hans frie, overvældende nåde som vor arv i dette liv for at gøre os i
stand  til  at  sprede  den  samme  kærlighed  ved  at  være  under  Kristi  åg.  Jesus
videregiver  denne cirkulerende livskraft  af en ren og helliggjort,  kristuslignende
kærlighed  gennem  alle  dele  af  den  menneskelige  natur.  Når  denne  kærlighed
kommer til udtryk i karakteren, åbenbarer den for alle dem, vi omgås, at det er
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muligt at have Gud formet i vort indre, herlighedens håb. Det viser, at Gud elskede
de lydige, ligesom han elsker Jesus Kristus; og intet mindre end dette tilfredsstiller
hans ønske på vore vegne.  Lige så snart  det menneskelige redskab forenes med
Kristus i hjerte, sjæl og ånd, elsker Faderen denne sjæl som en del af Kristus, som
et lem på Kristi legeme, som selv er det herlige hoved.’ Fundamentals of Christian
Education, s. 466.

12. Hvilken nådig invitation gives til hver eneste kristen? Åb. 3, 20.

BEMÆRK: ‘Den er Jesu røst, som beder om at måtte komme ind. For hver gang,
man  ikke  ænser  denne  banken,  bliver  tilskyndelsen  til  at  lukke  op  svagere.
Helligåndens påvirkning, som man i dag ikke tager hensyn til, vil i morgen ikke
være så stærk. Hjertet bliver mindre modtageligt og henfalder til en dødsensfarlig
tilstand af mangel på bevidsthed om livets kortvarighed og om den store evighed
bagved. Vor fordømmelse ved dommen vil ikke hidrøre fra, at vi har taget fejl, men
fra, at vi har forsømt de himmelsendte lejligheder til at lære, hvad der er sandhed.’
Den Store Mester s. 335.
‘Han lader sig ikke afvise af foragt eller jage til  side af trusler, men hele tiden
opsøger han de fortabte, mens han siger: “Hvordan kan jeg opgive dig?” Hos. 11, 8
[eng.  KJV].  Selvom hans kærlighed  forkastes  af  det  stædige  hjerte,  vender han
tilbage for at bede endnu mere indtrængende: “Se, jeg står for døren og banker.”
Hans kærligheds vindende magt nøder sjæle til at lade ham komme ind. Og de siger
til Kristus: “Din nedladelse gjorde mig stor.” Sal. 18, 36.’ Christ´s Object Lessons,
s. 235.
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‘Vil du ikke skænke os liv på ny?’

UDENADSVERS:  ‘HERRE,  jeg  har  hørt  dit  ry,  jeg  har  skuet  din  gerning,
HERRE  fuldbyrd det i årenes løb, åbenbar dig i årenes løb, kom barmhjertighed i
hu under vreden’ Hab. 3, 2.

STUDIEHJÆLP: På fast grunn, bind 1, kap. 16.

Indledning
‘Vi må bede mere og tale mindre. Uretfærdighed florerer i overflod, og folk må

lære ikke at være tilfredse med en overfladisk gudsfrygt uden ånd og kraft. Hvis vi
alvorligt ransager vore egne hjerter, idet vi afstår fra vore synder, retter vore onde
tendenser, vil vore sjæle ikke rejse sig i forfængelighed; vi vil ikke stole på os selv,
men have en vedvarende forståelse af, at vor tilstrækkelighed kommer fra Gud.’
Selected Messages, bind 1, s. 122.

‘Lad os vende os til Herren’

1. Hvad bør være det, vi fokuserer på i vore bønner for menigheden? Sal. 85,
7.

BEMÆRK:  ‘Vort største behov er en genoplivelse af sand gudsfrygt.  Det burde
også være vor første opgave. Med stor alvor må vi søge Herrens velsignelse, ikke
fordi  Herren  er  uvillig  til  at  give  os  den,  men fordi  vi  ikke er  forberedt  på at
modtage den. Vor himmelske Fader er meget mere villig til at give Helligånden til
dem, som beder ham om det, end forældre er til at give deres børn gode gaver.’ På
fast grunn, bind 1, s. 117.

