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‘Livets ord’

Forord

Vi er forskellige. Vi opfatter ikke tingene på samme måde, og ordene i en tekst
betyder ikke det samme for alle. Det, som står klart for én selv, kan derfor være
vanskeligt at forklare for andre med en anden baggrund og en anden indstilling. For
en person, som er åben og ærlig, vil man alligevel kunne forklare det væsentligste.
De,  som  ikke  er  hæderlige  og  ikke  ønsker  at  se  eller  forstå  sandheden,  vil
forvrænge alt, hvad der bliver sagt, så det passer med alt det, de selv ønsker. De vil
misfortolke ordene og give dem en hel  anden mening,  og på den måde kan de
afvise sandheden og hævde, at det, som blev sagt, er helt galt.

På fast grunn, bind 1, s. 14.

Prædikanterne må lære at  forkynde sandheden,  sådan som den er  i  Jesus på en
klarere og enklere måde. De må selv lære at forstå frelsesplanen bedre. Så vil de
kunne lede tilhørernes  sind fra det,  som hører  denne verden  til,  og over til  det
åndelige og det evige. Der er mange, som spørger om, hvad de skal gøre for at blive
frelst.  De  behøver  en  klar  og  tydelig  forklaring  af  de  skridt,  man  må  tage  til
omvendelse.  I  hver  eneste  prædiken  burde  der  være  et  afsnit  med en enkel  og
letfattelig forklaring på, hvordan synderen kan komme til Jesus og blive frelst. I
lighed med Johannes må prædikanten pege på Kristus og sige med et hjerte fyldt af
begejstring og taknemmelighed: “Se Guds lam, som bærer verdens synd.” De må
appellere stærkt og alvorligt til synderen om anger og omvendelse.

På fast grunn, bind 1, s. 153.

Vore  skrifter  har  en  overmåde  hellig  opgave  at  udføre.  De  skal  fremholde  det
åndelige  grundlag  for  vor tro  klart,  tydeligt  og enkelt.  Overalt  tager  mennesker
deres  standpunkt.  Alle  slutter  op  i  rækkerne,  enten  under  sandhedens  og
retfærdighedens banner,  eller under det banner,  der tilhører de frafaldne magter,
som kæmper for overherredømmet. I denne tid skal Guds budskab til verden gives
så åbenbart og forkyndes med en sådan kraft, at folkeslagene vil blive stillet ansigt
til ansigt med sandheden. De må bringes til at indse sandhedens overlegenhed over
de talrige vildfarelser, som trænger sig på for om muligt at fortrænge Guds ord for
denne alvorlige tid.

Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 130.
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Lektie 1: 30. september – 6. oktober  
Synd: ‘Synd er lovbrud’

UDENADSVERS: ‘Enhver, der gør synd, begår dermed også lovbrud, ja, synd
er lovbrud.’ 1 Joh. 3, 4. 

STUDIEHJÆLP: Confrontation , s. 75.
TIL EFTERTANKE: ‘Synd er lovbrud.’

Indledning
‘Dersom prædikanter, som forkynder evangeliet, ville gøre deres pligt og også være
eksempler for Guds hjord, ville de opløfte deres stemmer som en trompet for at vise
folket deres overtrædelse og Israels hus deres synder. Prædikanter, som formaner
syndere til at omvende sig, bør tydeligt definere, hvad synd er, og hvad omvendelse
fra synd er. Synd er lovbrud. Den overbeviste synder må udøve anger overfor Gud
for overtrædelsen af hans lov og tro mod vor Herre Jesus Kristus.’ Confrontation, s.
75. 

‘Synden avler død’

1. Hvad er Bibelens eneste definition på synd? 1 Joh. 3, 4.

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

2. Hvad har Gud givet mennesker for at hjælpe dem med at erkende, hvad
synd er? Rom. 7, 7; 3, 20b.

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 synd. Den erklærer, at lovovertræderens lod er døden.’ God’s Amazing Grace,
s. 20. 
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Lektie 1: 30. september – 6. oktober
‘Til dem, der hævdede, at “prædiken af evangeliet  opfylder alle lovens formål,”
svarede  Wesley:  “Dette  benægter  vi  fuldstændig.  Det  opfylder  ikke  lovens
allerførste formål, nemlig at overbevise mennesker om synd, at vække dem, der
stadig sover på helvedes rand.” Apostlen Paulus erklærer, at “ved loven når man
nemlig kun at erkende sin synd”; “og først når et menneske er overbevist om synd,
kan det virkelig føle sit behov for Kristi forsonende blod. . . . “De raske har ikke
brug for læge, men de syge,” siger vor Herre selv. Det er altså urimeligt at tilbyde
læge til dem, der er raske, eller som i det mindste bilder sig ind at være det. Først
må  de  overbevises  om,  at  de  er  syge;  ellers  vil  de  ikke  takke  dig  for  dine
anstrengelser. Lige så urimeligt er det at tilbyde Kristus til dem, hvis hjerte er rask
og sundt, fordi det endnu aldrig har været knust.”’ Den Store Strid, s. 153.

‘Skal du visselig dø’

3. Hvilken lov blev givet Adam og Eva, og hvad var straffen for at overtræde
den? 1 Mos. 2, 16-17.

BEMÆRK: ‘Guds lov er lige så hellig som Gud selv. Den er en åbenbarelse af hans
vilje,  et  udtryk  for  hans karakter  og hans guddommelige  kærlighed og visdom.
Skaberværkets harmoni afhænger af, at alle væsener, ja, alt, levende som livløst, er
i fuldkommen harmoni med Skaberens lov. Gud har fastsat love til at lede ikke blot
alle levende væsener,  men alle foreteelser  i  naturen. Alt er  undergivet  bestemte
love, som ikke kan tilsidesættes. Men mens alt i naturen styres af naturlove, er kun
mennesket  ansvarligt  overfor  moralloven  på  denne  jord.  Mennesket,  kronen  på
skaberværket,  har  af  Gud  fået  evnen  til  at  forstå  hans  krav,  fatte  hans  lovs
retfærdighed og mildhed, og hvad dens hellige bud forlanger af det; der kræves
ubetinget lydighed af mennesket. Ligesom englene var beboerne i Eden blevet sat
på prøve. Deres lykkelige tilstand kunne kun bevares på betingelse af troskab mod
Skaberens lov. De havde valget mellem at adlyde og leve eller at være ulydige og
dø. Gud havde udøst rige velsignelser over dem; men hvis de tilsidesatte hans vilje,
kunne han, der ikke skånede de engle,  der havde syndet, heller ikke skåne dem.
Ved overtrædelse ville de forspilde hans gaver og bringe ulykke og elendighed over
sig selv.’ Patriarker og Profeter, s. 26.

4. Hvordan prøvede fristeren at undergrave Guds lov? 1 Mos. 3, 1-5.

BEMÆRK: ‘Satan fortalte det hellige par, at der var fordel ved at overtræde Guds
lov. Er det ikke det samme ræsonnement, vi hører i dag? Mange omtaler dem, der
adlyder  Guds  bud,  som  snæversynede,  mens  de  påstår,  at  de  selv  har
vidtspændende tanker og nyder større frihed. Hvad er dette andet end et ekko af
stemmen fra Edens have: “Når I spiser deraf” - overtræder det guddommelige krav
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Lektie 1: 30. september – 6. oktober
- “åbnes eders øjne, så I bliver som Gud”? Satan påstod, at han havde fået meget
godt ud af at spise af den forbudne frugt; men han lod ikke skinne igennem, at han
ved sin overtrædelse var blevet udstødt af Himmelen. Skønt han havde opdaget, at
synd resulterer i uendelig store tab, skjulte han sin egen ulykke for at bringe andre i
samme  situation.  På  lignende  måde  søger  overtræderen  nu  at  skjule  sin  sande
karakter. Han kan endog påstå at være hellig; men hans ophøjede bekendelse gør
ham kun til en endnu farligere bedrager. Han står på Satans side, nedtræder Guds
lov og leder andre til at gøre det samme til deres evige ødelæggelse.’ Patriarker og
Profeter, s. 28.
‘Den eneste,  som lovede Adam liv trods ulydighed,  var  den store bedrager.  Og
slangens ord til Eva: “I skal ingenlunde dø”, var den første prædiken, der nogen
sinde er blevet holdt om sjælens udødelighed. Denne udtalelse, som kun var baseret
på Satans myndighed, giver genlyd fra kristenhedens prædikestole, og den antages
lige  så  beredvilligt  af  de  fleste  mennesker  i  dag,  som den  blev  af  vore  første
forældre.  Guds ord:  “Den sjæl, der synder,  den skal  dø,” (Ez. 18, 20) tillægges
betydningen:  Den sjæl,  der  synder,  den skal  ikke  dø,  men leve  evigt.  Man må
undres over den ejendommelige forblindelse, som gør menneskene så godtroende
over for Satans ord og så skeptiske over for Guds ord.’ Den Store Strid, s. 471.

‘Alle har syndet’

5. Hvor mange mennesker har overtrådt Guds lov? Rom. 3, 23. Sammenlign
med Gal. 3, 22; Rom. 3, 9-10.

BEMÆRK: ‘Alle mennesker har overtrådt Guds lov, og som lovovertrædere er vi
håbløst fortabt, for vi er Guds fjender og ude af stand til at gøre nogen god gerning.
“Kødets attrå er jo fjendskab imod Gud, thi det bøjer sig ikke under Guds lov, og
det kan heller ikke gøre det.” (Rom. 8, 7). Når menneskene ser ind i det moralske
spejl, Guds hellige lov, opdager de, at de er syndere, og de bliver overbevist om
deres syndige tilstand, og at de er under lovens retfærdige dom.’  På fast grunn,
bind 1, s. 317.

6. Hvordan  beskriver  Paulus  resultatet  af  at  synde  på  det  menneskelige
sind? Rom. 8, 7.

BEMÆRK: ‘Det er kun få, der tror, at menneskeheden er sunket så dybt, som den
er,  eller  at  den  er  så  helt  igennem dårlig,  så  desperat  imod Gud,  som den  er.
“Kødets attrå er jo fjendskab imod Gud, thi det bøjer sig ikke under Guds lov, og
det kan heller ikke gøre det” (Rom. 8, 7). Når sindet ikke er under Guds Ånds
direkte indflydelse, kan Satan forme det, som han vil. Han vil sanseliggøre alle de
forstandsmæssige kræfter,  som han kontrollerer.  Han er i direkte modsætning til
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Lektie 1: 30. september – 6. oktober
Gud i sin smag, sine synspunkter, det, han foretrækker og kan lide og ikke lide,
valg af  ting og beskæftigelse;  der  er  intet  velbehag i  det,  som Gud elsker  eller
bifalder, men en glæde ved det, som han foragter; derfor fastholdes en kurs, som
fornærmer Gud. Dette fører til strid med dem, som prøver at vandre på Herrens vej.
De [som modsætter sig sandheden] vil kalde lys mørke og mørke lys, godt ondt og
ondt  godt.  Satan  har  arbejdet  ved  roret  og  drejet  på  det,  indtil  han  har  fået
kontrollen over alle de menneskers sind, som har taget imod de løgne, hvormed han
bedragede Eva, og derefter brugte hende som sit redskab til at lokke Adam i synd.
Satan har fortsat  sit  besnærende arbejde på menneskers sind siden den dag til  i
dag.’ Mind, Character & Personality, bind 1, s. 22.

‘Ligesom alle dør i Adam’

7. Hvad var følgen af Adams synd på menneskeheden? Rom. 5, 12.

BEMÆRK: ‘Bevismateriale A [for læren om arvesynden] har været Rom. 5, 12:
“Derfor, ligesom synden kom ind i verden ved ét menneske, og døden ved synden,
og døden således trængte igennem til alle mennesker...” Lad os lægge mærke til, at
på dette  punkt,  har  vi  en udtalelse om en kendsgerning  uden nogen forklaring.
Forklaringen kommer i den næste delsætning: “... fordi de alle syndede.” Verset
siger ikke, fordi alle arvede skyld fra Adam. Det siger, fordi alle syndede. Derfor
har de deres egen skyld og har ikke behov for at låne nogen fra Adam.’  Larson:
The Word Was Made Flesh, s. 336.
‘Den udødelighed, som var blevet lovet mennesket, hvis det var lydigt, mistede de
på grund af ulydighed,  og Adam kunne nu dø. Adam kunne ikke efterlade sine
efterkommere noget, som han ikke selv ejede, og der ville ikke have været noget
håb  for  den  faldne  slægt,  hvis  Gud  ikke  ved  at  ofre  sin  Søn  havde  givet  den
mulighed for at opnå udødelighed.’ Den Store Strid, s. 470.
‘Den ondskab, der fylder vores verden, er resultatet af, at Adam nægtede at tage
Guds ord som det højeste. Han var ulydig og faldt for fjendens fristelse. “Synden
kom ind i verden ... og døden ved synden, og døden således trængte igennem til alle
mennesker.”  Gud  erklærede:  “Den  sjæl,  der  synder,  den  skal  dø.”  Og  uden
frelsesplanen  er  mennesker  dømt  til  døden.  “Alle  har  jo  syndet  og  mangler
herligheden fra Gud.”’ Second Advent Review & Sabbath Herald, 15. marts, 1906.

8. Underviste David om læren om arvesynd? Sal. 51, 5. (Sammenlign med
Sal. 71, 5-6 og Heb. 13, 4.)

BEMÆRK: Der er to mulige læsemåder for dette vers, den ene, som er baseret på
kendsgerninger, og den anden på antagelser. Den første siger, at dette vers, som er
skrevet af David, henviser til hans moder og sig selv. Den anden antager, at det
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Lektie 1: 30. september – 6. oktober
gælder alle mennesker. Den første bemærker, at David taler om sin moders synd.
Den anden antager, at alle undfangelser sker i synd. Den første bemærker, at vi ikke
bliver fortalt den præcise natur af Davids moders synd. Den anden antager, at dette
henviser  til  arvesynd.  Den første  bemærker,  at  vi  ikke  kender  noget  til  Davids
moder og heller ikke til omstændighederne angående hans undfangelse. Den anden
antager, at hun var Jesses legitime kone, og at synden, som der henvises til, var
arvesynd. Uanset hvordan syndens natur, som henvises til i dette vers, er, burde det
være klart, at David taler om sin moders synd og ikke sin egen. Men en omhyggelig
læsning af denne salme vil vise,  at David ikke bruger sin moders synd som en
undskyldning for sin egen utroskab mod Batseba og sit mord på Urias.(Se Larson:
The Word Was Made Flesh, ss. 337-339.)

9. Betyder dette, at Gud holder os alle ansvarlige for Adams synd? Ez. 18,
20.

BEMÆRK: ‘Der er mange, som i deres hjerter knurrer imod Gud. De siger: “Vi
arver  Adams  faldne  natur  og  er  ikke  ansvarlige  for  vore  naturlige
ufuldkommenheder.” De kritiserer Guds krav og klager over, at han kræver noget,
som de ikke har magt til at give. Satan kom med samme klage i Himmelen, men
sådanne tanker vanærer Gud.’ Signs of the Times, 29. august, 1892.
‘Har du tænkt dig at bringe skam over Gud? Jamen, siger du, det var Adams synd.
Du siger: Jeg er ikke skyldig i det, og jeg er ikke ansvarlig for hans skyld og fald.
Her er alle disse naturlige tilbøjeligheder i mig, og man kan ikke bebrejde mig, hvis
jeg udøver disse naturlige tilbøjeligheder. Hvem skal man bebrejde? Er det Gud?
Hvorfor  tillod Gud Satan at  have denne magt  over menneskers  natur?  Disse er
beskyldninger imod Himmelens Gud, og han vil give dig en anledning til, dersom
du ønsker det, endelig at komme med dine beskyldninger imod ham. Da vil han
komme  med  sine  beskyldninger  imod  dig,  når  du  føres  frem  i  hans  retssal.’
Selected Messages, bind 3, s. 179.

‘Lad derfor ikke synden have herredømmet’

10. Er det uundgåeligt at begå synd? 1 Joh. 2, 1a. Sammenlign med Rom. 6, 1-
2. 12-16.

BEMÆRK: ‘“Verdens fyrste kommer,” sagde Jesus, “og i mig er der intet, som
hører ham til.” Joh. 14, 30. Der var intet i ham, hvor Satans spidsfindigheder fandt
genklang. Han gav ikke sit samtykke til synden. End ikke med en tanke gav han
efter  for  fristelsen.  Sådan  kan  det  også  blive  for  os. Hos  Kristus  var  det
menneskelige  forenet  med  det  guddommelige;  han  var  rustet  til  striden  ved
Helligåndens iboen, og han kom for at give os del i denne guddommelige natur. Så
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Lektie 1: 30. september – 6. oktober
længe vi i troen er forenede med ham, har synden ikke mere herredømme over os.
Gud vil, at vi ved troens kraft skal tilegne os Kristi guddommelighed, så vi kan
opnå  fuldkommenhed  i  vor  karakter.’  Den  Store  Mester,  s.  76.  (Fremhævelse
tilføjet.)

11. Hvilket middel er tilvejebragt for dem, som begår synd? 1 Joh. 2, 1b-2.

BEMÆRK: ‘Ud fra disse skriftsteder er det indlysende, at det ikke er Guds vilje, at
du skal være mistroisk 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). Læg din sag frem for ham, idet du påberåber dig det blods
fortjenester, som blev udgydt for dig på Golgatas kors. Satan vil beskylde dig for at
være en stor synder, og du må indrømme 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
renser  os fra  al  uretfærdighed’  (vers  9).  Jeg har  ingen  fortjeneste  eller  godhed,
hvormed jeg kan gøre krav på frelse,  men jeg fremlægger for Gud Guds pletfri
Lams forsonende blod, som borttager verdens synd. Dette er det eneste, jeg kan
påberåbe mig. Jesu navn giver mig adgang til  Faderen. Hans øre, hans hjerte er
altid åbent over for min svageste bøn, og han dækker mine dybeste behov.”’ Faith
& Works, s. 105.

12. Hvordan kan man skelne mellem Guds børn og Djævelens børn? 1 Joh. 3,
7-10.

BEMÆRK:  ‘Kristi  retfærdighed  vil  ikke  dække  nogens  uretfærdighed.  “Al
uretfærdighed er synd,” og “synd er lovbrud,” derfor vil de, som overtræder Guds
lov og lærer andre at gøre det, ikke blive dækket af Kristi retfærdigheds klædning.
Han  kom ikke  for  at  frelse  mennesker  i  deres  synder;  men  fra  deres  synder.’
Second Advent Review & Sabbath Herald, 24. juli, 1888. 
‘Enhver karakter må prøves efter dette mål; men det har været Satans afgjorte mål
at nedrive Guds lovs standard og i dens sted rejse en lavere standard, et begrænset
mål, ved hjælp af hvilket mennesker kan måle sig selv med hinanden; og således er
deres ideer om, hvad der udgør retfærdighed, blevet  sænket og forvirret.  Det er
derfor, at så stort et antal, som bekender sig til at være Kristi efterfølgere, hævder at
være fuldkomne og helliggjorte,  mens de er syndere i Guds øjne.’  Signs of  the
Times, 9. januar, 1896.
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Lektie 2: 7. –13. oktober
Retfærdighed: ‘Vågn op til retfærdighed og synd ikke’ 

UDENADSVERS: ‘For Åndens frugt  består  i  al  godhed og retfærdighed og
sandhed.’ Ef. 5, 9 [eng. bibelovers.].

STUDIEHJÆLP: Lys over hverdagen, del 2, ss. 115-123.
TIL EFTERTANKE: ‘Retfærdighed betyder at handle ret.’

Indledning
‘Der har aldrig været nogen tid, hvor det var så vigtigt, at Kristi disciple skulle

ransage Bibelen, som nu. Alle vegne møder man vildledende påvirkninger, og det
er  af  afgørende  betydning,  at  du  søger  råd  hos  Jesus,  din  bedste  ven.  Den
vejfarende  kan  finde  livets  vej  ved  tro  og  lydighed,  ved  at  blive  i  Kristi
retfærdigheds solskin. Men hvordan skal vi vide, hvad der menes med disse udtryk,
hvis vi ikke forstår Bibelen? I Guds ord er pligten gjort tydelig, og alt, hvad der
angår  det  religiøse  liv,  er  fremstillet  på  en direkte  måde.  Hele  frelsesplanen  er
skildret,  og  hjælpemidlerne  udpeges.  Den  måde,  hvorpå  den  troende  kan  blive
fuldkommen i Kristus, er åbenbaret.’ Youth’s Instructor, 18. maj, 1893.

‘Ingen retfærdig, ikke én’

1. Hvordan er det menneskelige hjertes tilstand på grund af synd? Rom. 3, 
12. (Læs vers 9-18.)

BEMÆRK: ‘Den eneste definition på synd, som vi finder i Bibelen, er, at “synd er
lovbrud”  (1  Joh.  3,  4).  Guds  ord  erklærer:  “Alle  har  jo  syndet  og  mangler
herligheden fra Gud” (Rom. 3, 23). “Ingen gør godt, end ikke en eneste” (Rom. 3,
12). Mange er bedragede angående deres hjerters tilstand. De indser ikke, at det
naturlige hjerte er mere svigefuldt end noget andet og helt igennem fordærvet. De
klæder sig i deres egen retfærdighed og er tilfredse med at nå op til  deres egen
menneskelige standard for karakteren; men de kommer skæbnesvangert til kort, når
de ikke når op til den guddommelige standard, for i sig selv kan de ikke opfylde
Guds krav. Vi kan prøve at måle os med os selv eller med hverandre, og vi kan
måske  mene,  at  vi  er  lige  så  gode  som  denne  eller  hin,  men  i  dommen  vil
spørgsmålet være: Opfylder vi Himmelens krav? Når vi op til den guddommelige
standard?  Er  vort  hjerte  i  harmoni  med  Himmelens  Gud?  Alle  mennesker  har
overtrådt Guds lov, og som lovovertrædere er vi håbløst fortabte, for vi er Guds
fjender og ude af stand til at gøre nogen god gerning.’ Selected Messages, bind 1,
ss. 320-321. 
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Lektie 2: 7. – 13. oktober
2. Hvordan ser Herren på vores forsøg på at gøre os selv retfærdige? Es. 64,

6.

BEMÆRK:  ‘Medens  jøderne  udgav  sig  for  at  tjene  Gud,  arbejdede  de  i
virkeligheden  for  sig  selv.  Deres  retfærdighed  var  frugten  af  deres  egen
anstrengelse  for  at  holde  loven,  holde  den  i  overensstemmelse  med deres  egne
begreber og med deres eget egoistiske formål for øje. Derfor kunne den ikke blive
bedre, end de selv var. Ved deres bestræbelse for at gøre sig selv hellige forsøgte de
at bringe noget rent ud af det urene. Guds lov er lige så hellig, som han er hellig,
lige så fuldkommen, som han er fuldkommen. Den fremstiller Guds retfærdighed
for menneskene. Det er umuligt for mennesket af sig selv at holde denne lov, for
menneskets  natur  er  fordærvet,  udartet,  helt  forskellig  fra  Guds  karakter.  Det
egenkærlige hjertes gerninger er “urene,” “som en tilsølet klædning al vor retfærd.”
(Es. 64, 5.)’ Fra naturens talerstol, s. 77.