2. Hvilke  åndelige  kvaliteter  er  nødvendige,  for  at  Herren  kan  bringe
vækkelse? Es. 57, 15.

BEMÆRK: ‘Vi har meget mere at frygte indefra end udefra. Det er menigheden og
ikke verden, som hindrer os i at have kraft og fremgang. De, der ikke er kristne, har
ret til at forvente meget af dem, der bekender sig til at være blandt dem, som har
Guds bud og Jesu tro. De har ret til at forvente, at de ved en konsekvent livsførelse,
et  godt  eksempel  og  en  aktiv  indflydelse,  ærer  og  fremmer  den  bevægelse,  de
repræsenterer.  Men de, som hævder at  være talsmænd for den rette evangeliske
sandhed,  har  ofte  vist  sig  at  være den største  hindring for  dens fremgang.  Når
nogen giver udtryk for vantro og tvivl og foretrækker at leve i mørke, får onde 
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engle let adgang, og vejen bliver åbnet for Satans listige bedrag.’  På fast grunn,
bind 1, s. 118.

‘Jeg er rig, jeg har vundet rigdom’

3. Hvordan  beskriver  Herren  sin  menigheds  tankegang  i  afslutningen  af
denne jords historie? Åb. 3, 17a.

BEMÆRK: ‘Hvordan er vor åndelige tilstand i denne alvorlige tid? I menigheden
finder vi både stolthed og hykleri, bedrag og forfængelighed, fornøjelsessyge og
kamp om førstepladsen.  Sådanne  synder  sløver  sindet  og  gør  det  vanskeligt  at
bedømme åndelige forhold. Lad os studere Guds ord, så vi fuldt ud forstår den tid,
vi lever i, og det som nu foregår i den himmelske helligdom. Hvad kræves der af os
personligt  i  denne  situation?  Hvis  vor  frelse  betyder  noget  for  os,  er  tiden  nu
kommet til at gøre en afgjort forandring i vort liv. Vi må søge Herren i ydmyghed,
og med dyb anger bekende vor synd, så den kan blive udslettet.’  På fast grunn,
bind 1, s. 121.

4. Hvordan  beskriver  Herren  sin  menigheds  åndelige  tilstand,  som den  i
virkeligheden er? Åb. 3, 17b.

BEMÆRK: ‘Det er blevet vist mig, at vi gør fejl i at ære og smigre mennesker ved
at acceptere deres idéer og dømmekraft som Guds stemme og tale deres sag. Mange
har en sådan tillid til dem, som de har været vant til at betragte som ledere, at de
synes ude af stand til at skelne, når disse personer har falsk lære, og de er rede til at
klynge sig til og forsvare fejlagtige positioner, fordi andre gør det. En sådan ånd
vækker Guds mishag, og den er til fare for alle, der giver efter for den; for hvis
ledende mænd tillader sig selv at styres af fordomme, mistro eller jalousi, bliver de,
der ser op til dem som deres forbillede, ført på afveje. Brødre, sæt ikke jeres lid til
mennesker; se hen til Gud; stol på hans ufejlbarlige visdom. Sky som synden den
vane, der er så almindelig blandt Syvende Dags Adventister,  at efterligne andre
mennesker, hvad end deres stilling er. Lyt til den sande Hyrdes stemme, og I vil
aldrig blive ført vild.’ Gospel Workers (1892), s. 390.

‘Vend om til Herren’

5. Hvad er Guds folk blevet lovet, hvis de vil vende tilbage til ham? 5 Mos. 4,
30-31.
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BEMÆRK:  ‘Hvis  menigheden  er  villig  til  at  iklæde  sig  Kristi  retfærdigheds
klædning og afbryde al forbindelse med verden, vil der oprinde en herlig tid for
den. Gud ønsker, at hans trofaste børn, som tror på ham, skal sætte mod i dem, som
er blottet for tro og håb. Vend jer til Herren, I fanger med håb! Søg styrke hos Gud,
den levende Gud, vis en urokkelig, ydmyg tro på hans magt og på hans villighed til
at frelse. Når vi tilegner os hans styrke i tro, vil han på den vidunderligste måde
ændre  de  mest  dystre  og  fortvivlede  udsigter  for  sit  navns  herligheds  skyld.
Profeter og Konger, ss.127-128.

6. Hvad betyder det, at menigheden skal ‘vende sig til Herren’? Klagesang.
3, 40-45.

BEMÆRK: ‘Ånden gives kun til dem, der i ydmyghed venter på Gud og søger hans
ledelse og nåde. Guds kraft venter på, at de beder og modtager. Når der i tro gøres
krav på denne forjættede velsignelse, har den alle andre velsignelser i sit følge. Den
gives i forhold til Kristi rigdom og nåde, og han er rede til at yde enhver sjæl, hvad
den er i stand til at modtage.’ Den Store Mester, s. 460.
‘En  behørig  frygt  for  Gud,  idet  man  tror  på  hans  trusler,  fremkalder
retfærdighedens fredelige frugter ved at få den skælvende sjæl til at søge ly hos
Jesus. Mange burde have denne ånd i dag og vende sig til Herren i ydmyg anger,
for Herren har  ikke givet  så mange forfærdelige trusler  eller udtalt  så alvorlige
domme i sit ord bare for at få dem nedskrevet; men han mener det, han siger. En
siger: “Harme greb mig over de gudløse, dem, der slipper din lov.” Paulus siger:
“Da vi altså kender til at frygte Herren, søger vi at ‘vinde mennesker.’”’  Second
Advent Review & Sabbath Herald, 21. oktober, 1890

‘Vær derfor nidkær og omvend dig’

7. Hvilke egenskaber ønsker Herren at udvikle i sit folk? Åb. 3, 18.

BEMÆRK: ‘Vi må få køberne og sælgerne ryddet ud af sjæletemplet, så Jesus kan
tage bolig i os. Nu står han ved hjertets dør som den himmelske købmand; han
siger: “Luk op for mig; køb himmelske varer af mig; køb guld, prøvet i ild, af mig.”
Køb  tro  og  kærlighed,  vor  Genløsers  dyrebare  og  smukke  egenskaber.  Han
indbyder  os  til  at  købe  hvide  klæder,  som  er  hans  herlige  retfærdighed;  og
øjensalve, så vi må kunne skelne åndelige ting. Åh, skal vi ikke åbne hjertets dør
for denne himmelske gæst?’ Our High Calling, s. 350.

8. Hvilken pris må vi betale for at modtage disse dyrebare gaver? Matt. 13,
44; Luk. 14, 33.
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BEMÆRK:  ‘Den  troende  må  huske  på,  at  han  er  indviet  til  Gud,  Kristus  og
Helligånden. Han bør lade alle verdslige betragtninger komme på andenpladsen i
dette nye forhold. Han har offentlig bekendt, at han ikke længere vil leve i stolthed
og egenkærlighed. Han vil ikke længere leve et skødesløst og ligegyldigt liv. Han
har indgået en pagt med Gud. Han er død for verden. Han vil leve for Herren og
bruge alle sine betroede evner for ham, og aldrig vil han glemme, at han bærer
Guds signatur,  at han er en undersåt i Kristi rige, at han har del i guddommelig
natur. Han må overgive alt, han er og har til Gud, og anvende alle sine gaver til
hans navns ære.’ Evangelism, page 316.

‘Jeg vil udspy dig’

9. Hvis menigheden ikke er villig til at tage imod Kristi kald til omvendelse,
hvad har Herren da lovet at gøre? Åb. 3:15-16.

BEMÆRK: ‘Kan noget større bedrag komme over menneskesindet end en tro på, at
man er på rette vej, når man er på den gale vej? Det sanddru vidne finder Guds folk
i et sørgeligt bedrag, dog ærlige i dette bedrag.  De ved ikke, at deres tilstand er
beklagelig i Guds øjne. Mens de tiltalte smigrer sig selv med, at de befinder sig i en
ophøjet  åndelig  tilstand,  forstyrrer  det  sanddru  vidne  deres  tryghed  med  den
foruroligende udtalelse om deres sande tilstand af åndelig blindhed, fattigdom og
elendighed. Vidnesbyrdet, så skarpt og alvorligt, kan ikke være en fejltagelse; for
det er det sanddru vidne, der taler, og hans vidnesbyrd må være sandt.’  Second
Advent Review & Sabbath Herald, 16. september, 1873.