‘Hungrer og tørster efter retfærdighed’

3. Hvad er retfærdighed? Sal. 1; 119, 172.

BEMÆRK: ‘Retfærdighed betyder at handle ret, og alle vil blive dømt efter deres
gerninger. Vor karakter åbenbares i, hvad vi gør. Vore gerninger viser, om vor tro
er oprigtig.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 119. 
‘Retfærdighed er hellighed, lighed med Gud, og “Gud er kærlighed.” 1 Joh. 4, 16.
Det er at være i overensstemmelse med Guds lov, for “alle dine bud er retfærd”
(Sal. 119, 172), og “kærlighed er lovens opfyldelse” (Rom. 13, 10). Retfærdighed
er kærlighed, og kærlighed er Guds lys og liv. Guds retfærdighed er legemliggjort i
Kristus. Vi modtager retfærdighed ved at modtage ham.’  The Faith I Live By,  s.
109.

4. Hvad er forholdet mellem lydighed og retfærdighed? Rom. 6, 16.

BEMÆRK: ‘Du behøver den sande ånd af lydighed mod Guds ord. Du må foretage
afgjorte  reformer  i  dine  egne  vaner  og skikke  og tilpasse  dit  liv  til  Guds  lovs
frelsende  principper.  Når  du  gør  dette,  vil  du  have  Kristi  retfærdighed,  som
gennemtrænger den lov, fordi du elsker Gud og anerkender hans lov som en afskrift
af hans karakter.’ Child Guidance,  s. 69.
‘Sand lydighed er følgende af en indre overbevisning. Den har sin rod i kærlighed
til retfærdighed, kærlighed til Guds lov. Det, det kommer an på, er vor troskab mod
vor forløser. Den vil lede os til at handle ret, fordi det er ret, - fordi det er Gud
velbehageligt, at vi gør, hvad der er ret.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 82.
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Lektie 2: 7. – 13. oktober

‘Hvor kan et menneske være rent?’

5. Eftersom alle har overtrådt Guds lov, hvad har Gud så udtænkt for at
regne syndere som retfærdige? Rom. 5, 19.

BEMÆRK: ‘Retfærdighed er lydighed mod loven. Loven kræver retfærdighed, og
det er, hvad synderen skylder loven, men han magter ikke at yde det. Den eneste
måde, han kan opnå retfærdighed på, er ved tro. Ved tro kan han komme frem for
Gud med Kristi fortjeneste, og Herren tilregner synderen sin Søns lydighed. Kristi
retfærdighed bliver godtaget i stedet for menneskets nederlag, og Gud modtager,
tilgiver og retfærdiggør den, som angrer og tror. Han behandler ham, som om han
skulle være retfærdig og elsker ham, som han elsker sin egen Søn. Det er sådan,
troen bliver regnet til retfærdighed og den, som er tilgivet, vokser i nåde og får
stadigt større lys.  Jublende kan han sige:  “Frelste han os, ikke for de retfærdige
gerningers skyld, vi havde gjort, men på grund af sin barmhjertighed, ved badet til
genfødelse og fornyelse ved Helligånden, som han i rigt mål udgød over os ved
Jesus Kristus, vor frelser, for at vi, retfærdiggjorte ved hans nåde, i håbet skulle
blive arvinger til evigt liv” (Tit. 3, 5-7).’ På fast grunn, bind 1, s. 364.

6. Vil Gud regne os som retfærdige, hvis vi ikke afstår fra vore synder? Es.
55, 7; Zak. 3, 3-4.

BEMÆRK: ‘En omvendelse er ikke ægte, hvis den ikke medfører en reform. Kristi
retfærdighed er ikke en kappe, hvormed man kan tildække synder, man ikke har
bekendt  og  afstået  fra.  Den  er  et  livs  princip,  der  forvandler  karakteren  og
behersker  ens  vandel.  Hellighed  vil  sige  helt  at  leve  for  Gud.  Det  betyder  en
fuldkommen  overgivelse  af  hjertet  og  livet  til  bolig  for  de  himmelske
grundsætninger.’ Den Store Mester, s. 377.
‘Kristus har betalt prisen for din genløsning. Der er kun en ting, du kan gøre, og det
er at tage imod Guds gave. Du kan komme med alle dine behov og påberåbe dig en
korsfæstet og opstanden Frelsers fortjenester; men du kan ikke komme og forvente,
at  Kristus  vil  dække din ondskab,  din daglige  eftergivenhed  for  synd,  med sin
retfærdigheds klædning.’ Bible Echo, 15. maj, 1892.
‘Kristi  retfærdighed vil  ikke dække nogens uretfærdighed.  “Al uretfærdighed er
synd,” og “synd er lovbrud,” derfor vil de, som overtræder Guds lov og lærer andre
at gøre det, ikke blive dækket af Kristi retfærdigheds klædning. Han kom ikke for
at frelse mennesker i deres synder; men fra deres synder. “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. Derpå kender vi, at
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Lektie 2: 7. – 13. oktober
vi er i ham.” Disse udtalelser er tungtvejende og bør behørigt overvejes.’  Second
Advent Review & Sabbath Herald, 24. juli, 1888.

‘Hvis vi bekender vore synder...’

7. Hvordan kan de uretfærdigheder, vi har begået, blive renset fra vores liv?
1 Joh. 1, 9; Jer. 3, 13, Ez. 36, 25.

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 menneskers påhør; for resultatet
er noget, som dødelige menneskers begrænsede dømmekraft ikke forventer.  Gud
vil være bedre herliggjort, hvis vi bekender hjertets hemmelige og dybt rodfæstede
fordærvelse til Jesus alene, end hvis vi åbner dets lønkammer for dødelige, fejlende
mennesker, som ikke kan dømme retfærdigt, medmindre deres hjerter konstant er
gennemtrængt af Guds Ånd. Fyld ikke menneskelige ører med beretningen, som
kun Gud bør høre. Den bekendelse, der kommer fra hjertets inderste, finder vej til
den evige, barmhjertige Gud. Dine synder kan forekomme dig at være bjerge, men
hvis du ydmyger dit hjerte og bekender dine synder, idet du stoler på en korsfæstet
og  opstanden  Frelsers  fortjenester,  vil  han  tilgive  dig  og  rense  dig  fra  al
uretfærdighed. Du må længes efter Kristi fulde nåde. Lad dit hjerte være fyldt med
en intens længsel efter hans retfærdighed.’ The Faith I Live By, s. 128.

8. Er tilgivelse alt, hvad Gud lover den angrende sjæl? ApG. 2, 38; Ez. 36,
25-27; ApG. 3, 19.

BEMÆRK: ‘Der er nogle mennesker,  som hører sandheden og bliver overbevist
om, at de ikke har levet i harmoni med Kristus. De føler sig fordømte og omvender
sig fra deres overtrædelser. Idet de stoler på Kristi fortjeneste og i sandhed tror på
ham, får de tilgivelse for deres synder. Idet de holder op med at gøre det onde og
lærer at gøre det gode, vokser de i Guds nåde og kundskab. De forstår, at der må et
offer  til  for  at  skille  sig  fra  verden,  og efter  at  have  beregnet  omkostningerne,
betragter de alt for tab, for at de kan vinde Kristus. De har sluttet sig til  Kristi
hærskare.  Der  venter  dem kampe;  men de  optager  modigt  og fortrøstningsfuldt
striden og kæmper imod deres naturlige tilbøjeligheder og egenkærlige ønsker, idet
de underordner deres vilje under Kristi vilje. De beder daglig Herren om nåde til at
adlyde ham, og de bliver styrket og hjulpet. Dette er sand omvendelse. Den, der har
fået et nyt hjerte, stoler i ydmyg, taknemlig afhængighedsfølelse på Kristi hjælp.
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Lektie 2: 7. – 13. oktober
Han åbenbarer  retfærdighedens  frugt  i  sit  liv.  Han elskede  engang sig selv,  og
verdslige fornøjelser var hans fryd. Nu er hans afgud blevet styrtet fra tronen, og
Gud hersker  uindskrænket.  De synder,  han engang elskede,  hader  han nu.  Han
vandrer resolut og bestemt på hellighedens vej.’ Budskaber til de Unge, s. 35.

‘En retfærdighed fra Gud ved tro på Jesus Kristus’

9. Hvad vil ses i livet hos den, som modtager Kristi retfærdighed? Fil. 1, 9-
11.

BEMÆRK:  ‘Det  var  umuligt  for  synderen  at  holde  Guds  lov,  som var  hellig,
retfærdig  og  god;  men  denne  umulighed  blev  fjernet  ved,  at  Kristus  giver  sin
retfærdighed  til  den  angrende,  troende  sjæl.  Kristi  liv  og  død  på  syndige
menneskers vegne havde til  formål at gengive synderen Guds gunst  ved at give
synderen  den  retfærdighed,  som ville  opfylde  lovens  krav  og  blive  godtaget  af
Faderen.’ Faith & Works, s. 118. 
‘Faktisk bar Kristus straffen for verdens synd, så hans retfærdighed kunne tilregnes
syndere, og gennem anger og tro kunne de blive ligesom ham i hellig karakter. Han
siger: “Jeg bærer menneskets synds skyld. Lad mig tage straffen og den angrende
synder  stå  uskyldig  for  dig.”  Det  øjeblik,  synderen  tror  på  Kristus,  står  han
ufordømt for Guds åsyn; for Kristi retfærdighed er hans: Kristi fuldkomne lydighed
bliver tilregnet ham. Men han må samarbejde med guddommelig kraft og udøve
menneskelig anstrengelse for at overvinde synd og stå fuldkommen i Kristus. Den
løsesum, som Kristus betalte, er tilstrækkelig for alle menneskers frelse, men den
vil kun hjælpe dem, som blive nye skabninger i Kristus Jesus, Guds evige riges
loyale undersåtter. Hans lidelse vil ikke beskytte den ikke angrende, illoyale synder
mod straf.  Kristi  gerning var  at  gengive  mennesket  dets  oprindelige  tilstand,  at
helbrede det gennem guddommelig kraft for de sår, som synden havde forårsaget.
Menneskets del er ved tro at  gribe fat  på Kristi fortjenester og samarbejde med
guddommelige redskaber i dannelsen af en retfærdig karakter, for at Gud kan frelse
synderen  og  stadig  være  retfærdig  og  hans  retfærdige  lov  være  stadfæstet.’
Fundamentals of Christian Education, s. 430.

10. Hvilken  frugt  vil  ses  i  livet  hos  den,  som  har  angret  og  modtaget
Helligånden og Kristi retfærdighed? Ef. 5, 9-11; Jak. 3, 17-18.

BEMÆRK: ‘Alle mennesker i verden bærer frugt af en eller anden art, enten god
eller dårlig;  og Kristus har gjort det muligt  for ethvert menneske at bære meget
dyrebar frugt. Lydighed mod Guds krav, underkastelse til Kristi vilje vil frembære
retfærdighedens fredelige frugter  i  livet.  Denne verdens beboere er  dyrebare for
Guds familie. Han gav den kosteligste gave, som Himmelen kunne give, så mænd
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Lektie 2: 7. – 13. oktober
og  kvinder  kunne  vende  tilbage  fra  deres  oprør  mod  hans  lov  og  tage  imod
Himmelens principper i deres hjerter og liv. Hvis mennesker ville anerkende Gaven
og tage imod hans offer, ville deres overtrædelser blive tilgivet, og Guds nåde vil
blive givet dem for at hjælpe dem frembære hellighedens dyrebare frugter i deres
liv.  “Ethvert  godt  træ  bærer  god  frugt.”  Vi  skal  fremstille  for  verden  rene
principper, hellige ambitioner, ædel stræben, som vil skille os fra alle andre folk og
gøre os til en adskilt nation, et særegent folk.’ God’s Amazing Grace, s. 249.

‘Linnedklædningen er de helliges retfærdige gerninger’

11. Hvordan modtager man retfærdigheden ind i livet? Rom. 3, 22; Fil. 3, 9.

BEMÆRK: ‘Med sin fuldkomne lydighed har han gjort det muligt for hvert eneste
menneske at adlyde Guds lov. Når vi overgiver os til Kristus, bliver vi ét med ham,
vor vilje forenes med hans vilje, sindet bliver ét med hans sind, og tankerne tages
til  fange  af  ham: vi  lever  hans liv.  Det  er,  hvad det  betyder  at  være iført  hans
retfærdigheds  klædning.  Når  så  Herren  betragter  os,  ser  han  ikke
figenbladsklædningen, ikke syndens nøgenhed og fejl, men sin egen retfærdigheds
klædning, som er fuldkommen lydighed mod Guds lov.’ Lys over hverdagen, del 2,
s. 118.

12. Hvad er beviset på, at et menneske er retfærdigt? 1 Joh. 3, 7.

BEMÆRK:  ‘Selv  har  vi  ingen  retfærdighed,  vi  kan  ikke  opfylde  Guds  lovs
fordringer. Men Kristus har skaffet udvej for os. Han levede på jorden under de
samme prøvelser og fristelser, som vi må møde. Han levede et syndfrit liv. Han
døde for os, og han tilbyder os nu at tage vore synder og give os retfærdighed. Hvis
du overgiver dig til ham og antager ham som din Frelser, vil du for hans skyld blive
regnet  for  retfærdig,  hvor  syndigt  dit  liv  end  måtte  have  været.  Kristi  karakter
sættes i stedet for din egen karakter, og Gud antager dig, som om du aldrig havde
syndet. Ja, mere end det: Kristus forvandler hjertet, idet han ved troen bor i dit
hjerte. Du må bevare denne forening med ham ved tro og ved bestandig at overgive
din vilje til ham; og så længe du gør dette, vil han virke i dig både at ville og at
udrette efter sit velbehag. Da kan du sige: “Det liv, jeg nu lever i kødet, det lever
jeg i troen på Guds Søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig.” Gal. 2, 20.
Jesus sagde til sine disciple: “Thi det er ikke jer, som taler; men det er jeres Faders
Ånd, som taler gennem jer.” Matt. 10, 20. Når Kristus således virker i dig, vil du
vise den samme ånd og gøre de samme gerninger - retfærdigheds og lydigheds
gerninger. Vi har da intet i os selv at rose os af, ingen grund til at ophøje os selv.
Kristi  retfærdighed,  der  tilregnes  os,  og det  værk,  som hans  Ånd udretter  i  og
gennem os, er det eneste grundlag for vort håb.’ Vejen til Kristus, ss. 63-64. 
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Retfærdiggørelse: ‘Hvorledes kan da et menneske være

retfærdigt for Gud?’

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: The Faith I Live By, s. 107.
TIL EFTERTANKE: ‘Retfærdiggørelse er en fuldstændig tilgivelse af synd.’

Indledning
‘Heri  er  genløsningens  hemmelighed,  at  den  evige  Guds uskyldige,  rene  og

hellige Søn blev tilladt at bære straffen for en utaknemmelig slægt af oprørere imod
den guddommelige regering; at disse oprørere kunne blive inspireret med tro på og
kærlighed til Gud gennem åbenbarelsen af hans uforlignelige kærlighed og kunne
stå  for  hans  åsyn  som  angrende,  tilgivet,  uskyldige,  som  om  de  aldrig  havde
syndet.’ Bible Echo, 25. november, 1895. 

‘Synd avler død’

1. Hvorfor behøver vi alle retfærdiggørelse? Rom. 3, 10-12.

BEMÆRK: ‘Den døende synder kan sige: “Jeg er en fortabt synder; men Kristus
kom for at søge og frelse det, som var fortabt. Han siger: “Jeg kom ikke for at kalde
retfærdige,  men  syndere  til  omvendelse.”  Jeg  er  en  synder,  og  han  døde  på
Golgatas  kors  for  at  frelse  mig.  Jeg  behøver  ikke  at  forblive  ufrelst  et  øjeblik
længere. Han døde og opstod igen for min retfærdiggørelse, og han vil frelse mig
nu. Jeg tager imod den tilgivelse, han har lovet.” Det store værk, der er udført for
synderen, som er plettet med ondskab, er retfærdiggørelsens værk. Ved ham, som
taler  sandhed,  erklæres  han for  at  være  retfærdig.  Herren  tilregner  den  troende
Kristi retfærdighed og erklærer ham retfærdig for universet.  Han overfører  hans
synder  til  Jesus,  synderens  repræsentant,  stedfortræder  og sikkerhed.  På Kristus
lægger han enhver sjæls overtrædelse, som tror. “Den, som ikke kendte til synd, har
han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham.” 2 Kor. 5,
21.’ The Faith I Live By, s. 112.  

2. Hvad er der i udsigt for os alle som syndere? Rom. 14, 10-12.
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BEMÆRK: ‘Tilsidesæt denne store frelse, som er blevet fremholdt for dig i årevis,
foragt dette herlige tilbud om retfærdiggørelse ved Kristi blod og helliggørelse ved
Helligåndens rensende kraft, og der forbliver ikke mere noget offer for synder, men
en sikker, frygtelig udsigt til dom og flammende vrede. Jeg beder dig indtrængende
om at ydmyge dig og holde op med din stædige modstand mod lys og bevis. Sig til
Herren:  “Mine overtrædelser  har adskilt  mig og min Gud. O Herre,  tilgiv mine
overtrædelser. Udslet mine synder fra din hukommelsesbog. Pris hans hellige navn,
der findes tilgivelse hos ham, og du kan blive omvendt og forvandlet.’ Testimonies
to Ministers, s. 97.

‘Ingen bliver retfærdiggjort af lovgerninger’

3. Kan vi blive retfærdiggjort (tilgivet) for vore synder ved at prøve på at
adlyde Guds lov? Gal. 2, 16.

BEMÆRK: ‘Når Gud tilgiver synderen, eftergiver ham den straf, han fortjener, og
behandler  ham,  som om han ikke  havde  syndet,  får  han  Guds  gunst  og  bliver
retfærdiggjort  ved  Kristi  retfærdigheds  fortjenester.  Synderen  kan  kun  blive
retfærdiggjort ved tro på den forsoning, som Guds kære Søn udfører, og som blev
et offer for den skyldige verdens synder. Ingen kan blive retfærdiggjort af sine egne
gerninger. Han kan kun blive udfriet fra syndens skyld, fra lovens fordømmelse, fra
overtrædelsens straf i kraft af Kristi lidelse, død og opstandelse. Tro er den eneste
betingelse, på hvilken retfærdiggørelse kan opnås, og tro indbefatter ikke kun at tro,
men at have tillid.’ A New Life, s. 20. 

4. Kan vi håbe på at blive retfærdiggjort, hvis vi ikke er villige til at holde
Guds lov? Rom. 2, 13.

BEMÆRK:  ‘De,  som elsker  Gud af  hele  hjertet,  vil  også  elske  hans  bud.  Det
helliggjorte  hjerte  er  i  harmoni  med  Guds  lovs  forskrifter;  for  de  er  hellige,
retfærdige og gode. [Rom. 7, 12.] Ingen, som virkelig elsker og frygter Gud, vil
fortsætte med at overtræde loven på nogen måde. Når mennesket overtræder loven,
er han under lovens fordømmelse, og den bliver et trældoms åg for ham. Uanset
hvad hans  bekendelse  end  måtte  være,  er  han ikke  retfærdiggjort,  som betyder
tilgivet.  “Herrens lov er  fuldkommen,  den omvender sjælen.” Gennem lydighed
kommer  helliggørelsen  af  legeme,  sjæl  og  ånd.  Denne  helliggørelse  er  et
fremadskridende værk og et fremskridt fra et trin af fuldkommenhed til et andet.’
My Life Today, s. 250.

‘Jeg havde ikke lært synden at kende uden ved loven’
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5. Hvad er lovens formål, hvis vi ikke kan blive retfærdiggjort ved at holde
Guds lov? Rom. 3, 20b; 7, 7.

BEMÆRK: ‘Det er synderen, som ser på denne lov som et trældoms åg, det er
overtræderen, som ikke ser noget smukt i dens bud. “Kødets attrå er jo fjendskab
imod Gud, thi det bøjer sig ikke under Guds lov, og det kan heller ikke gøre det.”
(Rom. 8, 7). “Ved loven når man nemlig kun at erkende sin synd.” (Rom. 3, 20).
“Synd er lovbrud” (1 Joh. 3, 4). Det er ved loven, mennesker bliver overbevist om
synd, og de må se sig selv som syndere under Guds vrede, før de indser, at de må
have en Frelser.’ På fast grunn, bind 1, s. 215. 
‘Det første skridt mod forsoning med Gud er syndsbevidsthed. “Synd er lovbrud.”
1 Joh. 3, 4. “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, men den giver intet lægemiddel. Den lover den
lydige liv, men tilføjer, at lovovertræderens lod er døden.’ Den Store Strid, s. 414.

6. Hvad er resultatet af at leve uden Guds lov? Rom. 1, 21-32. Sammenlign
med Dom. 17, 4-5.

BEMÆRK:  ‘De,  som i  dag udbreder  denne lære,  taler  meget  om tro og Kristi
retfærdighed; men de fordrejer sandheden, så den tjener vildfarelsens sag. De siger,
at  blot  vi  tror  på  Kristus,  er  det  alt,  vi  behøver  at  gøre;  at  synderen  får  Kristi
retfærdighed  som et  adgangstegn;  og at  denne tilregnede  retfærdighed  opfylder
loven for os, og at vi ikke er forpligtede til at adlyde Guds lov. Disse mennesker
hævder,  at  Kristus kom for at  frelse  syndere,  og at  han har  frelst  dem. “Jeg er
frelst,” gentager de atter og atter. Men er de frelst, samtidig med at de overtræder
Jehovas  lov?  Nej,  for  Kristi  retfærdigheds  klædning  er  ikke  et  dække  for
overtrædelse.  En  sådan  lære  er  et  stort  bedrag,  og  for  disse  mennesker  bliver
Kristus en anstødssten, ligesom han blev det for jøderne, fordi de ikke ville antage
ham som deres personlige Frelser. Men for disse bekendende kristne sker det, fordi
de, skønt de siger, at de tror på Kristus, dog adskiller ham fra loven og anser tro for
at være en erstatning for lydighed. De adskiller Faderen fra Sønnen, som er verdens
Frelser. I virkeligheden lærer de i ord og gerning, at Kristus ved sin død frelser
mennesker i deres synder.’ Signs of the Times, 25. februar, 1897.

‘Jesu, hans Søns, blod renser os fra al synd’
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7. Ved hvilket middel alene kan vi blive renset fra alle vore synder? 1 Joh. 1,

7; 1 Pet. 1, 18-19.