10. Hvilken gerning vil rense menigheden? Heb. 12, 26-27.

BEMÆRK: ‘Jeg spurgte om betydningen af den rystelse, jeg havde set, og det blev
vist mig, at den ville fremkaldes af det tydelige vidnesbyrd, som indeholdtes i det
sanddru  vidnes  råd  til  menigheden  i  Laodikea.  Dette  ville  øve  sin  virkning  på
modtagerens hjerte og lede ham til at løfte banneret højt og fremholde den tydelige
sandhed. Nogle vil ikke høre dette tydelige vidnesbyrd. De vil sætte sig op imod
det,  og  dette  vil  forårsage  en  rystelse  blandt  Guds  folk.  Det  sanddru  vidnes
vidnesbyrd  er  ikke  blevet  halvt  påagtet,  det  højtidelige  vidnesbyrd,  som afgør
menighedens skæbne, er blevet agtet ringe, om ikke helt ladet ude af betragtning.
Dette vidnesbyrd må bevirke en dyb omvendelse, og alle der virkelig tager imod
det, vil adlyde det og blive renset.’ Vejledning for Menigheden, bind 1, s. 53.
‘Det kan se ud, som om menigheden er ved at falde, men den falder ikke. Den vil
bestå,  mens syndere  i  Zion vil  blive sigtet  fra  – avnerne vil  blive skilt  fra  den
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dyrebare hvede. Dette er en frygtelig ildprøve. Ikke desto mindre må den finde
sted. Kun de, som har sejret i kraft af Lammets blod og det ord, de har vidnet om,
vil blive fundet sammen med de trofaste og sande, uden plet af synd og uden svig i
deres  mund.  Vi  må  afklædes  vor  selvretfærdighed  og  klædes  med  Kristi
retfærdigheds klædning.’ På fast grunn, bind 1, s. 381.

‘En rest skal frelses’

11. Hvordan beskriver Bibelen Guds folks rest? Zef. 3, 12-13.

BEMÆRK: ‘Kun få store mænd vil være involveret i det sidste højtidelige arbejde.
De er selvtilstrækkelige, uafhængige af Gud, og han kan ikke bruge dem. Herren
har  trofaste tjenere,  som vil  stå  frem i  rystelsens  og prøvelsens  tid.  Der  findes
endnu nogle ædle mænd, ubemærket af denne verden,  som ikke har bøjet knæ for
Baal. De har ikke haft det lys, som har skinnet på jer med stor koncentration. Men
det kan være under et råt og utiltrækkende ydre, at det klare lys fra en ægte kristens
karakter vil komme til syne. Om dagen kigger vi op mod himlen, men ser ingen
stjerner. De er dér, fæstnet på himmelhvælvingen, men øjet kan ikke skelne dem.
Om natten ser vi deres strålende glans. Den tid er ikke langt borte, hvor prøven vil
komme til hver eneste sjæl. Da vil guldet blive skilt fra slaggerne i menigheden.
Sand gudsfrygt vil da klart kunne skelnes fra gudsfrygts skin. Mangen stjerne, som
vi har beundret for dens glans, vil da gå ud i mørket. Avnerne vil blive ført bort af
vinden som en sky, selv fra steder hvor vi nu bare ser marker fulde af hvede. Alle
som  smykker  sig  med  helligdommens  ornamenter,  men  ikke  er  klædt  i  Kristi
retfærdighed, vil da vise sig i deres egen nøgenheds skam.’ Christian Service, s. 49.

12. Hvad bør være vor bøn for Guds menighed? Hos. 6, 1-3.

BEMÆRK:  ‘En  vækkelse  og  en  reformation  må  komme  under  Helligåndens
ledelse.  Vækkelse  og  reformation  er  to  forskellige  ting.  Vækkelse  betyder  en
fornyelse  af  åndeligt  liv,  en  opstandelse  fra  åndelig  død.  Reformation  er  en
reorganisering, en ændring i holdning og tankegang, i vaner og i liv. Reformationen
vil kun bære retfærds gode frugt, hvis den er et resultat af en vækkelse, som er sat i
gang af Helligånden.  Vækkelse og reformation må gå hånd i hånd for at kunne
udføre det, Gud har bestemt.’ På fast grunn, bind 1, s. 124.