BEMÆRK: ‘Lyt ikke til fjendens forslag om at holde dig borte fra Kristus, indtil du
har forbedret dig, indtil du er god nok til at komme til Gud. Hvis du venter indtil
da, vil du aldrig komme. Når Satan peger på dine smudsige klæder, skal du gentage
Jesu løfte: “Den, som kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort.” Joh. 6, 37. Fortæl
fjenden, at Jesu Kristi blod renser fra al synd. Gør Davids bøn til din: “Rens mig
for synd med ysop, tvæt mig hvidere end sne.” Sal. 51, 9.’, Lys over hverdagen, del
1, ss. 202-203. 

8. Ved  hvilke  midler  minder  Kristus  os  vedvarende  om  denne  sandhed?
Matt. 26, 27-28. Sammenlign med 1 Kor. 11, 23-29 og Heb. 9, 19-28.

BEMÆRK: ‘Ved sammen med sine disciple at spise af brødet og drikke af vinen
gav Kristus dem vished for, at han var deres Frelser. Han overgav dem den nye
pagt, ved hvilken alle, der tager imod ham, bliver Guds børn og Kristi medarvinger.
Ved denne pagt var enhver velsignelse, som Himmelen kunne skænke for dette og
det kommende liv, blevet deres. Denne pagtshandling skulle stadfæstes ved Kristi
blod, og forvaltningen af sakramentet skulle stadig holde disciplene for øje, hvilket
uendelig stort offer der var bragt for enhver af dem som en del af den fortabte
menneskeheds store hele.’ Den Store Mester, s. 451.

‘Hvis vi bekender vore synder...’

9. Hvilket arbejde behøves fra vores side for at modtage retfærdiggørelse? 1
Joh. 1, 9; Sal. 32, 5.

BEMÆRK: ‘Jeg håber, at ingen får den idé, at de gør sig fortjent til Guds gunst ved
bekendelse  af  synder,  eller  at  der  er  en særlig dyd  i  at  bekende til  mennesker.
Herren ønsker, at vi skal komme til ham dagligt med alle vore vanskeligheder og
syndsbekendelser, og han kan give os hvile. Bekend dine hemmelige synder til Gud
alene. Indrøm dine hjertevandringer til ham, som ved nøjagtigt, hvordan han skal
behandle din sag. Hvis du har forurettet din nabo, så indrøm din synd over for ham
og vis frugt ved at yde erstatning. Gør så krav på velsignelsen. Kom til Gud, netop
som du er, og lad ham helbrede dine svagheder. Læg din sag frem for nådens trone;
lad arbejdet være grundigt. Vær ærlig i din færd med Gud og din egen sjæl. Hvis du
kommer til ham med et ægte angerfuldt hjerte, vil han give dig sejr. Han vil ikke
misforstå eller fejlbedømme dig.’ God’s Amazing Grace, s. 87. 
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‘Mange føler sig fremmede over for Gud og er klar over, at de er slaver af selvet og
synden; de anstrenger sig for at rette på det, men de korsfæster ikke jeg’et.  De
overgiver sig ikke fuldstændigt i Kristi hænder, idet de søger guddommelig kraft til
at gøre hans vilje. De er ikke villige til at lade sig danne efter det guddommelige
billede. De er klar over deres ufuldkommenheder i al almindelighed, men de afstår
ikke fra deres bestemte synder. Det gamle egenkærlige menneske styrkes ved hver
forkert handling.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 32.

10. Hvor stammer ønsket om at angre fra? Rom. 2, 4. Sammenlign med ApG.
5, 31.

BEMÆRK: ‘Anger,  såvel  som tilgivelse,  er  Guds gave  gennem Kristus.  Det  er
gennem Helligåndens indflydelse,  at  vi  bliver  overbevist  om synd og føler  vort
behov for tilgivelse. Ingen andre end de angerfulde bliver tilgivet; men det er Guds
nåde,  der  gør  hjertet  angerfuldt.  Han  er  bekendt  med  alle  vore  svagheder  og
skrøbeligheder, og han vil hjælpe os.’ Faith & Works, s. 38.
‘Mange er forvirrede angående, hvad der udgør de første skridt i  frelsens værk.
Anger menes at være noget, synderen må gøre for sig selv, så han kan komme til
Kristus. De tror, at synderen selv må opnå en egnethed for at kunne få Guds nådes
velsignelse. Men mens det er sandt, at anger må gå forud for tilgivelse, for det er
kun det sønderknuste og angerfulde hjerte, som Gud tager imod, så kan synderen
dog ikke få  sig  selv til  at  angre  eller  berede  sig selv til  at  komme til  Kristus.
Medmindre synderen angrer, kan han ikke blive tilgivet; men spørgsmålet, der skal
afgøres,  er,  om anger er  synderens værk eller Kristi gave.  Skal synderen vente,
indtil han er fyldt med sorg over sin synd, inden han kan komme til Kristus? Det
allerførste skridt mod Kristus tages gennem Guds Ånds tildragelse; idet mennesker
reagerer på denne tildragelse, nærmer de sig Kristus, så de kan angre.’ A New Life,
s. 20.

‘Fred med Gud’

11. Hvad er resultatet af retfærdiggørelse? Rom. 5, 1. Sammenlign med Es.
32, 17.

BEMÆRK: ‘Enhver, som er villig til at afstå fra synd og til at åbne sit hjerte for
Kristi  kærlighed,  bliver  delagtig  i  denne himmelske  fred.  Der  gives  ikke noget
andet grundlag for fred end dette. Når Kristi nåde modtages i hjertet, undertrykker
den fjendskabet; den dæmper kiv og fylder sjælen med kærlighed. Den, der har fred
med Gud og mennesker, kan ikke gøres ulykkelig. Der vil ikke være misundelse i
hans hjerte, ingen ond mistanke vil få plads der, og had kan ikke forekomme. Det
hjerte, der er i overensstemmelse med Gud, er delagtigt i Himmelens fred og vil
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sprede dens velsignede indflydelse overalt omkring sig. Fredens ånd vil lægge sig
som dug på  hjerter,  der  er  trætte  og besværede af  jordisk strid.’  Fra Naturens
Talerstol, ss. 45-46.

12. Hvordan sætter Paulus denne fred i kontrast til synderens liv? Rom. 8, 3-
8.

BEMÆRK:  ‘Når  Frelseren  indplanter  sin  fred  i  sjælen,  vil  hjertet  være  i
fuldkommen harmoni med Guds ord; for Ånden og ordet er i overensstemmelse.
Herren ærer altid sit ord, når han har med mennesker at gøre. Det er hans egen
vilje, hans egen stemme, der er åbenbaret for mennesket, og han har ingen ny vilje
og ingen  ny sandhed udover sit  ord at  åbenbare  for  sine børn. Hvis  du har  en
vidunderlig erfaring, der ikke er i harmoni med udtrykkelig vejledning fra Guds
ord, gør du godt i at tvivle på den, for dens oprindelse er ikke fra oven. Kristi fred
kommer ved kendskab til Jesus, som åbenbares i Bibelen. Hvis glæden kommer fra
ydre kilder og ikke fra den guddommelige kilde, vil den være lige så foranderlig,
som skiftende omstændigheder kan gøre den; men Kristi fred er en vedvarende og
blivende fred. Den er ikke afhængig af nogen omstændigheder i livet, af mængden
af jordisk gods eller af antallet  af jordiske venner.  Kristus er kilden til  levende
vand. Lykke og fred fra ham slår aldrig fejl, for han er en livets kilde.’ Signs of the
Times, 19. maj, 1890.
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Nåde: ‘Min nåde er dig nok’

UDENADSVERS:  ‘Men  han  har  svaret  mig:  “Min  nåde  er  dig  nok;  thi  i
magtesløshed udfolder min kraft sig helt.” Langt hellere vil jeg derfor rose mig af
min magtesløshed, for at Kristi kraft kan tage bolig i mig.’ 2 Kor. 12, 9.

STUDIEHJÆLP: The Faith I Live By, s. 94, God’s Amazing Grace, s. 10.
TIL EFTERTANKE: ‘Guddommelig nåde er den væsentlige bestanddel i 

frelsende kraft.’

Indledning
‘Guddommelig  nåde  behøves  i  starten,  guddommelig  nåde  ved  hvert  skridt

fremad, og guddommelig nåde alene kan fuldføre værket. Der er ikke plads til at
hvile i ligegyldighed. Vi må aldrig glemme Kristi advarsel: “Vær årvågne til bøn,”
“Våg... og bed til enhver tid.” En forbindelse med det guddommelige hvert øjeblik
er vigtig for vort fremskridt.’ Testimonies to Ministers, s. 508.  

‘Hans nådes ord’

1. Hvad  var  kernen  i  Pauli  og  Barnabas’  forkyndelse?  ApG.  14,  3.
Sammenlign med ApG. 20, 32.

BEMÆRK: ‘Lad dit sind dvæle ved Guds godhed, ved den store kærlighed, som
han har elsket os med, som den er kommet til udtryk i genløsningsværket. Hvis han
ikke elskede os og anså os for at have nogen værdi, så ville dette store offer ikke
være blevet givet. Han er godgørende i barmhjertighed og nåde. Lad dit hjerte og
sind have ro, ligesom et træt barn i armene på sin moder. Hans evige arme er under
dig. Jesus lider med dig i alle dine lidelser. Skjul dig i ham, og den onde vil ikke
plage eller forvirre din tro. Jesus har givet dig sin fred i arv. “Stærk er den styrke,
som Gud tilvejebringer gennem sin evige Søn.” Hans nådes ord er manna for den
troende sjæl.  Ordets  dyrebare  løfter er  liv,  sødme og fred.’ Mind, Character &
Personality, bind 2, s. 513. 

2. Hvilke  velsignelser  kommer  til  os  gennem Guds kærlighed og  nåde? 2
Tess. 2, 16-17; ApG. 20, 32.

BEMÆRK: ‘Ved at give os det privilegium at studere hans ord har Herren dækket
et rigt bord for os. Der er meget at hente ved at mætte sig med hans ord, som han
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har fremstillet som sit kød og blod, sin ånd og sit liv. Ved at tage del i hans ord
forøges vor åndelige styrke; vi vokser i nåde og i kundskaben om sandheden. Vaner
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af selvbeherskelse formes og styrkes. Barndommens skrøbeligheder - pirrelighed,
egensindighed, selviskhed, ubesindige ord, voldsomme handlinger – forsvinder, og
i deres sted dannes den modne kristnes dyder.’ God’s Amazing Grace, s. 303.
‘Den, som bliver et Guds barn, bør fremover se sig selv som en lænke i den kæde,
som er sendt ned for at frelse verden, ét med Kristus i hans barmhjertighedsplan
ved  at  gå  frem med ham og opsøge  og  frelse  de  fortabte.  Verden  behøver  en
praktisk demonstration af, hvad Guds nåde kan gøre i genoprettelsen af mennesker
til deres tabte kongedømme ved at give dem herredømmet over sig selv. Der er
intet, som verden behøver mere end en kundskab om evangeliets frelsende kraft
åbenbaret i kristuslignende liv.’ God’s Amazing Grace, s. 334.

‘Herren Jesu nåde’

3. Hvem gjorde det muligt for guddommelig nåde at blive gjort tilgængelig
for menneskeheden? Joh. 1, 17; Ef. 2, 4-8. Sammenlign med Joh. 1, 14.

BEMÆRK:  ‘Der  er  gjort  alt  muligt  for  enhver,  som  ærligt,  alvorligt  og  med
omtanke vil gennemføre hellighed i gudsfrygt. Kristus har tilvejebragt kraft, nåde
og salighed, som tjenende engle bringer til dem, der skal arve frelse. Ingen er så
ringe, så fordærvede og usle, at de ikke i Jesus, som døde for dem, kan finde kraft,
renhed og retfærdighed, når de afstår fra deres synder, afbryder deres uretfærdighed
og med et udelt hjerte vender sig til den levende Gud. Han venter på at afføre dem
deres  syndbesmittede,  snavsede  klæder  og  iføre  dem  den  hvide,  rene
retfærdsklædning.’ Herren Kommer, 14. februar. 

4. Hvad er det eneste alternativ til Guds nåde? Ef. 2, 1-3.

BEMÆRK:  ‘I  loven  var  der  ikke  nogen  kraft  til  at  frelse  mennesker  fra
ulydighedens straf. Overtrædere måtte angre deres synder og ydmyge sig for Gud,
hvis retfærdige vrede de havde pådraget sig ved at bryde hans lov, og de måtte også
opøve deres tro på Kristi blod som den eneste mulighed for at få tilgivelse. Guds
Søn var død som offer for dem og var steget op til Himmelen for at være deres
talsmand hos Faderen. Ved omvendelse og tro kunne de blive befriet fra syndens
fordømmelse  og ved  Kristi  nåde  derefter  blive  i  stand  til  at  adlyde  Guds lov.’
Mesterens Efterfølgere, s. 209. 

5. Er der noget, vi kan gøre, for at gøre os fortjent til Guds nåde? Rom. 4, 4.

BEMÆRK: ‘Nåde er ufortjent gunst, og den troende bliver retfærdiggjort uden at
gøre  sig  fortjent  til  det  og  uden  at  kunne  kræve  noget  af  Gud.  Han  bliver
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retfærdiggjort gennem genløsningen, som er i Jesus Kristus, som står i Himmelens
sale som synderens stedfortræder og sikkerhed. Men mens han er retfærdiggjort på
grund af Kristi fortjeneste,  er han ikke fritstillet  til  at udøve uretfærdighed.  Tro
virker  gennem kærlighed  og renser  sjælen.  Tro sætter  knopper  og blomstrer  og
bærer en høst af dyrebar frugt. Hvor der er tro, viser gode gerninger sig. De syge
bliver  besøgt,  de  fattige  bliver  sørget  for,  de  faderløse  og  enkerne  bliver  ikke
forsømt, de nøgne får klæder, de forladte får mad.’ God’s Amazing Grace, s. 182.

‘Der var stor nåde over dem alle’

6. Hvad var nådens effekt på apostlenes liv? ApG. 4, 33. (Sammenlign med
Mark. 14, 50; 9, 34-35.)

BEMÆRK: ‘Kristi nådes kraft til at udrette underværker åbenbares i skabelsen af et
nyt hjerte i mennesker, et højere liv, en helligere entusiasme. Gud siger: “Jeg giver
eder et  nyt  hjerte” (Ez. 36, 26).  Er dette  – fornyelsen af mennesket – ikke det
største  mirakel,  der  kan  udføres?  Hvad  kan  mennesket,  som  ved  tro  griber
guddommelig kraft, ikke gøre?... For at gøre Guds nåde til vor egen må vi udføre
vor del. Han nåde gives os for at virke i os at ville og at gøre, men aldrig som en
erstatning  for  vor  anstrengelse.  De,  som  vandrer  på  lydighedens  sti,  vil  møde
mange  hindringer.  Stærke,  underfundige  indflydelser  kan  binde  dem til  verden;
men Herren er i stand til at unyttiggøre enhver magt, som arbejder på at besejre
hans  udvalgte;  i  hans  styrke  kan  de  overvinde  enhver  fristelse,  besejre  enhver
vanskelighed.’ God’s Amazing Grace, s. 253. 

7. Hvilken vidunderlig forsikring gav Herren Paulus? 2 Kor. 12, 9.

BEMÆRK:  ‘I  behøver  altid  at  nære  et  ydmygt  sind  og  en  erkendelse  af  jeres
afhængighed. Den, som føler sin egen svaghed, vil skue højere end bare til sig selv
og indse nødvendigheden af stadig at få kraft fra det høje. Guds nåde vil lede ham
til altid at nære taknemmelighedens ånd. Den, som har bedst kendskab til sin egen
svaghed, vil vide, at det blot er Guds mageløse nåde, som besejrer det oprørske
hjerte.’ Evangeliets Tjenere, s. 239.

‘I skal vokse i nåde’

8. Hvad var Peters afsluttende råd til menigheden? 2 Pet. 3, 18.

24



Lektie 4: 21. – 27. oktober
BEMÆRK: ‘Den eneste måde, hvorpå vi kan vokse i nåden, er, at vi uegennyttigt
udfører netop den gerning, Kristus har overdraget os, nemlig efter bedste evne at
bringe hjælp og velsignelse til dem, der behøver vor hjælp. Styrke kommer ved
arbejde;  virksomhed  er  en  nødvendig  betingelse  for  liv.  De,  der  forsøger  at
vedligeholde det kristelige liv ved blot at tage imod de velsignelser, som kommer
gennem nådemidlerne, og intet udretter for Kristus, søger simpelt hen at leve af at
spise uden at arbejde; men dette fører altid både i den åndelige og i den timelige
verden svækkelse og forfald med sig. Den, der ikke vil bruge sine lemmer, vil snart
miste al kraft til at bruge dem. Således vil den kristne, der ikke bruger de kræfter,
Gud har givet  ham, ikke alene ophøre med at vokse op til  Kristus, men han vil
miste den kraft, han allerede er i besiddelse af.’ Vejen til Kristus, s. 80.

9. Hvordan beskriver Peter denne vækst et andet sted? 2 Pet. 1, 5-7.

BEMÆRK: ‘Hvis du vil arbejde sådan, som det er Kristi hensigt, hans disciple skal
arbejde,  og vinde  sjæle for  ham, vil  du føle trang  til  dybere  erfaring  og større
kendskab til guddommelige ting, og du vil hungre og tørste efter retfærdighed. Du
vil bede inderligt  til  Gud, din tro vil  blive styrket  og din sjæl drikke dybere af
frelsens kilde. Den modstand og de prøvelser du møder, vil drive dig til bøn og til
læsning i Skriften, og du vil opnå en stedse dybere erfaring. Uegennyttigt arbejde
for  andre  giver  karakteren  dybde,  fasthed  og kristelig  ynde  og bringer  fred  og
lykke.  Man kommer  til  at  tragte  efter  højere  ting,  og der  bliver  ingen plads til
dovenskab eller egennytte. De, som således øver sig i de kristelige dyder, vil vokse
og blive stærke i Guds gerning. De vil få et klart åndeligt syn, en stadig voksende
tro og forøget kraft i bøn. Guds Ånd virker på dem og fremkalder en hellig harmoni
i  sjælen  som svar  på  den  guddommelige  påvirkning.  De,  som hengiver  sig  til
uegennyttige bestræbelser for andres bedste, arbejder visselig på deres egen frelse.’
Vejen til Kristus, s. 80. 

‘Nåden blev endnu mere overstrømmende rig’

10. Hvilket råd gav Paulus med den kendsgerning for øje, at Guds nåde bliver
overstrømmende rigere end syndens magt? Rom. 2, 20-6, 2.

BEMÆRK:  ‘Guds  lov  er  den  store  moralske  standard,  udfra  hvilken  enhver
karakter skal dømmes. Den udtrykker hans vilje og må adlydes fra hjertet. Dens
hellige  principper  må  ligge  til  grund  for  vort  handlingsforløb  i  alle  vore
forretningsanliggender. De, som får deres trosbekendelse til at se ringere ud ved at
tilpasse sig verden, viser, at de foragter Kristi nådes skatte. De råber: “Kristi nåde!
Vi  frelses  ikke  ved  gerninger,  men  ved  Kristus;”  men  de  fortsætter  i  synd,
fortsætter med at overtræde Guds lov. De handler, som om de anså det for deres
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privilegium at leve i synd, så nåden kan vokse. Men enhver eftergivenhed for synd
svækker sjælen; den byder Satan komme ind og kontrollere sindet og gøre personen
til hans virkningsfulde tjener.’ Signs of the Times, 27. marts, 1884. 

11. Hvilken forvandling vil ses i deres liv, som er villige til at komme under
Guds nådes kraft? Rom. 6, 14-18.

BEMÆRK: ‘Mennesket kan ikke forandre sig selv af egen kraft. Han ejer ingen
styrke,  som kan  frembringe  denne  forvandling.  Surdejen  –  noget  udefra  –  må
lægges i melet, før den ønskede forandring kan finde sted. På samme måde må
synderen tage imod Guds nåde, før han kan blive skikket for Herlighedens rige. Al
den kultur og dannelse, som verden kan give, kan ikke gøre et syndens barn til et
Guds barn. Den omskabende kraft må komme fra Gud. Forandringen kan kun finde
sted ved Helligåndens hjælp. Alle,  der ønsker at  blive frelst,  høj  og lav, rig og
fattig, må underkaste sig denne krafts påvirkning.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 81.
‘Mange bedrager sig selv ved at tro, at karakteren vil blive forvandlet ved Kristi
genkomst,  men  der  vil  ikke  være  nogen  omvendelse  af  hjertet  ved  hans
tilsynekomst. Vore karaktermangler må angres her, og gennem Kristi nåde må vi
overvinde  dem,  mens  nådetiden  varer.  Det  er  her,  vi  skal  opnå  egnetheden  til
familien i Himmelen.’ God’s Amazing Grace, s. 243.
‘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, s. 295.

‘Nådens trone’

12. Hvilke dyrebare velsignelser tilbydes frit gennem Jesus til  dem, som vil
komme til hans trone? Heb. 4, 16. 
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Lektie 4: 21. – 27. oktober
BEMÆRK: ‘Nådens trone øver den største tiltrækning, fordi han, som sidder på
den, tillader os at kalde ham Fader. Men Gud anså ikke frelsens princip for at være
fuldstændigt, så længe den kun var iklædt hans kærlighed. Han har bestemt, at der
ved hans alter skal stå en talsmand, som er iklædt vor natur. I sin egenskab af vor
forbeder er det  hans opgave at  fremstille os for  Gud som sine sønner og døtre.
Kristus går i forbøn for dem, som har taget imod ham. Ved sin egen fortjeneste
giver han dem kraft til at blive medlemmer af den kongelige familie, til at blive den
himmelske Konges  børn. Faderen åbenbarer  sin uendelige  kærlighed  til  Kristus,
som betalte vor genløsning med sit blod, ved at tage imod Kristi venner som sine
venner og byde dem velkommen.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 26.

13. Hvilket forberedelsesarbejde er nødvendig for dem, som ønsker at komme
frem for nådens trone? Heb. 10, 19. 22.

BEMÆRK: ‘Nåde er en egenskab hos Gud, som han viser over for mennesker, der
ikke fortjener  den.  Vi  søgte  den ikke selv,  men Gud sendte sin nåde ud for  at
opsøge os. Gud fryder sig over at kunne give sin nåde til alle, der hungrer efter den,
ikke på grund af nogen værdighed hos os, men fordi vi er så fuldstændigt uværdige.
Vor store nød er  den kvalifikation, som giver  os forvisningen om, at vi skal få
denne gave.’ Lys fra det Høje, s. 34.
‘Det er nødvendigt, at vi altid har vort hjerte opladt for Gud, at vi stadig alvorligt
og  sønderknust  bekender  vore  synder  og  ydmyger  os  for  Gud.  Guds  folk  må
komme ind i den Højestes audienssal. Gud forstår, at du behøver ham, og hvis du
beder, vil du modtage hjælp, når du bliver fristet og prøvet. Han vil høre og besvare
dine bønner, som kun er kendt for Gud, som ransager hjertet.’ The Upward Look, s.
333.
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Lektie 5: 28. oktober – 3. november 
Tro: ‘Den retfærdige skal leve af tro’

UDENADSVERS: ‘Og det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i
mig; og det liv, jeg nu lever i kødet, det lever jeg i troen på Guds Søn, som elskede
mig og gav sig selv hen for mig.’ Gal. 2, 20.

STUDIEHJÆLP: The Faith I Live By, ss. 122-126.
TIL EFTERTANKE: ‘Tro er ganske enkelt at tage Gud på hans ord – at tro,

at han vil opfylde sine løfter, fordi han har sagt, han vil gøre det.’

Indledning
‘Gud har kaldet sit folk til  herlighed og dyd, og dette vil åbenbares hos alle

dem, som i sandhed er forenet med ham. Når de har fået del i den himmelske gave,
skal de fortsætte, indtil fuldkommenheden nås, idet de “bliver bevaret ved tro til
frelse.” 1 Pet. 1, 5. Gud æres ved at give sine dyder til sine børn. Han vil, at mænd
og kvinder skal nå til det højeste, og når de ved troen holder fast ved Kristi magt,
når de påberåber sig hans usvigelige løfter og tilegner sig dem som deres egne, når
de med en vedholdenhed, der ikke lader sig afvise,  søger Helligåndens kraft, så
bliver de fuldkomne i ham.’ Mesterens Efterfølgere, s. 280. 

‘Retfærdiggjort af tro’

1. Hvad er den eneste måde, vi kan blive tilgivet på [retfærdiggjort]? Gal. 2,
16.

BEMÆRK: ‘Du kan ikke sone dine tidligere synder, du kan ikke forandre dit hjerte
og gøre dig selv hellig. Men Gud lover at gøre alt dette for dig ved Kristus. Du tror
dette løfte, du bekender dine synder og giver dig selv til Gud. Du beslutter at tjene
ham. Og lige så vist som du gør dette, vil Gud opfylde sit ord på dig. Dersom du
tror forjættelsen, tror, at du har fået tilgivelse og er blevet renset, så gør Gud dette
til  en virkelighed:  Du bliver  helbredt,  ligesom Jesus gav den værkbrudne mand
kraft til at gå, da denne troede, han var helbredt. Det er sådan, hvis du tror det. Vent
ikke, til du føler, at du er helbredt, men sig: “Jeg tror det; det er sket, ikke fordi jeg
føler det, men fordi Gud har lovet det.”’ Vejen til Kristus, s. 51.

2. Betyder dette, at der ikke er plads til gode gerninger i den kristnes liv?
Jak. 2, 20-24.
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BEMÆRK: ‘Retfærdighed betyder at handle ret, og alle vil blive dømt efter deres
gerninger. Vor karakter åbenbares i, hvad vi gør. Vore gerninger viser, om vor tro 
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Lektie 5: 28. oktober – 3. november
er oprigtig. Det er ikke tilstrækkeligt for os at tro, at Jesus ikke er en bedrager, og at
Bibelens religion ikke er kløgtigt opdigtede fabler. Vi kan tro, at Jesu navn er det
eneste navn under himmelen, hvorved vi kan blive frelst, og alligevel ikke antage
ham i tro som vor personlige frelser. Det er ikke nok at bekende sig til at tro på
Kristus og have sine navne indskrevet i kirkebogen. “Den, der holder hans bud,
bliver i Gud og Gud i ham; og deraf kender vi, at han bliver i os: af den Ånd, han
har givet os.” “Og deraf kan vi erkende, at vi kender ham, om vi holder hans bud.”
1  Joh.  3,  24;  2,  3.  Dette  er  det  ægte  bevis  på  sand  omvendelse.  Hvad  end  vi
bekender os til, betyder intet, medmindre vi viser i vore gerninger, at Kristus bor i
os.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 119. 

‘Abrahams tro’

3. Hvilket eksempel på tro finder vi i Abrahams erfaring? Heb. 11, 17-19.
(Læs 1 Mos. 22, 1-14.)

BEMÆRK: ‘Der er mange, som ikke har overgivet sig helt til Gud. De har ikke en
rigtig  forståelse  af  det  uendelige  offer,  som Gud bragte  for  at  frelse  en fortabt
verden. Dersom Herren talte til dem, som han gjorde til Abraham, ville de ikke
kende hans stemme godt nok til at forstå, at han bad dem bringe et offer for at
prøve  dybden  af  deres  kærlighed  og  oprigtigheden  af  deres  tro.  Selviskhedens
pestplet er ligeså smitsom som spedalskhed. De, som kommer ind i de Himmelske
sale, må være renset for ethvert spor af denne pest. Herren har et stort værk for os
at udføre, og han beder os om at se på ham, stole på ham, vandre med ham og at
tale med ham. Han beder os uforbeholdent om at overgive alt, hvad vi har og er til
ham, så vi er rede og villige til at ofre til hans sag, når han kalder os til det. Kun når
vi  giver  alt  til  Kristus,  vil  vi  nyde den guddommelige  nådes fylde.  Kun når  vi
holder ilden ved lige på offeralteret, vil vi kunne forstå betydningen af sand lykke. I
evigheden vil Gud betro dem mest, som har gjort mest her... Hver dag prøver han
os under forskellige omstændigheder,  og de, som oprigtigt  anstrenger sig,  bliver
udvalgt som hans arbejdere, ikke fordi de er fuldkomne, men fordi de er villige til
uegennyttigt at arbejde for ham, og han ser, at de kan opnå fuldkommenhed ved
forening med ham.’ Our High Calling, s. 191.

4. Hvilken erfaring fremhævede Jesus som et eksempel på stor tro? Matt. 8,
5-10.

BEMÆRK: ‘Vi behøver en levende erfaring. I tro er vi ligesom små børn, der er
ved at lære at gå. Som et barn, der tager sine første skridt, vakler det ofte og falder;
men barnet rejser sig op igen og lærer til sidst, at det kan gå alene. Vi må lære at tro
på Gud. Vi skal ikke se på vore følelser, men kende Gud ved levende tro. Se på
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Lektie 5: 28. oktober – 3. november
høvedsmanden, som kom til Kristus, som et eksempel på ægte tro... Hvilken slags
kraft troede denne høvedsmand, at Jesus havde? Han vidste, at det var Guds kraft.
Han sagde: “Jeg er jo selv en mand, som står under kommando og har soldater
under mig; og siger jeg til den ene: ‘Gå!’ så går han.” Denne høvedsmand så med
troens øje, at Guds engle omgav Jesus, og at hans ord ville befale en engel at gå til
den lidende. Han vidste, at hans ord ville trænge ind i kammeret, og at hans tjener
ville blive helbredt. Og hvordan bifaldt Jesus ikke denne mands tro! Han udbrød:
“Så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel.”’  1888 Materials,  ss. 559-
560.

‘Sine dyrebare og største forjættelser’

5. Hvad må vi sætte vor lid til for at få del i guddommelig natur og undfly
fordærvelsen, som skyldes det onde begær? 2 Pet. 1, 4.

BEMÆRK: ‘“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.

6. Hvilke dyrebare og store forjættelser kan vi stole på i tider med fristelser?
1 Kor. 10, 13; Sal. 50, 15; 37, 39; 2 Pet. 2, 9; Jak. 4, 7; Heb. 2, 18.

BEMÆRK: ‘Satan holder øje med dig for at fange dine fødder i en snare. Du må få
hjælp fra  Himmelen,  hvis du skal  undfly hans planer.  Ved tro og bøn kan alle
opfylde evangeliets krav. Intet menneske kan blive tvunget til at overtræde. Det må
først selv samtykke. Sjælen må ønske at gøre den syndige handling, før lidenskaben
kan  få  bugt  med fornuften,  eller  ugudeligheden  kan  sejre  over  samvittigheden.
Fristelse, hvor stor den end måtte være, er ingen undskyldning for synd. Herrens
øje våger over de retfærdige, og hans øre er opladt for deres bønner. Råb til Herren,
du fristede sjæl! Kast dig så hjælpeløs og uværdig, som du er, i Jesu arme og gør
krav på at få hans løfter opfyldt. Herren vil høre. Han ved, hvor stærk det naturlige
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Lektie 5: 28. oktober – 3. november
hjertes tilbøjelighed er, og han vil hjælpe i enhver fristelse.’ Testimonies, bind 5, s.
177. 

‘Troens skjold’

7. Hvad  vil  beskytte  os,  når  vi  bliver  angrebet  af  Djævelen?  Ef.  6,  16.
Sammenlign med 1 Joh. 5, 4.

BEMÆRK: ‘Vi er ikke værdige til Guds kærlighed, men Kristus, vor sikkerhed, er
værdig, og han formår at frelse alle, som kommer til ham. Kristus finder glæde i at
tage tilsyneladende håbløst materiale – dem, som Satan har nedværdiget og gennem
hvilke, han har virket – og gør dem til genstande for sin nåde. Han fryder sig ved at
udfri dem fra lidelse og fra den vrede, som skal falde over de ulydige. Hvis fjenden
kan få de fortvivlede til at fjerne blikket fra Jesus og se på sig selv og dvæle ved
deres egen uværdighed i stedet for at dvæle ved Jesu værdighed, hans kærlighed,
hans fortjenester og hans store barmhjertighed, vil han fjerne deres skjold af tro og
opnå sit mål; de vil være udsat for hans flammende fristelser. De svage bør derfor
se hen til Jesus og tro på ham; således udøver de tro.’  God’s Amazing Grace,  s.
185. 

8. Hvilke dyrebare løfter har vi, når vi gør Gud til vores skjold? Sal. 119,
114-117. Sammenlign med Ordsp. 30, 5.

BEMÆRK: ‘Det er den kristnes privilegium at få styrke fra Gud til at eje enhver
dyrebar gave. Inderlig og virkningsfuld bøn vil blive anset i Himmelen. Når Kristi
tjenere tager troens skjold som deres forsvar og Åndens sværd til krig, så er der fare
i  fjendens  lejr.  Midt  i  de  snarer,  som alle  er  udsat  for,  behøver  de  stærke  og
pålidelige forsvarsværker, som de kan stole på. Mange i denne fordærvede tidsalder
har så lille et forråd af Guds nåde, så deres forsvarsværk i mange tilfælde bliver
brudt ned ved første angreb, og stærke fristelser tager dem til fange. Nådens skjold
kan bevare alle ubesejret  af fjendes fristelser,  selvom de er omgivet  af  de mest
fordærvede  indflydelser.  Ved  fast  princip  og  urokkelig  tro  på  Gud  kan  deres
karakters dyd og ædelhed skinne, og selvom de er omgivet af ondskab, behøver der
ikke være nogen plet på deres dyd og retskaffenhed.’ God’s Amazing Grace, s. 33.

‘Skal jeg end vandre i dødsskyggens dal’

9. Hvilket eksempel på tro ses i Jobs liv? Job 13, 15a. Sammenlign med Rom.
8, 38-39.
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Lektie 5: 28. oktober – 3. november

BEMÆRK: ‘Når du er nedtrykt og knuges af modløshed, er det ikke noget bevis
for, at Gud har forandret sig. Han er “den samme i går og i dag, ja, til evig tid.”
Heb.  13,  8.  Du  har  sikkerhed  for  Guds  velbehag,  når  du  kender  strålerne  fra
retfærdighedens sol, men når skyer formørker dit sind, må du ikke tro, at du er
forladt. Din tro må trænge igennem mørket. Dit øje må være friskt, da bliver hele
dit  legeme  lyst.  Kristi  rige  nåde  må  fylde  dit  sind.  Tag  vare  på  de  dyrebare
lærdomme, han i kærlighed giver dig. Tro ligesom Job, så kan du sige: Om han “vil
dræbe mig, venter jeg på ham.” De mest prøvende erfaringer i den kristnes liv kan
blive de mest velsignede. De specielle omstændigheder og de mørkeste stunder kan
styrke sjælen mod Satans angreb og styrke Guds tjener til at bestå under ildprøven.
Prøvelsen af din tro er kosteligere end det forgængelige guld. Du må have denne
faste  gudstro,  som  ikke  lader  sig  forstyrre  af  bedragerens  fristelser  og
argumentation. Tag Herren på ordet. Studer løfterne og tilegn dig dem, efter som
behovet melder sig.’ Kraft fra det Høje, s. 324.

10. Hvad er det positive udfald, når vor tro prøves? 1 Pet. 1, 7.

BEMÆRK: ‘Det kristne sind udvikles ikke ved at blive fritaget for prøvelser, men
ved at stå midt i dem. At blive udsat for afvisning og modstand fører Kristi discipel
til  større  årvågenhed  og  mere  inderlig  bøn  til  den  almægtige  hjælper.  Hårde
prøvelser, der udholdes ved Guds nåde, udvikler tålmodighed, årvågenhed, styrke
og en dyb og stadig tillid til Gud. Det er den kristne tros triumf, at den gør det
muligt for den, der følger den, at lide og være stærk, at underkaste sig og alligevel
sejre, at dræbes hver eneste dag og dog leve, at bære korset og således vinde ærens
krone.’ Mesterens Efterfølgere, s. 248. 

‘Den retfærdige skal leve af tro’

11. Hvordan skal vi leve, hvis vi skal regnes for retfærdige i dommen? Rom.
1, 16-17.

BEMÆRK: ‘Hvordan vi skal udøve tro. Dette er evangeliets videnskab. Skriften
siger:  “Uden tro er  det  umuligt  at  have hans velbehag.”  Kundskaben om, hvad
Skriften  mener,  når  den  fortæller  os  om nødvendigheden  af  at  opdyrke  tro,  er
vigtigere end nogen anden kundskab, som kan opnås. Vi lider megen vanskelighed
og sorg på grund af vor vantro og vor uvidenhed om, hvordan man skal udøve tro.
Vi må bryde 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 nogen fuldkommengørelse af
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Lektie 5: 28. oktober – 3. november
kristen karakter  uden den tro,  som virker  gennem kærlighed  og renser  sjælen.’
Second Advent Review & Sabbath Herald, 18. oktober, 1898.

12. Hvordan fører tro til retfærdighed i den kristnes liv? Åb. 14, 12.

BEMÆRK: ‘Ægte tro på Jesus fornægter sig selv; men dersom man ophøjer sig
selv og nærer høje tanker om sig selv, da er Jesu tro ikke i hjertet, lige meget hvor
høj vor bekendelse end er. Den sande kristne forstår, at et grænseløst offer er blevet
bragt  for ham, og at  hans liv har uvurderlig værdi på grund af Jesu blod, hans
forbøn  og  hans  retfærdighed.  Men  mens  han  forstår  Guds  børns  ophøjede
privilegier, er hans sjæl fuld af ydmyghed. De, der vandrer i Golgatas skygge, lader
ikke hovmodige ord om deres hellighed gå over deres læber. De føler, at det var
deres synd, der var årsag til den smerte, som knuste Guds Søns hjerte. De, der lever
nærmest Jesus, føler deres egen uværdighed dybest, og deres eneste håb ligger i den
korsfæstede  og  opstandne  Frelsers  fortjenester.  Ligesom  Moses  har  de  set
hellighedens  forfærdelige  majestæt,  og  de  ser  deres  egen  utilstrækkelighed  i
modsætning til Jesu renhed og ophøjede skønhed.’ At jeg må kende Ham, 29. april.

13. Hvad er vor tros endelige formål? 1 Pet. 1, 9. Sammenlign med Heb. 12, 1-
2.

BEMÆRK: ‘Når sjæle bliver omvendt, er deres frelse endnu ikke fuldført. De har
da et løb at løbe; den anstrengende strid er foran dem for at udføre hvad? “At stride
troens gode strid,” at jage frem mod målet, den sejrspris, som Gud fra det høje
kaldte os til i Kristus Jesus. Der er ingen pause i denne krig; striden varer hele livet
og må udkæmpes med afgjort energi i forhold til værdien af det, du stræber efter,
som er  evigt  liv.  Umådelig store  interesser  står  på spil  her.  Vi  får  del  i  Kristi
selvfornægtelse her i dette liv, og så bliver vi forsikret om, at vi vil få del i alle dens
goder i det fremtidige evige liv, såfremt vi holder den tillid, vi havde i begyndelsen,
urokkelig fast til det sidste. Tænk på dette.’ My Life Today, s. 313.
‘Tro,  frelsende  tro  er  en  sjælens  funktion,  som  indbefatter  at  hele  mennesket
overgives til Jesu Kristi beskyttelse og kontrol. Den troende bliver i Kristus, og ved
troen bliver Kristus i sjælen som den ypperste. Den troende overgiver sjæl og krop
til Gud. Med forvisning kan jeg da sige, at Kristus er i stand til at tage vare på det,
som jeg har overgivet til ham, indtil forløsningens dag kommer. Alle, som vil gøre
dette, vil blive frelst og få evigt liv. Den troende vil have en indre forvisning om, at
sjælen er renset i Kristi blod, står iklædt hans retfærdighed og er dyrebar i Jesu
øjne.’ Lys fra det Høje, s. 103.
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Lektie 6: 4. – 10. november 
Frelse: ‘Han skal frelse sit folk fra dets synder’

UDENADSVERS: ‘Men Gud, som er rig på barmhjertighed, har på grund af
den store kærlighed, hvormed han elskede os, gjort os levende med Kristus, os, som
var døde på grund af vore overtrædelser – af nåde er I frelst!’ Ef. 2, 4-5.

STUDIEHJÆLP: Mesterens Efterfølgere, ss. 254 - 255.
TIL EFTERTANKE: ‘Dit eneste håb og din eneste frelse er at sejre, som 

Kristus sejrede.’

Indledning
‘Du må forlade den tanke, at timelige eller åndelige fordele vil kunne skaffe dig

frelse. Gud ønsker villig lydighed af dig. Han beder dig slippe dine synder. Kristus
siger:  “Den, som sejrer, ham vil jeg lade sidde sammen med mig på min trone,
ligesom også jeg har sejret og taget sæde hos min Fader på hans trone.” Åb. 3, 21.’
Lys over hverdagen, del 1, s. 107.

‘Synd avler død’

1. Hvad behøver vi alle at blive frelst fra? Matt. 1, 21.

BEMÆRK: ‘Gennem ethvert muligt bedrag har Satan forsøgt at gøre Guds Søns
offer virkningsløst og at præsentere hans soning som nytteløs og hans mission som
en  fiasko.  Han  har  erklæret,  at  Kristi  død  gjorde  lydighed  imod  Guds  lov
unødvendig og tillod synderen at blive begunstiget af en hellig Gud uden at afstå
fra sine synder. Han har erklæret, at den gammeltestamentlige standard er blevet
sænket i evangeliet, og at mennesker kan komme til Kristus, ikke for at blive frelst
fra deres synder, men i deres synder. Men da Johannes så på Jesus, forkyndte han
hans mission. Han sagde: “Se Guds lam, som bærer verdens synd!” Joh. 1, 29. Til
enhver angrende sjæl lyder budskabet: “Kom, lad os gå i rette med hinanden, siger
Herren. Er eders synder som skarlagen, de skal blive hvide som sne; er de end røde
som purpur, de skal dog blive som uld.”  Es. 1, 18.’  Signs of the Times,  19. maj,
1890.

2. Er Herrens ønske om at frelse begrænset til nogle få udvalgte? 1 Tim. 2, 4-
5.

BEMÆRK:  ‘Læren  om  den  guddommelige  forudbestemmelse,  som  fastsætter
menneskers karakter, så den ikke kan ændres, har ført mange til en fuldstændig 
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forkastelse af Guds lov. Wesley modsatte sig standhaftigt de antinomistiske læreres
vildfarelser og viste, at denne lære, som førte til antinomisme, var i modstrid med
Skriften. “Guds nåde blev åbenbaret til frelse for alle mennesker.” “Dette er godt
og velbehageligt  for Gud, vor frelser,  som vil, at alle mennesker skal frelses og
komme til erkendelse af sandheden. Thi der er kun én Gud og kun én mellemmand
imellem Gud og mennesker: mennesket Kristus Jesus, der gav sig selv som løsesum
for alle.” Tit. 2, 11, 1 Tim. 2, 3-6. Guds Ånd skænkes os frit, for at alle skal være i
stand til at komme i besiddelse af frelsens middel. Kristus, som er “det sande lys,”
oplyser hvert menneske. Joh. 1, 9. Mennesker går glip af frelsen ved deres egen
trodsige afvisning af livets gave.’ Den Store Strid, s. 233. 

‘Ikke frelse i nogen anden’

3. Fra hvem alene kan vi få frelse? ApG. 4, 10-12.

BEMÆRK:  ‘“Synd  er  lovbrud.”  Synderen  må  bringes  til  at  føle,  at  han  er  en
overtræder.  Kristus,  som  døde  på  Golgatas  kors,  tiltrækker  sig  hans
opmærksomhed. Hvorfor døde Kristus? Fordi det var det eneste middel til at frelse
mennesket. Han tog vore synder på sig, så han kunne tilregne sin retfærdighed til
alle, som tror på ham. Guds godhed og kærlighed leder synderen til omvendelse
mod  Gud  og  tro  på  vor  Herre  Jesus  Kristus.  Den  opvågnede  synders
opmærksomhed henledes til loven, som han har overtrådt. Den kalder ham til at
angre,  og  dog  er  der  ikke  nogen  frelsende  egenskab  i  loven  til  at  tilgive
overtrædelsen af loven, og hans sag synes at være håbløs. Men loven drager ham til
Kristus. Uanset hvor dybe hans overtrædelser er, kan Jesu Kristi blod rense ham fra
al synd.’ Our High Calling, s. 141.

4. Hvad var motivet, der ledte Kristus til at frelse os? Rom. 8, 34-39.

BEMÆRK: ‘Jo mere vi betragter Kristi karakter,  og jo mere vi oplever af hans
frelsende kraft, jo klarere indser vi vor egen svaghed og ufuldkommenhed, og med
desto større alvor vil vi se hen til ham som vor styrke og vor genløser. Selv har vi
ikke kraft til at rense sjælens tempel fra besmittelse, men når vi omvender os fra
vore synder imod Gud og søger tilgivelse ved Kristi fortjeneste, vil han give os den
tro, som er virksom ved kærlighed og renser  hjertet. Ved tro på Kristus og ved
lydighed mod Guds lov kan vi blive helliggjorte og derved beredt til at omgås de
hellige engle og de genløstes hvidklædte skare i herlighedens rige.’  Det Virkelige
Liv, s. 91.

‘Med munden bekender man til frelse’
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5. Hvilke handlinger  er  nødvendige fra vor side,  for at frelsesværket  kan
begynde? Rom. 10, 10, 2 Kor. 7, 10.