13. Hvilket løfte har vi om, at vækkelsen vil gøre sin gerning blandt Guds
folk? Hos. 14, 7.
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BEMÆRK: ‘Håber vi at se hele menigheden opleve en vækkelse? Den tid vil aldrig
komme. I menigheden er der nogle, som ikke er omvendte, og som ikke vil forene
sig i alvorlig og vedholdende bøn. Vi må hver enkelt tage del i arbejdet.  Vi må
bede mere og tale mindre.’ Selected Messages, bind 1, s. 122.
‘Det er blevet vist mig, at Herren benytter mange fremgangsmåder og mange slags
mennesker til at gennemføre sine planer. Det er ikke bare de mest begavede, dem
med  høje  stillinger  og  de  verdsligt  set  bedst  uddannede,  Herren  benytter  i  sit
frelsesværk.  Han  kommer  til  at  benytte  enkle  midler  og  personer  med  små
forudsætninger til at være med til at fuldføre sin frelsesplan. Med enkle midler  vil
han få velstående mennesker til at blive grebet af det sande budskab, og de vil blive
hans medarbejdere i den store opgave.’ På fast grunn, bind 1, s. 125.
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‘Pris HERREN

UDENADSVERS: ‘Alt hvad der ånder, pris HERREN! Halleluja!” Sal. 150, 6.
STUDIEHJÆLP: Vejen til Kristus, kap. 13.

Indledning
‘Intet bidrager mere til at forfremme legemlig og sjælelig sundhed end dette at

være taknemmelig. Det er en afgjort pligt at bekæmpe tungsind, utilfredse tanker
og  følelser,  lige  så  meget  en  pligt  som det  at  bede.  Hvis  himlen  er  vort  mål,
hvorledes kan vi da vandre fremad som en sørgende skare, der hele tiden sukker og
klager på vejen til vor Faders hus?’ I Den Store Læges Fodspor, s. 256. 

‘Glæd jer altid i Herren’

1. Hvad burde være vore hjerters konstante holdning til Gud? Fil. 4, 4.

BEMÆRK:  ‘Lovsangstonen  er  himmelens  luft;  og  når  himmelen  kommer  i
berøring med jorden, er der musik og sang, “lovsang og strengespil.” Es. 51, 3.
Over den nyskabte jord, som lå der skøn og ubesmittet, mens Gud smilede til den,
“jubled morgenstjernerne til hobe, og alle gudssønner råbte af glæde.” Job 38, 7.
Sådan har menneskehjerter forenet sig med himmelen i lovsangstoner som svar på
Guds godhed.  Mange  af  begivenhederne  i  menneskeslægtens  historie  har  været
knyttet til sang.’ Uddannelse, s. 163.
‘Gør jer arbejdet behageligt med lovsange. Hvis I vil have et rent blad i himmelens
bøger,  så  bliv  aldrig  irriteret  og  skæld  aldrig  ud.  Lad  jeres  daglige  bøn være:
“Herre, lær mig at gøre mit bedste. Lær mig, hvordan jeg kan gøre arbejdet bedre.
Giv mig kraft  og frimodighed.” Tag Kristus med i  alt,  hvad I gør.  Da vil  jeres
tilværelse blive fyldt med glæde og taknemmelighed. Lad os gøre vort bedste, idet
vi  frimodigt  går  fremad  i  Herrens  gerning  med hjertet  fyldt  med hans  glæde.’
Barnet i Hjemmet, s. 144.

2. Hvordan knytter Paulus bøn sammen med lovsang? 1 Tess. 5, 16-17.

BEMÆRK: ‘Den kraft  og virkning som findes  i  bøn,  vurderer  vi  ikke,  som vi
burde. “Og også Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal
bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os
med uudsigelige sukke.” Rom. 8, 26. Gud ønsker, at vi skal komme til ham i bøn,
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så han kan oplyse vort sind. Han alene kan give os en klar forståelse af sandheden.
Han alene kan blødgøre og mildne hjertet. Han kan vække evnen op til at forstå og 
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skelne mellem sandhed og vildfarelse. Han kan gøre det vaklende sind fast og give
det en kundskab og en tro, som vil holde prøven ud. Bed derfor, bed uden ophør.
Herren, som hørte Daniels bøn, vil også høre din, hvis du kommer frem for ham,
sådan som Daniel gjorde. Lad os leve i et inderligt samfund med Gud. Den kristnes
glæde  har  sin  rod  i  følelsen  af  Guds  kærlighed  og  omsorg  for  sine  børn  og  i
forsikringen om, at han ikke vil forlade dem i deres svaghed.’ Lys fra det Høje, s.
74.

‘Jeg siger igen: glæd jer!’

3. På hvilke tidspunkter formanede Jesus os til at glæde os? Luk. 6, 22-23.

BEMÆRK:  ‘Jeg  er  tilfreds  med  Herrens  virke.  Hvis  vantro  mangedobles  ved
udøvelse af vantro mod vidnesbyrdene, efter at have gjort alt, hvad vi kan, vil vi
tale tro og arbejde på spørgsmålets bekræftende side. Hvis mit navn bliver hængt
ud som ondt, er jeg i fremragende selskab. De, som ikke ville tage imod Kristus var
døde i overtrædelser  og synder.  Idet  de så på de beviser,  han fremlagde ved at
helbrede sygdom og få de lidende til at glæde sig i sundhed, hvorfor opgav de så
ikke  deres  vantro?  Fordi  de  ved  sådan  en  handling  ville  indrømme,  at  de  var
syndere. I stedet for at modtage det bevis, der blev fremlagt for dem, i stedet for at
erkende himmelens gaver i Kristi gerninger, holdt de fast på deres onde hensigter
og sagde, at han udførte denne vidunderlige gerning ved Djævelens hjælp. Dette
var synd mod Helligånden. De fik ingen tilgivelse i denne verden og heller ikke i
den kommende verden.’ Loma Linda Messages, ss. 155-156.
‘Levende tro på Jesu Kristi kraft, og ikke på din egen kraft eller visdom, vil bringe
dig gennem enhver vanskelighed og fristelse. Vent tålmodigt, våg og bed og hold
fast på løfterne. Lige meget hvor meget dine fjender har såret din sjæl, tilgiv dem,
og ved at  fastholde  troen på  Kristus  vil  han  være  for  dig som en  stor  Klippes
skygge i et øde land. Udhold presset. Underkast dig uret, bær den lidende del af
religion for Kristi skyld i stedet for at synde imod Gud ved at søge at befri dig selv.
Kan du ikke tage del i Kristi lidelser? Kan du ikke udholde at få dit navn hængt ud
som ondt og lide materielle tab? Du kan blive falsk anklaget, men husk på, at Jesus
bar alt dette for dig, og giv ikke efter under prøvelse. Overvind ondt med godt. Bliv
ikke bitter og fremmed over for Jesus. Han elsker dig. Sæt din lid til ham.’  The
Upward Look, s. 42

4. Hvordan fandt Paulus grund til at glæde sig, selv over dem, som forkyndte
med forkerte motiver? Fil. 1, 15-18.
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BEMÆRK: ‘I enhver tidsalder er Guds udvalgte sendebud blevet hånet og forfulgt,
men ved  deres  trængsler  er  kundskaben  om Gud blevet  udbredt.  Enhver  Kristi
discipel må træde ind i rækkerne og føre det samme værk videre i bevidsthed om,
at  fjenderne ikke formår noget  imod sandheden men for  sandheden.  Gud vil,  at
sandheden skal komme i forgrunden og blive genstand for undersøgelse og omtale,
selv om det sker ved den ringeagt, som den udsættes for. Menneskenes sind må
sættes i bevægelse; enhver strid, enhver forsmædelse, enhver anstrengelse for at
indskrænke samvittighedsfrihed er et Guds middel til at vække deres tanker, der
ellers måske vil slumre.’ Med Mesteren på Bjerget, s 39.

‘Til lov og pris for sin nådes herlighed’

5. Hvad er måske den bedste måde at prise Gud på? Fil. 1, 11; Ef. 1, 12.

BEMÆRK: ‘Den kristne vil være en duft af liv til liv for andre, selvom han måske
ikke kan forklare sin erfarings mysterier. Men han vil vide, at da skyer og mørke
omgav ham, og han råbte til Herren, blev mørket spredt, og fred og glæde var i
hans sjæls tempel. Han vil vide, hvordan det er at have Guds tilgivende kærlighed
åbenbaret  for hjertet,  at erfare den fred, der overgår al forstand, at have pris og
taksigelse og tilbedelse svulme op i sjælen mod ham, som har elsket os og renset os
fra  vore synder  i  sit  eget  blod.  Han har  fred  gennem Jesus Kristus  og glæde i
Helligånden. Han er ét med Kristus, og hans sjæl er fyldt med overgivelse til hans
vilje, og himmelen har fået en plads i hans hjerte, medens han er omsluttet af den
guddommelige  kærligheds  favn.  Sådanne kristne  vil  bære  megen frugt  til  Guds
herlighed.  De  vil  fortolke  Guds  karakter  rigtigt  og  udvise  hans  egenskaber  til
verden.’ Signs of the Times, 3. april, 1893. 