BEMÆRK: ‘Guds store hjerte med den uendelige kærlighed higer efter synderen
med en grænseløs medfølelse. “I ham har vi forløsning ved hans blod, syndernes
forladelse.” Ef. 1, 7. Ja, tro kun, at Gud er din hjælper. Han ønsker at genoprette sit
moralske  billede  i  mennesket.  Når  du  nærmer  dig  ham  med  bekendelse  og
bodfærdighed,  vil  han  komme  dig  nær  med  barmhjertighed  og  forladelse.  Vi
skylder Herren alt. Han er vor frelses ophav. Når du arbejder på din egen frelse
med frygt og bæven, er Gud den, som virker i dig “både at ville og at virke, for at
hans gode vilje kan ske.” Fil. 2, 12-13.’ Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 223.

6. Hvor kommer tilskyndelsen til at angre fra? Rom. 2, 4. Sammenlign med
ApG. 5, 31; 11, 18.

BEMÆRK: ‘Mens det er sandt, at anger må gå forud for tilgivelse, for det er kun
det sønderknuste og angerfulde hjerte, som Gud tager imod, men synderen kan ikke
få sig selv til at angre eller berede sig selv til at komme til Kristus. Medmindre
synderen angrer, kan han ikke blive tilgivet; men spørgsmålet, der skal afgøres, er,
om anger er synderens værk eller Kristi gave. Skal synderen vente, indtil han er
fyldt  med sorg over sin synd, inden han kan komme til  Kristus? Det allerførste
skridt mod Kristus tages gennem Guds Ånds tildragelse; idet mennesker reagerer
på denne tildragelse, nærmer de sig Kristus, så de kan angre.’ A New Life, s. 20.

7. Hvilket løfte kan synderen gøre krav på, når han har angret? 1 Joh. 1, 9.

BEMÆRK:  ‘Selv  har  vi  ingen  retfærdighed,  vi  kan  ikke  opfylde  Guds  lovs
fordringer. Men Kristus har skaffet udvej for os. Han levede på jorden under de
samme prøvelser og fristelser, som vi må møde. Han levede et syndfrit liv. Han
døde for os, og han tilbyder os nu at tage vore synder og give os retfærdighed. Hvis
du overgiver dig til ham og antager ham som din Frelser, vil du for hans skyld blive
regnet  for  retfærdig,  hvor  syndigt  dit  liv  end  måtte  have  været.  Kristi  karakter
sættes i stedet for din egen karakter, og Gud antager dig, som om du aldrig havde
syndet.’ Vejen til Kristus, s. 63.

‘Han åbenbaredes for at borttage vore synder’

8. Hvilken forsikring kan den, som bliver i Kristus, have? 1 Joh. 3, 5-6.
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BEMÆRK: ‘Ja, mere end det [se forrige bemærkning]: Kristus forvandler hjertet,
idet han ved troen bor i dit hjerte. Du må bevare denne forening med ham ved tro
og ved bestandig at overgive din vilje til ham; og så længe du gør dette, vil han
virke i dig både at ville og at udrette efter sit velbehag. Da kan du sige: “Det liv, jeg
nu lever i kødet, det lever jeg i troen på Guds Søn, som elskede mig og gav sig selv
hen for mig.” Gal. 2, 20. Jesus sagde til sine disciple: “Thi det er ikke jer, som
taler;  men jeres  Faders  Ånd,  som taler  gennem jer.”  Matt.  10,  20.  Når  Kristus
således virker i  dig,  vil  du vise den samme ånd og gøre de samme gerninger -
retfærdigheds og lydigheds gerninger.’ Vejen til Kristus, s. 63. 
‘“Verdens fyrste kommer,” sagde Jesus, “og i mig er der intet, som hører ham til.”
Joh. 14, 30. Der var intet i ham, hvor Satans spidsfindigheder fandt genklang. Han
gav ikke sit samtykke til synden. End ikke med en tanke gav han efter for fristelsen.
Sådan kan det også blive for os. Hos Kristus var det menneskelige forenet med det
guddommelige; han var rustet til striden ved Helligåndens iboen, og han kom for at
give os del i denne guddommelige natur. Så længe vi i troen er forenede med ham,
har synden ikke mere herredømme over os. Gud vil, at vi ved troens kraft  skal
tilegne os Kristi guddommelighed, så vi kan opnå fuldkommenhed i vor karakter.’
Den Store Mester, s. 73.

9. Hvilket symbol blev vi givet for at vise kontrasten mellem dette nye liv og
det gamle? Rom. 6, 1-6.

BEMÆRK: ‘Idet du offentligt gav afkald på synd og Satan, lovede Himmelens tre
store magter at hjælpe dig til at sejre. Du blev oprejst til et nyt liv ved den kraft,
som vækkede Kristus fra de døde. Du kom frem fra vandets grav for at hengive dit
liv  til  Mesterens  tjeneste.  Du  skal  herefter  leve  et  nyt  liv,  som  om  forstand,
kundskab, hengivenhed, tale, ejendom og alt det andet, du har, var blevet betroet
dig med en tydelig tilkendegivelse fra Himmelen om, at de skulle bruges for Gud.
Du skal leve et liv, der består i at bære korset og fornægte selvet, et liv, der er
bundet til Kristi liv.’ Signs of the Times, 12. februar, 1902. 

‘Frelsen er os nærmere nu, end da vi blev troende’

10. Hvilke vers ser frem til den tid, når vor frelse vil være fuldendt? Rom. 13,
11; 1 Tess. 5, 8; Heb. 9, 28.

BEMÆRK: ‘Vi må aldrig slå os til  ro og være tilfredse med vor tilstand, så vi
stopper med at gøre fremgang og siger: “Jeg er frelst.” Når man får sådanne tanker,
er  der  ikke længere  noget  motiv for  at  våge,  bede og alvorligt  søge  en dybere
erfaring. En helliggjort tunge vil aldrig sige noget sådant, før Kristus kommer igen,
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og vi kan gå ind gennem porten til Guds stad. Da vil vi med rette kunne prise Gud
og Lammet for en evig frelse.’ På fast grunn, s. 310.

11. Hvilken forsikring om frelse har vi i dommen? Sal. 76, 8-10.

BEMÆRK:  ‘Vi  lever  på  den  store  forsoningsdag  nu.  Mens  ypperstepræsten
skaffede Israel soning i den forbilledlige tjeneste, skulle hele folket ydmyge deres
sjæle ved at omvende sig fra synden og ydmyge sig for Herren for ikke at blive
udryddet. På samme måde bør alle, der ønsker, at deres navn skal blive stående i
Livets bog, benytte de få dage, som er tilbage af nådetiden, til at ydmyge deres
sjæle over for Gud ved at sørge over synden og angre af hele deres hjerte. Der skal
en  dybtgående,  samvittighedsfuld  hjerteransagelse  til.  Den  letsindighed  og
overfladiskhed, som findes hos så mange bekendende kristne, skal bekæmpes. De
mennesker, der virkelig vil undertvinge de onde tilbøjeligheder, som kæmper om
overtaget, har en hård kamp foran sig. Hver enkelt må berede sig personligt. Vi
frelses  ikke i  grupper.  Det  ene  menneskes renhed og gudhengivenhed kan ikke
afhjælpe et andet menneskes mangel på disse egenskaber. Skønt alle folkeslag skal
fremstilles for Guds domstol, vil han gennemgå hvert enkelt menneskes sag så nøje
og grundigt, som om der ikke levede andre på jorden. Hver enkelt skal igennem
prøven og være uden plet eller rynke eller noget sådant.’ Den Store Strid, s. 433. 

‘Han kommer og frelser eder’

12. Hvilket dyrebart løfte kan Guds folk se frem til? Es. 35, 4.

BEMÆRK: ‘Du må have den erfaring, hvor selvet dør, og du lever for Gud. “Når I
altså er opvakt sammen med Kristus, så søg det, som er oventil, hvor Kristus er,
siddende ved Guds højre hånd.” Selvet skal ikke føjes. Stolthed, egenkærlighed,
havesyge, begærlighed, kærlighed til verden, had, mistænksomhed, skinsyge, ond
mistanke - alt skal undertrykkes og ofres for bestandig. Når Kristus kommer, bliver
det ikke for at rette på disse synder og gøre dig moralsk skikket for Himmelen.
Denne beredelse må være gjort, før han kommer. Vi bør tænke på, grunde over, og
alvorligt spørge: Hvad skal vi gøre for at blive frelst? Hvordan skal vort liv være
for at kunne stå prøve for Gud?’ Herren Kommer, 19. februar.

13. Hvem vil blive frelst, når Kristus kommer igen? Sal. 50, 1-6.

BEMÆRK: ‘Vi må tage del i Kristi lidelser her, hvis vi skal få del i hans herlighed
hinsides. Hvis vi søger vor egen interesse, hvordan vi bedst kan behage os selv, i
stedet for at søge at behage Gud og fremme hans dyrebare, lidende sag, vanærer vi
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Gud og den hellige sag, som vi bekender os til at elske. Vi har kun lidt tid tilbage til
at arbejde for Gud. Intet burde være for kært at ofre for frelsen af Jesu spredte og
sønderrevne  hjord.  De,  som indgår  pagt  med Gud ved  offer  nu,  vil  snart  blive
hentet hjem til at dele en rig belønning og få det evige rige for evigt. O, lad os leve
helt for Herren og vise med et velordnet liv og gudfrygtig samtale, at vi har været
med Jesus og er  hans sagtmodige og ydmyge  tjenere.  Vi må arbejde,  mens det
stadigvæk er dag, for når vanskelighedens og kvalens mørke nat kommer, vil det
være for sent at arbejde for Gud.’ Christian Experience & Teachings, s. 104.
‘Jeg så, at grunden til, at Gud ikke bønhørte på sine tjeneres bønner for de syge
iblandt os endnu mere, var, at han ikke kunne herliggøres ved at gøre det, mens de
overtrådte helselovene.  Og jeg så også,  at  han planlagde helsereformen...  for at
berede vejen for, at troens bøn kunne blive fuldt ud besvaret. Tro og god gerning
burde gå hånd i hånd i at hjælpe de lidende iblandt os og i at berede dem til at
herliggøre Gud her og blive frelst ved Kristi komme.’ Counsels on Health, s. 247.
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Evangeliet: ‘Guds kraft til frelse’

UDENADSVERS: ‘Jeg skammer mig nemlig ikke ved evangeliet, thi det er en
Guds kraft til frelse for enhver, som tror, for jøde først og så for græker.’ Rom. 1,
16.

STUDIEHJÆLP: Den Store Mester, s. 276.
TIL EFTERTANKE: ‘Kristi evangelium er Guds kraft til frelse for enhver, 

som tror.’

Indledning
‘Gud er en overstrømmende kilde af virkeevne og styrke. Evangeliet er Guds

kraft til frelse for enhver, som tror. Når denne kraft tages i brug, vil man opdage, at
den  er  tilstrækkelig  til  at  imødegå  fjendens  kraft.’  Signs  of  the  Times,  28.
november, 1906.

‘Eders brøde er det, der skiller mellem eder og eders Gud’

1. Hvilket problem behøver alle mennesker frelse fra? Rom. 3, 23.

BEMÆRK: ‘Den udødelighed, som var blevet lovet mennesket, hvis det var lydigt,
mistede de på grund af ulydighed. Adam kunne ikke efterlade sine efterkommere
noget,  som han ikke selv ejede, og der ville ikke have været noget  håb for den
faldne slægt, hvis Gud ikke ved at ofre sin Søn havde givet den mulighed for at
opnå  udødelighed.  “Døden...  trængte  igennem  til  alle  mennesker,  fordi  de  alle
syndede,”  men  Kristus  “bragte  liv  og  uforkrænkelighed  for  lyset  ved  det
evangelium...” Rom. 5, 12; 2 Tim. 1, 10.’ Den Store Strid, s. 270.

2. Hvilken  god nyhed har  Gud givet  hele  menneskeheden?  Matt.  24,  14;
Mark. 13, 10.

BEMÆRK: ‘Disciplenes opgave var at sprede kundskaben om evangeliet. Dem var
det arbejde givet at prædike i alverden det glade budskab, som Kristus bragte til
menneskene. Dette arbejde udførte de for folket på deres tid. I løbet af et eneste
slægtled  blev  evangeliet  forkyndt  for  ethvert  folk  på  jorden.  Evangeliets
forkyndelse i verden er den gerning, som Gud har givet dem, der bærer hans navn.
Evangeliet er det eneste middel mod den synd og elendighed, som findes på jorden.
At kundgøre for alle mennesker budskabet om Guds nåde er den første opgave,
som påhviler dem, der kender dets helbredende kraft.’ I Den Store Læges Fodspor,
s. 145.
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‘Sandheden for denne tid indbefatter hele evangeliet. Når den fremstilles korrekt,
vil den virke i mennesket selve de forandringer, som vil gøre Guds nådes kraft på
hjertet tydelig. Den vil gøre et fuldkomment arbejde og udvikle et fuldkomment
menneske.’ Counsels on Health, s. 516.

‘Ham, som mægter at styrke jer ved mit evangelium’

3. Hvad er denne gode nyhed, som skal gives til hele menneskeheden? Rom.
1, 16.

BEMÆRK: ‘Vi har store sejre at vinde, og vi har en Himmel at tabe, om vi ikke
vinder  dem.  Det  kødelige  hjerte  må  korsfæstes,  for  dets  tilbøjelighed  fører  til
moralsk fordærvelse, og enden derpå er døden. Intet uden evangeliets livgivende
indflydelse kan hjælpe sjælen. Bed om, at Helligåndens mægtige kræfter med al
deres livgivende, styrkende og forvandlende evne må falde som et elektrisk stød på
den lammede sjæl og få hver nerve til at gennemstrømmes af nyt liv og helbrede
mennesket fra dets døde, jordiske, sanselige tilstand og give det åndelig sundhed.
Derved vil I få del i guddommelig natur, når I undflyr fordærvelsen i verden, som
skyldes det onde begær; og jeres sjæle vil genspejle billedet af ham, ved hvis sår I
får lægedom.’ Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 84.

4. Hvordan kan vi gribe fat på denne forvandlende kraft? Mark. 1, 15.

BEMÆRK: ‘Idet synderen kommer til Kristus, hjælpeløs, angerfuld og ydmyg; idet
han ser den kostbare soning, som er gjort for ham, lad den angrende sjæl ved tro
gribe den foranstaltning, som er gjort for at frelse ham, ikke i hans synd, men fra
hans synd. Kristus, som syndbæreren, må borttage synden og frelse synderen fra
hans åndeligt  syge  tilstand. Idet  han beder om en forandring af hjertet, kommer
svaret:  “Min  søn,  giv  mig  dit  hjerte.”  “Jeg  vil  give  dig  et  nyt  hjerte.”  Jeg  vil
genindsætte dig i en ren, hellig atmosfære, så at du, som er død fra synden, kan leve
for retfærdigheden.’ Manuscript Releases, bind 6, s. 157.  

‘Tro på evangeliet’

5. Hvad bør Kristi efterfølger stræbe efter? Fil. 1, 27.

BEMÆRK: ‘Guds nåde kan kun have fremgang i det hjerte, der stadig beredes til at
modtage  de  dyrebare  sædekorn.  Syndens  tidsler  kan  vokse  hvor  som helst,  de
behøver ingen pasning, men den gode sæd må passes omhyggeligt. Torne og tidsler
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vokser altid villigt op, så man må vedblive at rense jorden. Hvis hjertet ikke til
stadighed bliver ledet af Gud, hvis Helligånden ikke uden ophør virker for at lutre
og  forædle  karakteren,  vil  gamle  vaner  komme  til  syne  i  ens  liv.  Mennesker
bekender sig måske til at tro på evangeliet, men medmindre de er helligede ved
evangeliet,  er  deres  bekendelse  til  ingen  nytte.  Hvis  de  ikke  vinder  sejr  over
synden, vil synden vinde sejr over dem. De tidsler, der er blevet skåret over, men
ikke rykket op med rode, vokser hurtigt op igen, indtil sjælen er fyldt med dem.’
Lys over hverdagen, del 1, s. 34. 

6. Hvorfor er det vigtigt ikke bare at høre evangeliet, men også at tro på det?
Heb. 4, 1-2.

BEMÆRK:  ‘Jeg  bønfalder  dem,  som  hævder  at  tro  på,  at  Kristus  er  deres
personlige Frelser, om at praktisere hans lære. Skal vi ikke fra nu af tro på Kristus
og vise vor tro ved at adlyde hans ord? Vil ikke de, som forkynder evangeliet for
syndere, tro på evangeliet og vidne om dets kraft ved at adlyde hvert ord, der udgår
af Guds mund? Vil ikke de, som prædiker Kristus leve Kristi liv? Gud kalder på
dem, som har lyset,  til  at  vandre i lyset.  Så vil  deres sjæl være fyldt  af  lyset  i
Herren.  Sande kristne  finder  deres  glæde i  at  adlyde  Frelserens  ord.’  Southern
Watchman, 18. juni, 1903. 

‘Guds kraft til frelse’

7. Hvis kraft åbenbares ved evangeliet? Rom. 1, 16; 16, 25; 2 Tim. 1, 8.

BEMÆRK: ‘Jo mere vi ser på Kristus, taler om hans fortjenester og fortæller om
hans magt,  jo  mere fuldstændigt  vil  vor egen  karakter  være et  genskin af  hans
billede, og jo mindre vil vort sind og vor hengivenhed blive overladt til verdens
lammende indflydelse. Jo mere vore sind dvæler ved Jesus, jo mindre vil de blive
omsluttet af tvivlens tåge, og jo lettere bliver det at lægge alle vore prøvelser og
byrder  på ham, som bærer  byrderne.  Lad  troen trænge igennem de skygger  fra
helvedet, som kommer fra Satan, og lad den centreres i Jesus, vor ypperstepræst,
som er  gået  inden  for  forhænget  for  os.  Hvilke  skygger  der  end  breder  sig  på
himmelen, hvilke storme der end bruser omkring sjælen, så er det fast forankret, og
vi kan være sikre på at vinde sejr.’ Lys fra det Høje, s. 126.

8. Hvilket eksempel gav David os? Sal. 21, 14; 59, 17.

BEMÆRK: ‘Han bar min sjæls vanære, for at jeg i hans navn kunne sejre og blive
ophøjet til hans trone. Fortæl om hans kraft, syng om hans uovertruffen kærlighed.
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Han vil være nær dig i alle prøvelser og vil give nåde og kraft i forhold til dine
behov.’ Second Advent Review & Sabbath Herald, 19. juli, 1892. 

‘Over al måde’

9. Hvad er omfanget af hans mægtige kraft? Ef. 3, 20.

BEMÆRK: ‘Vi skal  stole på hans løfter.  Når vi  kommer til  ham i tro,  trænger
enhver bøn ind til Guds hjerte. Når vi har bedt om hans velsignelse, burde vi tro, at
vi vil komme til at få den, og takke ham for, at vi har modtaget den. Derefter skal vi
passe vore pligter  i  forvisning om, at velsignelsen vil blive virkeliggjort,  når vi
mest trænger til den. Når vi har lært at gøre dette, vil vi vide, at vore bønner er hørt.
Gud vil  virke  for  os  “over  al  måde”  “efter  sin  herligheds  rigdom” og  ved  sin
“vældige styrkes indgriben.” Ef. 3, 20. 16; 1, 19.’ Den Store Mester, s. 127.

10. Hvordan kan vi få evangeliets kraft? Joh. 1, 12.

BEMÆRK: ‘Frelse opnås ved en gensidig kontrakt. “Men alle dem, som tog imod
ham, gav han magt til at blive Guds børn.” Vil du indgå denne kontrakt med hele
dit hjerte, dit sind og din sjæl? Se hen til din Genløser i tro og kærlig tillid efter
kraft  og  visdom  til  at  udføre  karakterdannelsens  værk.  Han  sidder  som
metalsmelteren for at rense guldet og sølvet for al slagger. Så se konstant hen til
ham, og intet billigt eller værdiløst materiale vil komme ind i din karakterdannelses
bygning.  Ved tro kan du tage  imod Guds Søns blods fortjenester,  som han har
udgydt, så synderen ikke måtte dø, men have evigt liv. Gud har givet ham al magt,
så han kan yde hjælp til enhver, som vil bryde med Satan og erkende Kristus som
sit eneste håb. Når du er rede til at samarbejde med ham, som kan bevare dig fra at
falde, vil dine beslutninger have nogen værdi. Kristus, den øverste Helbreder, vil
gøre dig rask. Han virker mægtigt i enhver, som er alvorlig. Han vil give styrke og
sejr. Alle karakterens dårlige og onde træk kan borttages af ham, som har købt dig
som sin ejendel.’ In Heavenly Places, s. 19. 

‘Dem, som ikke er lydige mod evangeliet’

11. Hvordan skildrer Bibelen deres skæbne, som ikke adlyder evangeliet? 2
Tess. 1, 8. Sammenlign med 1 Pet. 4, 17.

BEMÆRK: ‘Hvordan vi skal udøve tro... [det] er evangeliets videnskab. Skriften
siger:  “Uden tro er  det  umuligt  at  have  hans velbehag.”  Kundskaben om, hvad
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Skriften  mener,  når  den  fortæller  os  om nødvendigheden  af  at  opdyrke  tro,  er
vigtigere end nogen anden kundskab, som kan opnås. Vi lider megen vanskelighed
og sorg på grund af vor vantro og vor uvidenhed om, hvordan man skal udøve tro.
Vi må bryde igennem vantroens skyer. Vi kan ikke have en sund kristen erfaring; vi
kan ikke adlyde evangeliet til frelse, førend troens videnskab bliver bedre forstået,
og indtil mere tro bliver udøvet. Der kan ikke være nogen fuldkommengørelse af
kristen karakter  uden  den tro,  som virker  gennem kærlighed  og renser  sjælen.’
Second Advent Review & Sabbath Herald, 18. oktober, 1898.

12. Hvordan beskriver Paulus evangeliet? Ef. 6, 15. Sammenlign med Rom.
10, 15.

BEMÆRK: ‘Kristi religion indebærer mere end tilgivelse for synd; den borttager
vore  synder  og  fylder  os  i  stedet  med  Helligåndens  nådegaver.  Den  giver  os
guddommeligt lys og glæde i Gud. Den tømmer hjertet for alt vort eget og velsigner
os  med  Kristi  iboen.  Når  Kristus  bor  i  os,  er  vi  rene  og  fri  for  synden.  Så
fuldkommes  frelsesplanen  i  vort  liv  i  al  sin  herlighed  og  fylde.  Antagelsen  af
Frelseren bringer fuldkommen fred, fuldkommen kærlighed, fuldkommen vished.
Kristi karakters skønhed og vellugt, som åbenbares i vort liv, vidner om, at Gud i
sandhed sendte sin Søn til verden for at være dens frelser.’ Lys over hverdagen, del
2, s. 238.
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Herlighed: ‘Lad mig dog skue din herlighed’

UDENADSVERS: ‘Og den herlighed, du har givet mig, den har jeg givet dem,
for at de skal være ét, ligesom vi er ét.’ Joh. 17, 22.

STUDIEHJÆLP: God’s Amazing Grace, s. 322, That I May Know Him, s. 131.
TIL EFTERTANKE: ‘Guds herlighed er hans karakter.’

Indledning
‘Guds herlighed er hans karakter... Denne karakter blev åbenbaret i Kristi liv.

For at han ved sit eget eksempel kunne fordømme synden i kødet, tog han syndigt
køds skikkelse på sig. Konstant betragtede han Guds karakter, konstant åbenbarede
han denne karakter for verden. Kristus ønsker, at hans efterfølgere skal åbenbare
denne karakter i deres liv.’ Reflecting Christ, s. 214.

‘Himlen forkynder’

1. Hvilket tegn på Guds herlighed kan ses af alle? Sal. 19, 2. Sammenlign
med Sal. 8, 4-5; Es. 40, 26.

BEMÆRK:  ‘Guds  herlighed  kommer  til  syne  i  hans  hænders  værk.  Her  er
mysterier, som sindet vil blive styrket ved at trænge ind i. De, hvis sind er blevet
opstemt og misbrugt ved at læse romaner, kan finde en åben bog i naturen og læse
sandheden i Guds værk omkring dem. Enhver kan finde studieemner i træets enkle
blade, i det spirende græs, der dækker jorden med sit grønne fløjlstæppe, i planter
og  blomster  og  skovens  prægtige  træer,  de  høje  bjerge,  granitklipperne,  det
hvileløse hav, de skinnende perler, som er udstrøet på himmelen for at gøre natten
smuk,  sollysets  uudtømmelige  rigdomme,  Månens  højtidelige  glans,  vinterens
kulde, sommerens hede, de skiftende tilbagevendende årstider i fuldkommen orden
og  harmoni,  styret  af  en  uendelig  magt,  Her  er  emner,  der  animerer  til  dyb
eftertanke og brug af fantasien.’ Barnet i hjemmet, s. 47.

2. Hvad fortæller Bibelen os om menneskets skabelse? Sal. 8, 5-6; Es. 43, 7.

BEMÆRK:  ‘Gud skabte mennesket for sin egen herlighed, så den menneskelige
familie kunne blive ét med den himmelske familie efter at være blevet testet og
prøvet.  Det  var  Guds  hensigt  at  genbefolke  Himmelen  med  den  menneskelige
familie, hvis de ville adlyde hans ord. Adam skulle prøves for at se, om han ville
være lydig som de loyale engle eller ulydig.  Hvis han bestod prøven, ville hans
instruktion til hans børn kun have været loyal. Hans sind og tanker ville have været 
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som  Guds  sind  og  tanker.  Gud  skabte  Adam  efter  sin  egen  karakter,  ren  og
retskaffen.  Der  var  ingen  fordærvede  principper  i  den  første  Adam,  ingen
fordærvede  tilbøjeligheder  til  det  onde.  Adam var  ligeså  uskyldig  som englene
foran Guds trone. Disse ting er uforklarlige, men mange ting, som vi nu ikke kan
forstå, vil blive gjort tydelige, når vi skal se, som vi bliver set, og kende, som vi er
kendt.’ God’s Amazing Grace, s. 344.

3. Hvad forhindrer mennesker i at herliggøre Gud? Rom. 3, 23.

BEMÆRK: ‘Den eneste definition på synd, som vi finder i Bibelen, er, at “synd er
lovbrud”  (1  Joh.  3,  4).  Guds  ord  erklærer:  “Alle  har  jo  syndet  og  mangler
herligheden fra Gud” (Rom. 3, 23). “Ingen gør godt, end ikke en eneste” (Rom. 3,
12).  Mange er  bedraget  angående deres  hjerters  tilstand.  De indser  ikke,  at  det
naturlige hjerte er mere svigefuldt end noget andet og helt igennem fordærvet. De
klæder sig i deres egen retfærdighed og er tilfredse med at nå op til  deres egen
menneskelige standard for karakteren; men de kommer skæbnesvangert til kort, når
de ikke når op til den guddommelige standard, for i sig selv kan de ikke opfylde
Guds krav.’ Selected Messages, bind 1, ss. 320-321.

‘Lad mig dog skue din herlighed’

4. Hvad blev Moses vist, da han bad Gud om at åbenbare sin herlighed? 2
Mos. 33, 18-19; 34, 6-7.

BEMÆRK: ‘Guds herlighed er hans karakter, og den er åbenbaret for os i Kristus.
Det er ved at beskue ham, at vi bliver forvandlet, ved at betragte Kristi karakter,
ved at lære hans lektier og adlyde hans ord. Oplyst af hans Ånd ser synderen ingen
dyd eller fortjeneste i sig selv. Der er intet andet end vanskabthed. Men han ser
Jesus  og  Genløserens  herlighed  åbenbaret  i  hans  sonende  offer  og  hans
retfærdiggørende retfærdighed, hans nådes fylde, ikke bare til at tilgive, men til at
helliggøre, fylder hele hans sjæl med beundring af Guds hellighed og kærlighed; og
ved at betragte denne godhed, barmhjertighed og kærlighed bliver han forvandlet.’
Present Truth, 29. december, 1892. 

5. Hvordan beskrev Johannes Kristi inkarnerede herlighed? Joh. 1, 14.

BEMÆRK: ‘Alt, hvad mennesket behøver at vide eller kan vide om Gud, er blevet
åbenbaret  i hans Søns liv og karakter.  Idet  han tog menneskeheden på sig,  kom
Kristus for at være ét med menneskeheden og samtidig åbenbare vor himmelske
Fader for syndige mennesker. Han var sine brødre lig i alt. Han blev kød, ligesom
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vi er. Han var sulten, tørstig og træt. Han blev opretholdt af mad og vederkvæget af
søvn. Han delte menneskers lod, og dog var han Guds pletfri Søn. Mild, kærlig,
medfølende, altid hensynsfuld over for andre, repræsenterede han Guds karakter og
var konstant engageret i tjeneste for Gud og mennesker.’ The Faith I Live By, s. 17.

6. Hvad var hensigten med Kristi liv? Joh. 17, 4.

BEMÆRK:  ‘Gennem  alle  de  nådegerninger,  som  Jesus  udførte,  søgte  han  at
indprente mennesker Guds faderlige og barmhjertige egenskaber. Gennem hele sin
lære 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  ville,  at  vi  skulle  forstå  Faderens
kærlighed, og han søger at drage os til ham ved at vise os hans faderlige godhed.
Han ville, at hele vort synsfelt skulle være opfyldt  af fuldkommenheden i Guds
egenskaber. 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 verden for at give
et billede af Guds egenskaber gennem sit eget liv, og han bortviste den forvanskede
fremstilling, som Satan havde opfundet, og åbenbarede Guds herlighed.  Det var
kun ved at leve blandt mennesker, at han kunne åbenbare sin himmelske Faders
barmhjertighed,  medlidenhed  og  kærlighed;  for  det  var  kun  gennem
barmhjertighedsgerninger, at han kunne fremstille Guds nåde. Menneskers vantro
var dybt rodfæstet, og dog kunne de ikke modstå hans guddommelige eksempel og
hans kærlige og sande gerninger.’ Guds Sønner og Døtre, 12. maj.

‘Den herlighed, du har givet mig’

7. Hvem skal fortsætte denne gerning med at åbenbare Guds herlighed for
menneskeheden? Joh. 17, 22.

BEMÆRK:  ‘Kristus  ønsker,  at  hans efterfølgere skal  åbenbare denne karakter  i
deres liv. I sin forbøn for sine disciple sagde han: “Den herlighed [karakter], 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). I dag er det
stadig hans hensigt at helliggøre og rense hans menighed, “for at han således kunne
fremstille kirken for sit åsyn som herlig, uden plet eller rynke eller andet sådant,
nej,  den skulle være hellig og dadelfri.”  (Ef.  5,  27).  Ingen  større gave end den
karakter, han åbenbarede, kan Kristus bede sin Fader om at give dem, som tror på
ham. Hvilken storhed der er i hans bøn! Hvilken fylde af nåde har enhver Kristi
efterfølger ikke det privilegium at få! O, om vi dog bedre kunne værdsætte den ære,
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som Kristus tildeler os! Ved at bære hans åg og lære af ham bliver vi ligesom ham i
vores  ønsker,  i  sagtmodighed  og  ydmyghed,  i  karakterens  liflige  duft.’  God’s
Amazing Grace, s. 322.

8. Hvilken befaling udgør kernen i den første engels budskab? Åb. 14, 7.

BEMÆRK: ‘At give Gud æren er at åbenbare hans karakter i vor egen og således
gøre ham kendt. Og på hvilken som helst måde vi gør Faderen eller Sønnen kendt,
herliggør vi Gud... Satan prøver på at sløre Jesus for vort blik, at formørke hans lys,
for  når  vi  får  bare et  glimt af  hans herlighed,  bliver  vi  tiltrukket af  ham. Synd
skjuler Jesu uforlignelige ynde for vort blik; fordom, selviskhed, selvretfærdighed
og lidenskab forblinder vore øjne, så vi ikke ser Frelseren. O, om vi dog ved tro
ville drage nærmere Gud, ville han åbenbare sin herlighed, som er hans karakter for
os,  og  Guds  pris  ville  strømme ud fra  menneskers  hjerter  og  finde  genklang  i
menneskers stemmer. Så vil vi for stedse holde op med at herliggøre Satan ved at
synde imod Gud og tale tvivl og vantro. Vi ville ikke længere snuble af sted og
knurre, sørge og dække Guds alter med vore tårer. Hvis vi ville betragte Jesus, tro
på hans ord, ville vi genspejle hans billede, som har kaldt os ud af mørket til sit
underfulde lys, og hvilken bølge af herlighed ville ikke kastes tilbage fra jorden til
Himmelen!’ Signs of the Times, 17. oktober, 1892.

‘Håbet om Guds herlighed’

9. Hvilken  erfaring  giver  os  håbet  om,  at  vort  liv  kan  åbenbare  Guds
herlighed? Rom. 5, 1-2.

BEMÆRK:  ‘Det  store  værk,  der  er  udført  for  synderen,  som  er  plettet  med
ondskab, er retfærdiggørelsens værk. Han erklæres for at være retfærdig af ham,
som taler  sandhed. Herren tilregner den troende Kristi  retfærdighed og erklærer
ham  retfærdig  for  universet.  Han  overfører  hans  synder  til  Jesus,  synderens
repræsentant,  stedfortræder  og  sikkerhed.  På  Kristus  lægger  han  enhver  sjæls
overtrædelse, som tror. “Den, som ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os,
for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham.” 2 Kor. 5, 21. Ved anger og tro
frigøres  vi  for  synd  og ser  hen  til  Herren  for  vor  retfærdighed.  Jesus led,  den
retfærdige  for  den  uretfærdige.  Efter  at  have  gjort  os  retfærdige  gennem Kristi
tilregnede retfærdighed, erklærer Gud os for retfærdige og behandler os som sådan.
Han ser på os som sine kære børn. Kristus virker imod syndens magt, og er hvor
synden var stor, er nåden endnu større. “Da vi nu er retfærdiggjorte af tro, har vi
fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus, ved hvem vi i troen har fået adgang til
den nåde, som vi nu står i; og vi priser os lykkelige over håbet om Guds herlighed.”
Rom. 5, 1-2. Gud har tilvejebragt rigelig foranstaltning, så vi kan stå fuldkomne i
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hans nåde og ikke mangle noget, idet vi venter på vor Herres tilsynekomst.’  The
Faith I Live By, s. 112. 

10. Hvordan skal vi så leve efter at være blevet retfærdiggjort ved tro? 1 Kor.
10, 31. Sammenlign med 2 Kor. 4, 6-7.

BEMÆRK: ‘Enten vi spiser eller drikker, eller hvad vi gør, pålægges det os at gøre
alt til Guds ære. Hvor mange har samvittighedsfuldt handlet efter principper i stedet
for efter indskydelse og fulgt dette påbud efter bogstaven?... Der er mange, som af
navn er Kristi tjenere, men ikke er det i handling. Hvor religiøse principper råder,
er der ringe fare for, at man begår store fejl, fordi egoismen, der altid forblinder og
bedrager,  er underordnet.  Det oprigtige ønske om at gøre godt mod andre, er så
fremherskende, at selvet glemmes. Besiddelsen af faste religiøse principper er en
uvurderlig skat. Det er den reneste, den højeste og den mest opløftende indflydelse,
dødelige mennesker kan eje. Sådanne mennesker har et anker. Hver handling bliver
vel overvejet,  for at den ikke skal  virke til  skade for en anden og lede bort fra
Kristus. Det spørgsmål, der stadig lyder i ens sind er: Herre, hvorledes kan jeg tjene
dig på den bedste måde og herliggøre dit navn på jorden? Hvorledes skal jeg leve
mit liv, så at det tjener dit navn til pris på jorden og leder andre til at elske, tjene og
ære dig? Lad mig kun ønske din vilje og vælge den! Lad min Genløsers ord og
eksempel være mit hjertes lys og styrke. Når jeg følger ham og har tillid til ham, vil
han ikke overlade mig til at gå fortabt. Han vil være min glædes krone.’ Vejledning
for Menigheden, bind 1, s. 171.

‘Jorden blev oplyst af hans herlighed’

11. Hvilket kald til tjeneste er givet Guds folk? Es. 60, 1-2; 62, 1-3.

BEMÆRK:  ‘Dette  skal  være  deres  erfaring,  som holder  den  tillid,  de  havde  i
begyndelsen, urokkelig fast til det sidste. Hele Esajas, kapitel 62, er en fremstilling
af det værk, Kristus vil udføre gennem dem, som følger hans eksempel. “Drag ud
gennem portene, drag ud, ban folket vej, byg vej, byg vej, sank alle stenene af, rejs
banner over folkeslagene! Se, Herren lader det høres til jordens ende: Sig til Zions
datter: ‘Se, din frelse kommer, se, hans løn er med ham, hans vinding foran ham!’
De skal kaldes: det hellige folk, Herrens genløste, og du: den søgte, en by, som ej
er forladt.”’ Signs of the Times, 29. maj, 1901.
‘Vågn  op,  vågn op mine brødre  og søstre.  I  må gøre  det  arbejde,  som Kristus
gjorde, da han var på denne jord. Husk på, at I kan handle som Guds hjælpende
hånd  ved  at  åbne  fængslets  døre  for  dem,  som er  bundet.  Vidunderligt  er  det
arbejde, som Gud ønsker at udføre gennem sine tjenere, så hans navn konstant kan
herliggøres. Han venter på at arbejde gennem sit folk. De, som er villige til at blive
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brugt, vil få en rig erfaring, en erfaring fuld af Guds herlighed.’  Second Advent
Review & Sabbath Herald, 15. oktober, 1901.

12. Hvordan  bliver  dette  sidste  værk  med  at  åbenbare  Guds  herlighed
skildret i Åbenbaringen? Åb. 18, 1-4.

BEMÆRK:  ‘Udrustet  med kraft  fra  det  høje  og med deres  ansigter  oplyste  og
strålende af hellig hengivenhed gik Guds tjenere ud for at forkynde budskabet fra
Himmelen.  Spredte sjæle overalt  i  de religiøse  samfund efterkom kaldet,  og de
udvalgte  blev  revet  ud fra  de dømte menigheder,  ligesom Lot  blev  revet  ud af
Sodoma, før staden gik til  grunde. Guds folk blev styrket  af den overordentlige
herlighed, som i rig fylde hvilede på dem og beredte dem til at bestå i fristelsens
stund. Overalt  hørte jeg en mangfoldighed af stemmer sige:  “Her er de helliges
tålmodighed, de, som holder Guds bud og Jesu tro.”’ Budskaber til Menigheden, s.
337. 

‘Herren gjorde himmelen’

13. Hvilken sandhed skal især gøres fremtrædende i  forkyndelsen af  Guds
herlighed? 1 Krøn. 16, 24-26. Sammenlign med Åb. 14, 7b.

BEMÆRK:  ‘Pligten til at tilbede Gud er baseret på den kendsgerning, at han er
Skaberen,  og  at  alle  levende  væsener  skylder  ham deres  eksistens.  Hver  gang
Bibelen omtaler hans krav på ærefrygt og tilbedelse fremfor hedningernes guder,
omtaler den samtidig hans skabende kraft.  “Alle folkeslagenes guder er afguder,
Herren er  himmelens skaber.”  Sal.  96, 5.  “Hvem vil  I  ligne mig med som min
ligemand? siger den Hellige. Løft eders blik til himmelen og se: Hvo skabte disse?”
“Thi så siger Herren, himmelens skaber, han, som er Gud, som dannede jorden...
Herren  er  jeg,  ellers  ingen.”  Es.  40,  25.  26; 45, 18. Salmisten siger:  “Kend,  at
Herren er Gud! Han skabte os, vi er hans.” “Kom, lad os bøje os, kaste os ned,
knæle for Herren,  vor skaber!”  Sal.  100, 3;  95, 6.  Og de hellige væsener,  som
tilbeder Gud i Himmelen, udtaler disse ord. “Værdig er du, vor Herre og Gud, til at
få æren og prisen og magten; thi du har skabt alle ting.” Åb. 4, 11.’ Den Store
Strid, s. 386.

14. Hvilket  middel  har  Gud  planlagt  til  at  holde  denne  sandhed  frisk  i
menneskers sind? 2 Mos. 20, 8-11.

BEMÆRK:  ‘“Hviledagens  betydning  som minde om skabelsen  er,  at  den  altid
holder os den sande grund for øje, til at vi må tilbede Gud” – fordi det er ham, der
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er Skaberen, og vi er hans skabninger. “I hviledagen finder vi den egentlige grund
til tilbedelse af Gud, for den forkynder den store sandhed på en mere slående måde
end nogen anden foranstaltning. I forskellen mellem Skaberen og hans skabninger
finder vi den sande grund til dyrkelse af Gud, ikke blot hver syvende dag, men i det
hele taget. Denne store kendsgerning kan aldrig forældes og må aldrig glemmes.” J.
N. Andrews, History of the Sabbath, kap. 27. Det var for altid at minde mennesker
om denne sandhed, at Gud indstiftede hviledagen i Eden; og så længe årsagen til
vor  gudsdyrkelse  er  den  kendsgerning,  at  han  er  vor  Skaber,  så  længe  vil
hviledagen fortsætte med at være tegn på og minde om dette. Hvis alle mennesker
havde helligholdt hviledagen, ville deres tanker og kærlighed rettes mod Skaberen
som  genstand  for  ærefrygt  og  tilbedelse,  og  der  havde  aldrig  været  nogen
afgudsdyrker, ateist eller vantro. Helligholdelse af hviledagen er tegn på trofasthed
mod  den  sande  Gud,  “ham,  som  har  skabt  himlen  og  jorden  og  havet  og
kildevældene.” Derfor vil det budskab, der befaler mennesker at tilbede Gud og
holde hans bud, især opfordre dem til at holde det fjerde bud.’  Konfrontation,  s.
362.
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Omvendelse: ‘Hvis I ikke omvender jer, skal I alle

omkomme’

UDENADSVERS: ‘Jeg siger jer: Således bliver der mere glæde i Himmelen
over én synder,  som omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke
trænger til omvendelse.’ Luk. 15, 7.

STUDIEHJÆLP: Vejen til Kristus, kap. 3.
TIL EFTERTANKE: ‘Omvendelse indbefatter at være bedrøvet over 

synden og at vende sig bort fra den.’

Indledning
‘Davids  bøn efter  hans fald viser,  hvad sand bedrøvelse over synd er.  Hans

anger var oprigtig og dyb. Han søgte ikke at undskylde sin synd. Der var ingen
begæring  i  hans  bøn  om at  undgå  den  straf,  som truede  ham.  David  så,  hvor
forfærdelig hans overtrædelse var.  Han så sin sjæls besmittelse og afskyede sin
synd. Han bad ikke alene om syndsforladelse, men om et rent hjerte. Han længtes
efter hellighedens glæde, så han på ny kunne komme i harmoni og samfund med
Gud. Disse var hans hjertes ord.’ Vejen til Kristus, s. 23.

‘Guds godhed leder dig til omvendelse’

1. Hvor kommer impulsen til omvendelse fra? Rom. 2, 4. Sammenlign med
ApG. 5, 31.

BEMÆRK: ‘Foran ypperstepræsterne og saddukæerne fremstillede Peter tydeligt
den kendsgerning, at omvendelse er Guds gave. Idet han talte om Kristus, sagde
han: “Ham, har Gud med sin højre hånd ophøjet til fører og frelser for at give Israel
omvendelse og syndernes forladelse.” (ApG. 5, 31). Omvendelse er ikke mindre
Guds  gave,  end  tilgivelse  og  retfærdiggørelse  er  det,  og  den  kan  ikke  erfares,
medmindre Kristus giver den til sjælen. Hvis vi drages til Kristus, er det gennem
hans kraft og dyd. Evnen til at angre kommer gennem ham, og fra ham kommer
retfærdiggørelse.’ A New Life, s. 21. 

2. Hvor meget er Gud interesseret i, at folk skal omvende sig? 2 Pet. 3, 9.

BEMÆRK:  ‘Guds  menigheds  medlemmer  behøver  omvendelse.  Medmindre  de
omvender  sig,  vil  de føre bort  fra  Kristus og lave krogede stier  for  deres  egne
fødder og lede den halte væk fra vejen. Der er lige så meget behov for omvendelse 
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hos og iblandt troende, som afviger fra Kristi principper,  som iblandt dem, som
ikke har kundskab om Herrens vej.’  Second Advent Review & Sabbath Herald,  5.
februar, 1901. 
‘Herrens store dag er nær. Når Kristus viser sig i himmelens skyer, vil de, som ikke
har søgt ham af hele hjertet, de, som har tilladt sig at blive bedraget, med sikkerhed
dø. Vor eneste sikkerhed findes kun gennem anger og omvendelse og udslettelsen
af synder. De, som nu oprigtigt vil søge Herren, idet de ydmyger deres hjerter for
ham og forlader deres synder, vil gennem helliggørelse ved sandheden blive egnet
til  at  forenes  med den kongelige  families  medlemmer og vil  se  Kongen i  hans
skønhed.’ This Day With God, s. 248.