6. Hvad bør konstant være på vore læber i alle livets erfaringer? Heb. 13, 15.

BEMÆRK: ‘Vi behøver at prise Gud meget mere, end vi gør. Vi bør vise andre, at
vi har grund til at fryde os. “Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et
helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som
kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys.” 1 Pet. 2, 9. Gør vi dette i den grad, vi
burde? Viser vi den kærlighed, som vil ære og herliggøre vor forløser? Hvor mørke
de skyer end er, som hænger over verden i vor tid, så er der lys bag ved skyerne.
Ved hvert  skridt  vi  tager  på vejen frem, vil  vi  stå over for uvidenhed,  overtro,
mørke og stærk bydende vantro. Men vor tro må hæve sig over dette og være rettet
mod løftets  bue,  som omgiver  Guds trone.  Vi  må reflektere  lyset  med pen  og
stemme og prise Gud over for verden.’ Lys fra det Høje, s. 95. 
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‘Fryd jer med en usigelig glæde’

7. Hvad bør være vor respons på prøvelse og fristelse? 1 Pet. 1, 5-9.

BEMÆRK: ‘Det var med sang, at Jesus mødte fristelser, da han levede på jorden.
Ofte, når der lød skarpe og bidende ord, når atmosfæren omkring ham syntes tung
af mørke, utilfredshed, mistillid eller knugende frygt, kunne man høre ham synge i
tro og hellig glæde. Den sidste sørgelige aften under påskemåltidet, lige inden han
skulle forrådes og dø, løftede han stemmen i salmesangen:
“Herrens navn være lovet
fra nu og til evig tid;
fra sol i opgang til sol i bjerge
være Herrens navn lovpriset.”’ Education, s. 166.

8. Hvad fordel kan vi have af prøvelser? 1 Pet. 4, 12-13.

BEMÆRK: ‘En kristen, som våger, arbejder også og søger af al kraft at gøre alt,
hvad der står i hans magt for at fremme evangeliets forkyndelse. Når kærligheden
til  Frelseren  vokser,  vokser  også  kærligheden  til  næsten.  Han  har  ligesom  sin
Mester  hårde  prøvelser;  men han tillader  ikke sorger  at  forbitre  hans sind eller
ødelægge hans sjælefred. Han ved, at prøvelser, hvis de bæres på rette måde, vil
forædle og lutre ham og bringe ham i nærmere fællesskab med Kristus. De, som får
del i Kristi lidelser, vil også få del i hans trøst og til sidst komme til at få del i hans
herlighed.’ Mesterens efterfølgere, s. 141.

‘Både den, som sår, og den, som høster, kan glæde sig sammen’