‘Bedrøvelse efter Guds sind’

3. Hvilke to typer bedrøvelse sætter Paulus i kontrast med hinanden? 2 Kor.
7, 9-10. 

BEMÆRK: ‘Den sorg,  som Kristus  taler  om, er  en gudfrygtig  bedrøvelse  over
synd, som virker omvendelse til evigt liv. Mange sørger, når deres skyld opdages,
fordi  resultatet  af  deres  onde  handling  har  bragt  dem  i  ubehagelige
omstændigheder. Det var således, Esau sørgede over den synd, han begik, da han
foragtede og solgte sin førstefødselsret; men det var de uventede konsekvenser af
den synd,  som forårsagede hans sorg.  Ligeledes fortrød Farao sin stædige trods
mod Gud, da han bønfaldt om, at plagerne skulle fjernes fra ham; men hans hjerte
var uforandret, og han var rede til at gentage sin overtrædelse, når han blev fristet.
En sådan sorg er ikke til omvendelse. Den, som virkelig er blevet overbevist om sin
synd, føler, at hele hans liv har været en konstant scene af utaknemmelighed. Han
føler, at han har berøvet sin bedste Ven den tid og styrke, som blev ham købt med
en uendelig  høj  pris.  Hele  hans sjæl  fyldes  med usigelig  sorg over,  at  han har
ringeagtet og bedrøvet sin kærlige Frelser. En sådan sorg er dyrebar, for den vil
bære  retfærdighedens  fredelige  frugter.  Et  verdsligt  menneske  vil  måske  kalde
denne sorg for svaghed, men det er den kraft, som forener den bodfærdige med den
Almægtige med bånd, som ikke kan brydes.’ Spirit of Prophecy, bind 2, s. 205.  

4. Hvilke eksempler på bedrøvelse efter Guds sind er nedtegnet for os? Sal.
25, 16-18; Luk. 22, 61-62. 

BEMÆRK:  ‘David  begik  en  stor  synd  imod  Gud,  men  han  udviste  den  rette
bedrøvelse, bedrøvelsen efter Guds sind. Han bad om, at årsagen til Guds mishag
måtte blive fjernet. “For dit navns skyld, Herre, skal du tilgive min synd, for den er
stor.” Sal. 25, 11. Og Peters bedrøvelse, da han faldt, var oprigtig. Han kom til Gud
med et bodfærdigt, sønderbrudt hjerte, og et sådant offer har Gud lovet, at han ikke
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vil  foragte.  Peters  omvendelse  blev  antaget,  og  Jesus  betroede  ham ikke  alene
omsorgen for fårene i sin hjord, men også for de små lam, de nyligt omvendte til
troen.’ Signs of the Times, 4. februar, 1897.

‘Hvis vi bekender vore synder’

5. Hvad kræves af os, inden vi kan modtage tilgivelse? 1 Joh. 1, 9. 

BEMÆRK: ‘Bekend jeres synder for Gud, som alene kan tilgive dem, og bekend
jeres fejl for hverandre.  Dersom du har forurettet din ven eller din nabo, bør du
bekende din fejl, og det er hans pligt villigt at tilgive dig. Dernæst bør du bede Gud
om tilgivelse, for den broder, du har såret, tilhører Gud, og idet du skadede ham,
syndede du imod din Skaber og Forløser.  Sagen fremføres for den eneste sande
forsoner, vor store Ypperstepræst, “som har været fristet i alle ting ligesom vi, dog
uden synd,” og som “kan have medlidenhed med vore skrøbeligheder.” Heb. 4, 15.
Han er mægtig til at borttage enhver uretfærdigheds plet.’ Vejen til Kristus, s. 37.

6. Hvad menes der med bekendelse? 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.’
Vejen til Kristus, s. 38. 

‘Min synd bekendte jeg for dig’

7. Med hvilken ånd angrede David sine synder? Sal. 32, 5a. 

BEMÆRK: ‘Alle, som forsøger at undskylde eller skjule deres synder og tillader
dem at forblive i Himmelens bøger ubekendte og utilgivne, vil blive overvundet af
Satan. Jo højere deres bekendelse er, og jo mere ærefuld deres stilling er, jo mere
værre er deres handling i Guds øjne, og jo mere sikker er den store fjendes sejr.’
Conflict & Courage, s. 69. 
‘Den stærkeste fristelse kan ikke undskylde synd. Lige meget hvor stort et pres, der
lægges på sjælen, er overtrædelse vor egen handling. Det ligger ikke i jordens eller
helvedets magt at tvinge nogen til at øve ondt. Satan angriber os ved vore svageste
punkter, men vi behøver ikke at blive overvundet. Lige meget hvor strengt eller
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uventet angrebet er, har Gud tilvejebragt hjælp for os, og i hans styrke kan vi sejre.’
Conflict & Courage, s. 110.

8. Hvilket løfte giver Herren dem, som erkender deres synder? Jer. 3, 12-13. 

BEMÆRK: ‘Vi må have en kundskab om os selv, en kundskab, som resulterer i
anger, før vi kan finde tilgivelse og fred. Kristus kan kun frelse ham, som ved, at
han er en synder. Vi må kende vor sande tilstand, ellers vil vi ikke føle vort behov
for Kristi hjælp. Vi må forstå vor fare, ellers vil vi ikke søge hen til tilflugtsstedet.
Vi må føle vore sårs smerte, ellers vil vi ikke ønske lægedom. ’ Signs of the Times,
9. april, 1902.
‘“Vedgå din uret, at du forbrød dig mod Herren, din Gud;” og “jeg vil ikke vredes
på eder, thi nådig er jeg, lyder det fra Herren.” Jer. 3, 13. 12. Han har lovet at “give
dem, som sørger  i Zion,  højtidspragt  for sørgedragt,  for sørgeklædning glædens
olie, lovsang for modløst sind.” Es. 61, 3. Også for dem, der sørger i prøvelser og
kval,  findes  der  trøst.  Sorgens  bitterhed  og  ydmygelse  er  bedre  end  syndens
nydelser.’ Den Store Mester, s. 199. 

‘Godtgøre’

9. Hvad kræves der også af den angrende synder? Ez. 33, 15.

BEMÆRK: ‘Hvis vi  på nogen måde har  bedraget  eller  såret  vor broder,  bør  vi
godtgøre det. Hvis vi uvidende har båret falsk vidnesbyrd, hvis vi har fejlciteret
hans ord, hvis vi på nogen måde har skadet hans indflydelse, så bør vi gå til dem,
som vi har samtalet med angående ham, og tage vore skadelige udtalelser tilbage.
Det vil ikke vare længe, inden nådedøren lukker. Hvis I ikke nu tjener Herren med
troskab,  hvad vil  I  da stille  op med optegnelsen  af  jeres  utro færd?  Hvis  I  har
nægtet at handle ærligt med Gud, bønfalder jeg jer om at tænke over jeres mangel,
og hvis muligt at gøre det godt igen. Hvis dette ikke kan gøres, så bed i ydmyg
anger om, at Gud for Kristi skyld må tilgive jeres store gæld. Begynd nu at handle
som kristne. Kom ikke med nogen undskyldning for at undlade at give Herren sit
eget. Nu, mens det ikke er for sent at rette på fejl, mens det hedder i dag, hvis I
hører hans stemme, så forhærd ikke jeres hjerter.’ The Faith I Live By, s. 132.

10. Hvilket eksempel på sand omvendelse er nedtegnet for os? Luk. 19, 1-9. 

BEMÆRK: ‘Så snart Zakæus havde givet sig ind under Helligåndens indflydelse,
gjorde han sig fri for enhver handlemåde, der var i strid med hæderligheden. En
omvendelse er ikke ægte, hvis den ikke medfører en reform. Kristi retfærdighed er
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ikke en kappe, hvormed man kan tildække synder, man ikke har bekendt og afstået
fra.  Enhver  omvendt  sjæl  vil  som Zakæus  hædre  Kristi  indtog  i  hjertet  ved  at
opgive den uhæderlighed, der har præget hans liv. Ligesom overtolderen vil han
bevise sin oprigtighed ved at give erstatning. Hvis vi har voldt andre skade ved en
eller anden uhæderlig forretning, så bør vi tilstå vor uret og genoprette den, så vidt
det står i vor magt. Det vil være rigtigt af os ikke blot at give det tilbage, som vi har
taget,  men også det, som det ville være blevet  forøget til,  hvis det havde været
benyttet rigtigt og klogt i den tid, hvor det har været i vor besiddelse.’ Conflict &
Courage, s. 302.

‘Den ugudelige forlade sin vej’

11. Hvilket råd gives syndere, som søger tilgivelse fra Herren? Es. 55, 7.

BEMÆRK:  ‘Paulus  havde  dyb  forståelse  af  den  kamp,  som  enhver  sjæl  må
udkæmpe mod de onde kræfter, der bestandig søger at bedrage og besnære; og han
havde arbejdet utrætteligt på at styrke og befæste dem, der var nye i troen. Han
havde tryglet dem om helt at overgive sig til Gud; for han vidste, at hvis denne
overgivelse  ikke  lykkes  for  sjælen,  forsager  man  ikke  synden,  men  lyster  og
lidenskaber  vil  stadig  stræbe  efter  herredømmet  og  fristelser  vil  forvirre
samvittigheden.  Omvendelsen  må  være  fuldstændig.  Enhver  svag,  tvivlende,
kæmpende sjæl, der helt overgiver sig til Herren, kommer i direkte forbindelse med
de hjælpemidler, der gør det muligt for den at sejre. Himmelen er én sådan nær og
han får støtte og hjælp fra barmhjertighedens engle i hver prøvelsens og nødens
time.’ Mesterens Efterfølgere, s. 160.

12. Hvilket  løfte gives  dem,  som beslutter  sig  for at  forlade deres  synder?
Ordsp. 28, 13. 

BEMÆRK: ‘Omvendelse indbefatter at være bedrøvet over synden og at vende sig
bort fra den. Vi vil ikke give afkald på synd, medmindre vi ser dens syndighed;
førend vi vender bort fra den i hjertet, vil der ikke være nogen virkelig forandring i
livet.’ The Faith I Live By, s. 127.
‘Betingelserne for at opnå Guds nåde er enkle og rimelige. Herren forlanger ikke, at
vi  skal  udrette  et  eller  andet  vanskeligt  for  at  få  tilgivelse.  Vi  behøver  ikke at
foretage  lange  og  trættende  pilgrimsrejser  eller  gøre  bod  under  lidelser  for  at
anbefale vore sjæle til Himmelens Gud eller for at sone vore overtrædelser. Den,
som bekender  og  slipper  sin  synd,  skal  finde  nåde.  Ordsp.  28,  13.’  Mesterens
Efterfølgere, s. 292.
‘Kan du tro, at når den stakkels synder ønsker at vende tilbage, ønsker at forlade
sine synder, at Herren strengt holder ham tilbage fra at komme til hans fødder i
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anger? Væk med sådanne tanker! Intet kan skade din egen sjæl mere end at nære en
sådan  forestilling  om  vor  himmelske  Fader.  Han  hader  synd,  men  han  elsker
synderen. Idet du læser løfterne, så husk at de er udtryk for usigelig kærlighed og
medlidenhed.  Den  Evige  Kærligheds  store  hjerte  drages  mod  synderen  med
grænseløs kærlighed. Han ønsker at genoprette sit moralske billede i mennesket.
Idet du drager nærmere ham med bekendelse og anger, vil han drage nærmere dig
med barmhjertighed og tilgivelse.’ God’s Amazing Grace, s. 82.
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Lektie 10: 2. – 8. december 
Lydighed: ‘Salige er de, som holder hans bud’

UDENADSVERS: ‘Thi dette er kærlighed til Gud, at vi holder hans bud; og hans 
bud er ikke byrdefulde.’ 1 Joh. 5, 3.
STUDIEHJÆLP: The Faith I Live By, ss. 93 & 291, Herren Kommer, 12. marts.
TIL  EFTERTANKE:  ‘Lydighedens  sti  er  den  eneste  sti,  der  fører  til
Himmelen.’

Indledning
‘Lydighed  mod  Guds  lov  er  helliggørelse.  Der  er  mange  fejlagtige  ideer

angående  dette  værk  i  sjælen,  men Jesus bad  om,  at  hans  disciple  måtte  blive
helliggjort  ved  sandheden  og  tilføjede:  “Dit  ord  er  sandhed”  (Joh.  17,  17).
Helliggørelse  er  ikke  et  øjeblikkeligt,  men  et  fremadskridende  værk,  eftersom
lydighed er vedvarende. Lige så længe som Satan angriber os med sine fristelser,
skal kampen for at vinde sejr over selvet udkæmpes atter og atter igen; men ved
lydighed vil sandheden helliggøre sjælen. De, som er loyale mod sandheden, vil
gennem Kristi fortjenester overvinde al karaktersvaghed, som har ledt dem til at
blive dannet af enhver omskiftende omstændighed i livet.’ Faith & Works, s. 85. 

‘For at lovens krav skulle opfyldes i os’

1. Er lydighed mulig for de uomvendte? Rom. 8, 7.

BEMÆRK: ‘Ingen menneskelig opfindelse kan fremskaffe et lægemiddel for den
syndige sjæl. “Kødets attrå er jo fjendskab mod Gud, thi det bøjer sig ikke under
Guds lov, og det kan heller ikke gøre det.” “Thi fra hjertet udgår der onde tanker,
mord, ægteskabsbrud, utugt, tyverier, falske vidnesbyrd, bespottelser.” Rom. 8, 7;
Matt. 15, 19. Hjertets kildespring må lutres, før strømmene kan blive rene. Den,
som forsøger at nå Himmelen ved at bestræbe sig på at holde loven, forsøger det
umulige. Der findes ingen tryghed for den, som kun har en lovmæssig religion, en
form for gudfrygtighed. En kristens liv er ikke en omdannelse eller en forbedring af
det gamle, men en forvandling af naturen. Vort eget jeg og synden må dø og et helt
nyt liv vokse frem. Denne forvandling kan kun ske ved Helligåndens virken.’ Den
Store Mester, s. 108.

2. Ved hvilket middel har Kristus gjort det muligt for os at vise lydighed 
mod Guds lov? Rom. 8, 3-4. Sammenlign med Rom. 12, 1-2. 
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BEMÆRK:  ‘Loven  fordrer  retfærdighed  -  et  retfærdigt  liv  og  en  fuldkommen
karakter, og dette er det ikke muligt for mennesket at give. Det kan ikke opfylde
Guds hellige lovs krav. Men da Kristus kom til jorden som et menneske, levede han
et  helligt  liv  og udviklede  en  fuldkommen karakter.  Dette  tilbyder  han som en
frivillig gave til alle, der vil tage imod det. Hans liv træder i stedet for menneskenes
liv. Således får de ved Guds langmodighed tilgivelse for synder, der er begået. Og
foruden dette besjæler Kristus mennesker med Guds egenskaber. Han opbygger den
menneskelige karakter med den guddommelige karakter som forbillede til en smuk
forening af åndelig styrke og skønhed. Således opfyldes selve lovens retfærdighed i
den troende ved Kristus.’ Den Store Mester, s. 523.

‘Så er I trælle under ham, som I lyder’

3. Hvad afslører vor lydighed om os? Rom. 6, 16. Sammenlign med Rom. 2, 8
& Matt. 15, 9.

BEMÆRK: ‘Lad ingen bedrage sig selv med den tanke, at Gud vil tilgive dem og
velsigne dem, medens de ringeagter et af hans krav. Den forsætlige udøvelse af en
eneste  synd,  som man er  opmærksom på,  bringer  Åndens  vidnende  stemme til
tavshed og skiller sjælen fra Gud. Uanset alle opløftende religiøse stemninger kan
Jesus ikke bo i det hjerte, der tilsidesætter Guds lov. Herren vil kun ære dem, der
ærer ham. “Når I stiller jer til rådighed for en som lydige trælle, så er I trælle under
ham, som I lyder.” Rom. 6, 16. Dersom vi hengiver os til vrede, lyst, begærlighed,
had, egenkærlighed eller nogen anden synd, bliver vi syndens tjenere. “Ingen kan
tjene to herrer.” Matt. 6, 24. Tjener vi synden, så kan vi ikke tjene Kristus. En
kristen vil føle tilskyndelser til synd, fordi kødet begærer imod Ånden, men Ånden
strider imod kødet og vedligeholder en uafbrudt kamp. Her er det, vi behøver Kristi
bistand.  Den menneskelige  svaghed forenes  med guddommelig styrke,  og troen
udbryder: “Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus!” 1 Kor.
15, 57.’ Det Virkelige Liv, ss. 101-102.

4. Hvem vil Helligånden blive givet til? ApG. 5, 32.

BEMÆRK: ‘Kristus  erklærer,  at  de,  som handler  efter  hans ord, er  ligesom en
mand, der byggede sit hus på en klippe. Dette hus kunne blæst og storm ikke feje
bort. De, som ikke handler efter Kristi ord, er ligesom manden, der byggede sit hus
på sand. Storm og blæst slog imod det hus, og det faldt, og dets fald var stort. Det
var en fuldstændig ruin. Resultatet af at bekende sig til at holde Guds lov og dog
vandre i modsætning til  denne lovs principper ses i det  ruinerede hus.  De, som
kommer  med  en  bekendelse,  mens  de  undlader  at  adlyde,  kan  ikke  modstå
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fristelsens storm. Én ulydighedshandling svækker kraften til at se syndigheden ved
den næste handling.  Én lille tilsidesættelse af et “Så siger  Herren” er nok til  at
hindre den lovede velsignelse om Helligånden. Ved ulydighed bliver det lys, som
engang var så dyrebart, dunkelt.’ Southern Watchman, 5. december, 1899. 

5. Er evigt liv til rådighed for dem, som ikke er lydige? Matt. 19, 16-19.

BEMÆRK: ‘Her er betingelserne, på hvilke enhver sjæl vil blive udvalgt til evigt
liv. Jeres lydighed mod Guds bud vil bevise jeres ret til en arv med de hellige i
lyset. Gud har sat en bestemt standard af karakter, og enhver, som gennem Kristi
nåde når hans kravs standard, vil have rigelig adgang til herlighedens rige. Alle,
som ønsker at nå denne karakters standard, er nødt til at bruge de midler, som Gud
har tilvejebragt til dette formål. Hvis I ønsker at arve den hvile, som er tilbage for
Guds børn, må I blive Guds medarbejdere. I er udvalgt til at bære Kristi åg, til at
bære hans byrde, til at løfte hans kors. I skal “stræbe efter at gøre jeres kaldelse og
udvælgelse urokkelig.” 2 Pet. 1, 10. Gransk Skrifterne, og I vil se, at ikke en eneste
af Adams sønner eller døtre er udvalgt til at blive frelst i ulydighed mod Guds lov.
Verden sætter Guds lov ud af kraft, men kristne er udvalgt til helliggørelse gennem
lydighed mod sandheden.’ Christian Education, s. 118.

‘Lad dette sindelag være i jer’

6. Hvem er vort forbillede i lydighed? Fil. 2, 5-12. Sammenlign med Heb. 5,
8-9.

BEMÆRK: ‘Kristus kom for at fuldkomme loven og ophøje den. Han viste, at den
bygger på den brede grundvold af kærlighed til Gud og mennesker, og at lydighed
mod dens forskrifter indeholder alle et menneskes forpligtelser. Ved sit eget liv gav
han eksempel på lydighed mod Guds lov. I bjergprædikenen viste han, hvordan
dens  krav  rækker  udover  de  ydre  handlinger  og  gransker  hjertets  tanker  og
hensigter.’ Mesterens Efterfølgere, s. 267.
‘Kristi liv var en fuldkommen opfyldelse af alle lovens forskrifter. Han sagde: “Jeg
har holdt min Faders bud.” Joh. 15, 10. Hans liv er vort eksempel på lydighed og
tjeneste. Gud alene kan forny hjertet. “Thi Gud er den, som virker i jer både at ville
og at virke, for at hans gode vilje kan ske.” Men vi bliver befalet at “arbejde på
jeres frelse.” Fil. 2, 13. 12. For Guds lydige børn er budene en fryd.’  The Faith I
Live By, s. 89.

7. Hvilket eksempel på lydighed viste Paulus? ApG. 25, 8.
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BEMÆRK: ‘Paulus vidste, at hans kamp mod det onde ville vare ved, så længe han
levede. Han var altid klar over nødvendigheden af at være på vagt over for sig selv,
så jordiske ønsker ikke skulle få overhånd over åndelig iver. Af al sin kraft vedblev
han med at kæmpe mod sine naturlige tilbøjeligheder. Altid så han for sig det ideal,
han skulle nå, og dette ideal stræbte han imod ved villig lydighed mod Guds bud.
Hans ord, hans handlinger, hans længsler, alt var bragt ind under Guds Ånds magt.’
Mesterens Efterfølgere, s. 167.

‘Lovens gørere skal retfærdiggøres’

8. Hvor meget skal vor lydighed indbefatte? Rom. 2, 13; 15, 18; 2 Kor. 10, 5. 
Sammenlign med Jak. 2, 10-12. 

BEMÆRK: ‘Kristus var lydig mod alle lovens krav. Han sagde om sig selv:  “At
gøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mit indre.” Sal. 40, 9. Da han
var på jorden, sagde han til sine disciple: “Jeg har holdt min Faders bud.” Joh. 15,
10. Med sin fuldkomne lydighed har han gjort det muligt for hvert eneste menneske
at adlyde Guds lov. Når vi overgiver os til Kristus, bliver vi ét med ham, vor vilje
forenes med hans vilje, sindet bliver ét med hans sind, og tankerne tages til fange af
ham: vi lever hans liv. Det er, hvad det betyder at være iført hans retfærdigheds
klædning.  Når  så  Herren  betragter  os,  ser  han ikke  figenbladsklædningen,  ikke
syndens  nøgenhed  og  fejl,  men  sin  egen  retfærdigheds  klædning,  som  er
fuldkommen lydighed mod Guds lov.’ Lys over hverdagen, 2. del, s. 118.

9. Hvordan er lydighed mulig? Heb. 11, 8. Sammenlign med Rom. 16, 26. Se 
også Rom. 3, 31.

BEMÆRK: ‘Johannes lærte ikke, at frelsen skulle fortjenes gennem lydighed, men
at lydigheden skulle være troens og kærlighedens frugt. “I ved, at han åbenbaredes,
for at han skulle bære synden,” sagde han, “og der er ikke synd i ham. Enhver, der
bliver  i  ham, synder  ikke;  enhver,  der  synder,  har  hverken  set  ham eller  kendt
ham.” 1 Joh. 3, 5-6. Hvis vi bliver i Kristus, hvis Guds kærlighed bor i hjertet, vil
vore følelser, vore tanker og vore handlinger være i overensstemmelse med Guds
vilje. Det helliggjorte hjerte er i overensstemmelse med Guds lovs forskrifter. Der
er mange, som kun har lidt fred eller glæde, skønt de stræber efter at adlyde Guds
bud. Denne manglende erfaring skyldes, at de ikke udøver tro. De vandrer ligesom
i et øde land, en udtørret ørken. De kræver kun lidt, skønt de kunne kræve meget;
thi der findes ingen grænse for Guds forjættelser. Den slags mennesker er ikke den
rette slags repræsentanter for den helliggørelse, der fremkommer ved at være lydig
mod sandheden. Herren vil, at alle hans sønner og døtre skal være lykkelige, trygge
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og lydige. Ved at handle i tro kommer den troende til at eje disse velsignelser. Ved
tro kan enhver ufuldkommenhed i karakteren blive afhjulpet, enhver tilsmudsning
blive  renset,  enhver  fejl  rettet  og  enhver  udmærket  egenskab  blive  udviklet.’
Mesterens Efterfølgere, s. 297. 