9. Hvilken  samarbejdsånd  skulle  bringe  glæde  til  dem,  der  arbejder  for
Gud? Joh. 4, 36.

BEMÆRK: ‘I dag har Gud brug for arbejdere til at så og høste i sin store mark. Lad
dem, der går til arbejdet, både dem, der sår, og dem, der høster, huske på, at de
aldrig må give sig selv æren for arbejdets fremgang. Guds udvalgte arbejdere har
været der før dem og beredt vejen for såningen og høsten. “Jeg har sendt jer ud for
at høste det, som I ikke har arbejdet med,” sagde Kristus; “andre har arbejdet, og I
er  gået  ind  i  deres  arbejde.  (Joh.  4,  36)  Læs  disse  ord  omhyggeligt.  Studer
betydningen af dem; for de udpeger Guds plan. De, som sår sæden, idet de arbejder
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hårdt på at præsentere sandheden for denne tid for store og små forsamlinger, vil
måske ikke altid komme til at indsamle høsten. Ofte bliver Herrens arbejdere mødt
med  bitter  modstand,  som  hindrer  deres  gerning.  De  gør  deres  bedste;  med
alvorlige,  møjsommelige  anstrengelser  sår  de  den  gode  sæd.  Men  modstanden
bliver  stadig  heftigere.  Nogle  af  tilhørerne  lader  sig  måske  overbevise  om
sandheden, men bliver skræmt over den modstand, de ser, og har ikke mod nok til
at stå inde for deres overbevisning. Arbejdernes liv står måske i fare på grund af
dem, der  kontrolleres  af  Satan.  Da har  de den forret  at  kunne følge  Mesterens
eksempel og gå til andre steder. “I skal ikke komme til ende med Israels byer,”
sagde Kristus, “førend Menneskesønnen kommer.” (Matt. 10, 23) Lad sandhedens
budbringer  gå  videre  til  andre  marker.  Her  kan  chancerne  for  arbejdet  være
gunstigere, og de kan så sandhedens sæd og høste frugten. Beretningen om deres
fremgang vil finde vej til det sted, hvor arbejdet tilsyneladende var uden succes, og
den  næste  sandhedens  budbringer,  som  kommer,  vil  blive  taget  bedre  imod.’
Gospel Workers, ss. 409-410.

10. Skal Guds folk rose sig af de gaver og talenter, Gud har givet dem? Luk.
10, 19-20.

BEMÆRK: ‘Det  lys,  der  reflekteres  fra  Golgatas  kors,  vil  ydmyge  enhver stolt
tanke. De, der søger Gud af hele deres hjerte og tager imod det store offer, der er
blevet tilbudt dem, vil åbne hjertets dør for Jesus. De vil holde op med at tilskrive
sig selv æren. De vil ikke rose sig af deres resultater eller tage æren for deres evner,
men vil betragte alle deres talenter som Guds gaver, der skal bruges til hans ære.
Enhver intellektuel kunnen vil de kun betragte som dyrebar, hvis den kan bruges i
Kristi tjeneste.’ Our High Calling, s. 114. 

‘Lovsynge min Gud, så længe jeg lever’

11. Hvad burde være den største årsag til vor glæde? Rom. 5, 1-2.

BEMÆRK: ‘Gud har  sørget  for  en overflod af nåde,  for  at  den,  som tror,  skal
kunne blive bevaret fra synd. Hele himmelen med sine ubegrænsede hjælpemidler
er stillet til vor rådighed. Vi skal øse vand af frelsens kilde. Kristus er lovens ophør
til retfærdighed for hver den, som tror. Sådan som vi er i os selv, er vi syndere, men
vi er retfærdige i Kristus. Efter at Gud har gjort os retfærdige ved Kristi tilregnende
retfærdighed,  erklærer  han  os  retfærdige  og  behandler  os  som retfærdige.  Han
betragter os som sine kære børn. Kristus modarbejder syndens magt. Hvor synden
er stor, er nåden endda større. “Da vi nu er retfærdiggjorte ved tro, har vi fred med
Gud ved vor Herre Jesus Kristus, ved hvem vi i troen har fået adgang til den nåde,
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vi nu står i, og vi priser os lykkelige over håbet om Guds herlighed.” (Rom. 5, 1-
2.)’ På fast grunn, bind 1, s. 391.

12. Hvilken lektie om lovsang til Gud kan vi lære af salmisten? Sal. 146, 1-2.

BEMÆRK: ‘Det er lige så meget vor pligt at prise Gud af et oprigtigt hjerte, som
det er at bede. Vi skal vise verden og de hellige engle, at vi værdsætter Guds store
kærlighed til faldne mennesker, og at vi forventer at modtage større og endnu større
velsignelser fra ham, som er alle gode gavers giver. Vi burde tale langt mere, end vi
gør, om de gode erfaringer vi har haft i livet. Når vi har erfaret en særlig udgydelse
af Helligånden, ville vor glæde i Herren og vor dygtighed i hans tjeneste forøges
meget, hvis vi talte om hans godhed og underfulde gerninger for sine børn. Disse
vidnesbyrd modvirker Satans magt. De fordriver utilfredshed og klager, og fristeren
må vige. De hjælper til med at opelske de karaktertræk, der gør jordens beboere
skikkede til at bo i de himmelske sale.’ Kristi Lignelser, s. 311.
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