‘Dem, der elsker ham og holder hans bud’

10. Hvilket princip må være grundlaget for vor lydighed? Jos. 22, 5; 2 Joh. 6; 
Rom. 13, 10.

BEMÆRK: ‘Der findes nogle, der regner sig for hellige. De erklærer, at de helt
tilhører Herren og hævder at være berettigede til Guds forjættelser, skønt de nægter
at vise lydighed mod hans bud. Disse lovens overtrædere gør krav på alt det, der er
lovet Guds børn; men dette er anmasselse fra deres side, for Johannes siger os, at
den sande kærlighed til Gud viser sig i lydighed mod hans bud. Det er ikke nok
teoretisk at tro sandheden, at give sig ud for at tro på Kristus, at tro, at Jesus ikke er
nogen bedrager, og at Bibelens religion ikke er en snedigt opfundet fabel. “Den, der
siger:  “Jeg kender ham,” og ikke holder hans bud,” skrev Johannes,  “han er en
løgner, og i ham er sandheden ikke; men den, der holder hans ord, i ham er sandelig
Guds kærlighed blevet fuldkommet. Derpå kender vi, at vi er i ham.” 1 Joh. 2, 4-5.
“Og  den,  der  holder  hans  bud,  bliver  i  Gud,  og  Gud  i  ham.”  1  Joh.  3,  24.’
Mesterens Efterfølgere, s. 296.

11. Hvordan viser Bibelen, at lydighed kendetegner Guds sande folk? 1 Joh. 
2, 3-4; 3, 24; Åb. 12, 17; 14, 12.

BEMÆRK: ‘“Den, som har mine befalinger og holder dem, han er den, som elsker
mig, og den, som elsker mig, skal elskes af min Fader; og jeg skal elske ham og
åbenbare mig for ham.” Igen gentog Kristus betingelsen for forening med ham.
Dette løfte gives enhver oprigtig kristen. Vor Frelser taler så tydeligt, så alle kan
forstå,  at  sand  kærlighed  altid  vil  frembringe  lydighed.  Jesu  Kristi  religion  er
kærlighed. Lydighed er tegnet på sand kærlighed. Kristus og Faderen er ét, og de,
som  i  sandhed  modtager  Kristus,  vil  elske  Gud  som  deres  tilbedelses  store
midtpunkt og vil også elske hinanden.’ Bible Echo, 17. juni, 1901.

12. Hvilket tegn har Gud især valgt til at kendetegne sit folk? Ez. 20, 12.

BEMÆRK: ‘I Åbenbaringen 12 fremstilles den store strid mellem de lydige og de
ulydige. Tegnet på lydighed er helligholdelsen af det fjerde buds sabbat. Sabbatten
er en test for denne generation. Mennesker vil adlyde alle de ti buds forskrifter ved
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at adlyde det fjerde bud i ånd og sandhed. For at opfylde dette bud må man elske
Gud højest og udøve kærlighed mod alle de skabninger, han har skabt.’ The Faith I
Live By, s. 291.

‘Som lydige børn’

13. Hvad bliver vi fortalt om deres skæbne, som vælger at være ulydige mod 
Gud? 2 Tess. 1, 7-8, Matt. 5, 18.

BEMÆRK: ‘Engle, som er rene og hellige, adlyder hans ord; og skulle vi så lade os
narre og bedrage til at tjene Satan? Skulle vi nægte at vise lydighed mod hans krav?
Skulle man ikke kunne sige om enhver af os: “Men han har lyst til Herrens lov, og
han grunder på hans lov både dag og nat. Han er som et træ, der, plantet ved bække,
bærer sin frugt til rette tid, og bladene visner ikke: Alt; hvad han gør, får han lykke
til.”  Her  udtales  den  guddommelige  velsignelse  over  de  lydige.  Se  nu  på
fordømmelsen af de ulydige: “De gudløse derimod er som avner, vinden bortvejrer.
Derfor består de gudløse ikke i dommen og syndere ej i retfærdiges menighed. Thi
Herren  kender  retfærdiges  vej,  men  gudløses  vej  brydes  af.”  Sal.  1.’  Youth’s
Instructor, 20. oktober, 1886.

14. Hvad loves de lydige? Åb. 22, 14.

BEMÆRK: ‘Vi burde være som en familie af lydige børn, som frygter Gud, ikke
slavisk frygt, men sønlig eller datterlig frygt. Der er lovet belønning til de lydige og
også straf til de ulydige. Hvis vi bestemmer, at Guds lov ikke er værd at holde, er vi
så ikke Herrens fjender? Vil han ikke betragte os som sådan? Vi er Guds børn. Han
har betroet os hellige ting, og hvis vi siger, at vi elsker ham og ikke adlyder, så er
Guds kærlighed ikke fuldkommet i os. Men dersom vi bliver vist vor pligt, så burde
vi vandre i lyset som lydige børn. Nådetiden gives os for at prøve os. Gud vil ikke
tvinge os til at være lydige, men vi må se vor pligt og som pligtopfyldende børn
vandre i harmoni med hans krav.’ Manuscript Releases, bind 3, s. 67.
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Den nye fødsel: ‘Hvis han ikke bliver født på ny’

UDENADSVERS: ‘Jesus svarede og sagde til ham:  “Sandelig, sandelig siger
jeg dig: ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny.”’ Joh. 3, 3.

STUDIEHJÆLP: Lys over hverdagen, 1. del, ss. 82-87.
TIL EFTERTANKE: ‘Født på ny betyder en forvandling, en ny fødsel i Kristus 

Jesus’

Indledning
‘Alle er ikke ens. Omvendelser er ikke ens. Jesus påvirker hjertet, og synderen

fødes på ny til nyt liv. Ofte er sjæle blevet draget til Kristus, når der ikke har været
nogen  voldsom overbevisning,  ingen  sønderrivning  af  sjælen,  ingen  angerfulde
rædsler.  De  så  på  en  ophøjet  Frelser;  de  levede.  De  så  sjælens  behov;  de  så
Frelserens tilstrækkelighed og hans krav; de hørte hans stemme sige:  “Følg mig,”
og de rejste sig op og fulgte ham. Denne omvendelse var ægte, og det religiøse liv
var  lige  så  bestemt,  som  deres,  der  led  al  kvalen  fra  en  voldsom  proces.’
Evangelism, s. 287. 

‘Jeg elendige menneske!’

1. Hvad må enhver af os indrømme, inden vi kan blive født på ny? Rom. 7,
18. Sammenlign med Ef. 2, 2-3.

BEMÆRK:  ‘Det  er  ikke  nok  at  forstå  Guds  store  kærlighed  og  at  se  hans
miskundhed  og  faderlige  ømhed.  Det  er  ikke  nok  at  fatte  visdommen  og
retfærdigheden i hans lov og se, at den grunder sig på kærlighedens evige princip.
Apostelen Paulus så alt dette, da han udbrød: “Så samstemmer jeg med loven i, at
den er god.”  “Altså er loven vel hellig, og budet helligt og retfærdigt  og godt.”
Rom. 7, 16. 12. Men han tilføjede i sin sjæls ængstelse og fortvivlelse:  “Jeg er
kødelig,  solgt  under  synden.”  Rom.  7,  14.  Han  higede  efter  den  renhed  og
retfærdighed, som han af sig selv ikke havde kraft til at erholde, og han udbrød:
“Jeg elendige menneske! hvem skal fri mig fra dette dødens legeme?” Rom. 7, 24.
Sådan lyder det råb, der er opsteget fra betyngede hjerter i alle lande til alle tider.’
Vejen til Kristus, s 17.

2. Hvordan udtaler Jeremias, at det er umuligt for et menneske at forvandle
sig selv? Jer. 13, 23.
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BEMÆRK:  ‘Vore  hjerter  er  onde,  og  vi  kan  ikke  forandre  dem...  Lærdom,
dannelse,  viljekraft  og menneskelige  bestræbelser  kan alle  være nyttige  på rette
sted; men her er de værdiløse. De kan frembringe en udvortes god opførsel, men
ikke forandre hjertet. De kan ikke rense livets kildevæld. Der må en kraft til, som
virker indvortes fra, et nyt liv ovenfra, før mennesket kan forvandles fra synd til
hellighed. Denne kraft er Kristus. Hans nåde alene kan levendegøre sjælens døde
evner og drage den til Gud og til hellighed.’ Vejen til Kristus, s 17.

‘Ved Jesus Kristus, vor Herre’

3. Hvad er det eneste middel mod sjælens sygdom? Rom. 7, 24-25a.

BEMÆRK:  ‘Guds  omvendende  kraft  kan  forvandle  arvede  og  kultiverede
tilbøjeligheder;  for  Kristi  religion  er  opløftende.  “Født  på  ny”  betyder  en
forvandling, en ny fødsel i Jesus Kristus.’ The Adventist Home, s. 206.
‘Den forandring af hjertet, som fremstilles ved den nye fødsel, kan kun frembringes
ved Helligåndens virkningsfulde gerning. Stolthed og egenkærlighed modsætter sig
Guds Ånd;  alle  sjælens naturlige  tilbøjeligheder  modsætter  sig  forandringen  fra
selvbetydning og stolthed til Kristi sagtmodighed og ydmyghed. Men hvis vi skal
rejse på stien til evigt liv, må vi ikke lytte til selvets hvisken. I ydmyghed og anger
må vi bede vor himmelske Fader: “Skab mig, o Gud, et rent hjerte, giv en ny, en
stadig  ånd  i  mit  indre.”  Sal.  51,  12.  Idet  vi  modtager  guddommeligt  lys  og
samarbejder med himmelske intelligenser, er vi “født på ny,” befriet fra syndens
besmittelse  ved  Kristi  kraft.  Helligåndens  mægtige  kraft  virker  en  fuldstændig
forvandling i menneskets karakter og gør ham til en ny skabning i Jesus Kristus.’
The Faith I Live By, s. 137.

4. Hvordan  beskriver  Paulus  den  forandring,  som  Gud  skaber  gennem
Kristus? Ef. 2, 4-6. Sammenlign med Ef. 1, 3-6.

BEMÆRK:  ‘Vi må hver især blive bekendt med Kristus, så vi kan repræsentere
ham for verden. “Alt, hvad der tjener til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige
magt skænket os gennem kundskab om ham, som kaldte os ved sin herlighed og
guddomskraft.”  (2  Pet.  1,  3.)  Ingen  af  os  behøver  at  undskylde  et  hidsigt
temperament, vore misdannede karakterer, vor selviskhed, misundelse, jalousi eller
nogen urenhed i sjæl, legeme eller ånd. Vi må lære af Kristus. Vi må vide, hvad
han er for dem, han har genløst. Vi må indse, at det er vort privilegium gennem tro
på ham at få del i guddommelig natur og derved undfly fordærvelsen i verden, der
skyldes det onde begær. Så er vi renset for al synd, al karaktermangel. Vi behøver
ikke beholde en eneste syndig tilbøjelighed. Idet vi får del i guddommelig natur,
bliver  nedarvede og kultiverede  tilbøjeligheder  skåret  væk fra  karakteren,  og vi
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bliver  gjort  til  en  levende  kraft  for  det  gode.  Idet  vi  altid  lærer  af  den
guddommelige Lærer og dagligt får del i hans natur, samarbejder vi med Gud i at
overvinde Satans fristelser.  Gud arbejder,  mennesket arbejder,  så mennesket kan
blive ét  med Kristus,  som Kristus er  ét  med Gud. Så sidder vi  med Kristus på
himmelske  steder.  Sindet  hviler  med  fred  og  forsikring  i  Jesus.  I  ham  er  der
uudtømmelig fylde.  Gud har givet os alle faciliteter, enhver dyd. Han har stillet
Himmelens skattes rigdomme til rådighed, og det er vort privilegium konstant at
hæve fra denne kapital.’ God’s Amazing Grace, s. 235.

‘Et levende offer’

5. Hvilken rolle skal vi spille i omvendelsens værk? Rom. 12, 1. Sammenlign
med Sal. 50, 5.

BEMÆRK: ‘“Vil I indgå i herligheden og nyde alt det, Gud har beredt for dem, der
elsker ham og er villige til at lide for hans skyld? Hvis så er, må I dø, for at I kan
leve. Gør jer rede, gør jer rede, gør jer rede! I må have en grundigere beredelse, end
I nu har; for Herrens dag kommer, grum, med harme og brændende vrede, for at
gøre jorden til en ørk og for at rydde dens syndere bort. I må ofre alt til Gud. Læg
alt på hans alter - jer selv, jeres ejendom og alt som et levende offer. At indgå i
herligheden vil kræve alt. Saml jer en skat i Himmelen, hvor ingen tyv kommer, og
hvor rust ikke fortærer. I må have del i Kristi lidelser her, hvis I ønsker at få del
med ham i hans herlighed hisset.” Himmelen vil ikke være dyr, selv om vi opnår
den gennem lidelse.’ Budskaber til Menigheden, s. 84.

6. Hvilke dyrebare gaver vil dette offer købe for os? Åb. 3, 18.

BEMÆRK: ‘Køb tro og kærlighed, vor Genløsers dyrebare skønhed og egenskaber.
Han tilbyder os hvide klæder, som er hans herlige retfærdighed; og øjensalve, for at
vi kan forstå de åndelige ting. Skal vi ikke åbne hjertedøren for dette himmelske
besøg? Vi kan ikke tilvejebringe en retfærdigheds klædning for os selv, for profeten
siger:  “Som en tilsølet klædning al vor retfærd.” Es. 64, 5. Der findes intet i os,
med hvilket vi kan iklæde sjælen, så dens nøgenhed ikke viser sig. Vi skal modtage
retfærdighedsklædningen, som er vævet på Himmelens væv, selve Kristi pletfrie
retfærdigheds klædning. Øjet er sindets følsomme samvittighed og indre lys. Hele
sjælens  og  legemets  åndelige  sundhed  afhænger  af  dets  korrekte  syn  på  ting.
“Øjensalven,” Guds ord, opvækker samvittigheden under dets anvendelse, for det
overbeviser om synd. Men denne opvækkelse er nødvendig, så lægedom kan følge
og øjet være rettet mod Guds ære alene. Kristus siger: Ved at give afkald på din
selvtilstrækkelighed og opgive alt, hvor kært det end er for dig, kan du købe guldet,
klædningen og øjensalven, så du kan se.’ Our High Calling, s. 350.
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‘Korsfæstet med Kristus’

7. Hvordan beskriver Paulus dette levende offer? Gal. 2, 20.

BEMÆRK:  ‘Gud  vil  ikke  nøjes  med mindre  end  en  uforbeholden  overgivelse.
Kristne med et delt hjerte, og som nærer syndige tilbøjeligheder, kan aldrig komme
ind i Himmelen. De ville ikke blive lykkelige der, for de er fremmede for de høje
og hellige principper, som er leveregelen blandt medlemmerne af den kongelige
familie. En sand kristen holder sjælens vinduer åbne mod Himmelen. Han lever i
samfund med Kristus. Hans vilje er underlagt Kristi vilje. Det er hans højeste ønske
at blive mere og mere lig Kristus. Alvorligt og uden at blive træt må vi stræbe efter
at nå Guds ideal for os. Det gør vi ikke som en bodsøvelse, men som den eneste
måde at opnå sand lykke på. Den eneste måde, vi kan opnå fred og glæde på, er ved
at have en levende forbindelse med ham, som gav sit liv for os, Han, som døde for
at vi skulle leve, og som lever for at forene sin kraft med deres anstrengelser, som
stræber efter at vinde sejr.’ This Day With God, s. 145.

8. Hvilken forandring vil dette offer af selvet udrette i os? Rom. 12, 2.

BEMÆRK: ‘Kristi nådes forvandlende magt former og danner den, der forpligter
sig til at tjene Gud. Gennemsyret af Forløserens Ånd, er han rede til at fornægte sig
selv,  rede  til  at  tage  korset  op,  rede  til  at  bringe  et  hvilket  som helst  offer  for
Mesteren.  Han  er  ikke  længere  ligegyldig  over  for  mennesker,  der  går  fortabt
omkring ham. Han er hævet over at søge sit eget. Han er skabt på ny i Kristus, og
det har ikke længere nogen betydning for ham at tjene sig selv. Han forstår, at hver
eneste del af hans væsen tilhører Kristus, som har forløst ham fra syndens slaveri.
Hvert øjeblik af hele hans fremtid er købt med Guds enbårne Søns dyrebare blod.’
Kristus Alene, s. 51.
‘Kristus kom for at gengive en verden ruineret af synd dens oprindelige yndighed.
På den nye jord vil der ikke være nogen synd eller sygdom. Og legemet vil blive
genoprettet  til  sin  oprindelige  fuldkommenhed.  Vi  vil  bære  vor  Herres  pletfrie
billede.  Udviklingen  af  kristen karakter,  som går  i  retning af  denne fuldkomne
tilstand, er en vækst mod skønhed. Idet hjertet bliver forvandlet ved fornyelsen af
sindet,  efterlader  Åndens  dyder  deres  indtryk  på  ansigtet,  og  det  udtrykker
forædling,  taktfuldhed,  fred,  godgørenhed og ren,  mild kærlighed,  der  hersker  i
hjertet.’ My Life Today, s. 153.

‘Jeg giver eder et nyt hjerte’
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9. Hvordan beskrives kontrasten mellem synderen og den omvendte sjæl?

Ez. 11, 9; 36, 26-27.

BEMÆRK: ‘Bliv ikke modløs, fordi dit hjerte synes at være hårdt. Enhver hindring
og enhver indre fjende forøger kun din trang til Kristus. Han kom for at borttage
stenhjertet og give dig et kødhjerte. Bed ham om særlig bistand til at overvinde
dine personlige mangler. Stå de onde tilskyndelser imod, når fristelse sætter an på
dig; sig til din sjæl:  “Hvorledes skulle jeg kunne vanære min Genløser? Jeg har
overgivet  mig  til  Kristus  og kan  ikke  gøre  Satans  gerninger.”  Anråb  den  kære
Frelser  om  hjælp  til  at  give  slip  på  enhver  afgud  og  til  at  aflægge  enhver
skødesynd. Lad troens blik se Jesus stående foran Faderens trone, hvor han holder
sine sårede hænder op, idet han taler din sag. Tro, at du får styrke gennem din
dyrebare Frelser!’ Det virkelige Liv, s. 99.

10. Hvad bønfalder Herren sit folk om? Ez. 18, 31-32.

BEMÆRK: ‘Den Gud, som vi tjener, er langmodig. “Herrens miskundhed er ikke
til ende.” Klages. 3, 22. I hele nådetiden kalder hans Ånd på menneskene for at få
dem til at tage imod livets gave. “Så sandt jeg lever, lyder det fra den Herre Herren:
Jeg har ikke lyst til den gudløses død, men til at han omvender sig fra sin vej, at
han må leve! Vend om, vend om fra eders onde veje! Hvorfor vil I dø, Israels hus?”
Ez.  33,  11.  Det  er  Satans  taktik  at  lede  menneskene  i  synd  og  efterlade  dem
hjælpeløse og uden håb. Når de befinder sig i denne tilstand, tør de ikke engang
bede om nåde. Men Gud indbyder menneskene til at slutte fred med ham. (Es. 27,
5.) Kristus kan hjælpe i enhver situation og give os al den opmuntring, vi behøver.’
Profeter og Konger, s. 159.

‘Skab mig, o Gud, et rent hjerte’

11. Hvilken bøn af Davids bør også være vores? Sal. 51, 12. Sammenlign med
Matt. 23, 25-28.

BEMÆRK: ‘Dersom mennesket ikke får Guds sindelag, vil enhver anstrengelse for
at rense sig selv, være værdiløs, for det er umuligt at løfte et menneske op uden ved
kundskab om Gud. Man kan have en udvortes politur, og menneskene kan være,
som farisæerne var, og som Jesus kaldte “kalkede grave,” fulde af urenheder og alle
slags  dødningeben.  Men alle  sjælens skavanker  er  åbne  for  ham, som dømmer
retfærdigt,  og  medmindre  sandheden  bliver  plantet  ind  i  hjertet,  kan  den  ikke
kontrollere livet. 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
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til at give en forklaring på vor tro er anbefalelsesværdigt, 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 bør ledsage vort ønske om et nyt hjerte? Sal. 139, 23-24.

BEMÆRK: ‘Herren Jesus har givet mennesker et eksempel i sit eget liv. I stedet for
syndens selviske hjerte giver han kærlighedens nye hjerte. Han forandrer hjertet og
frembringer  en  fuldstændig  revolution  i  sjælen.  Han  bringer  lys  ud  af  mørke,
kærlighed ud af fjendskab og hellighed ud af urenhed, så de, som tror på Kristus,
kan  repræsentere  Kristi  liv  og  karakter  for  verden.  Apostlen  siger:  “Thi  Guds
medarbejdere  er  vi;  Guds  ager,  Guds  bygning  er  I.”’  Testimonies  to  Southern
Africa, s. 39.
‘Dersom Kristus bor i hjertet, vil han være i alle vore tanker. Vore dybeste tanker
vil dreje sig om ham, hans kærlighed og renhed. Han vil udfylde alle rum i vort
sind. Vore mest hengivne følelser vil tilhøre Jesus. Vort håb og forventninger vil
være knyttet til ham. Det vil være vor største glæde at leve vort liv i troen på Guds
Søn, mens vi ser frem til og elsker hans åbenbarelse. Han er vor lovsangs krone.’
Lys fra det Høje, s. 162.
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Dom: ‘Nu er hans doms time kommet’

UDENADSVERS: ‘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, 1-2.

STUDIEHJÆLP: Den Store Strid, kap. 24.
TIL EFTERTANKE: ‘Thi hver en gerning bringer Gud for retten... alt, 

hvad der er skjult’

Indledning
‘Frelsesbudskabet er blevet forkyndt til alle tider, men dette budskab er en del

af evangeliet, som først kunne forkyndes i de sidste dage, for først da kunne det
siges  med  rette,  at  dommens  time  var  kommet.  Profetierne  skildrer  en  række
begivenheder,  som  fører  frem  til  dommens  begyndelse.  Dette  gælder  navnlig
Daniels  bog.  Men Daniel  fik  besked  om at  sætte  lukke og  segl  for  den  del  af
profetien, som angik de sidste dage, “til endens tid.” Det var først ved denne tid, at
der  kunne forkyndes et  budskab om dommen, baseret  på en opfyldelse af disse
profetier. Profeten siger imidlertid med henblik på endens tid: “Mange skal granske
i den, og kundskaben skal blive stor.” Dan. 12, 4.’ Den Store Strid, s. 316. 

‘Skulle den Højeste kende dertil?’ 

1. Hvad er der ved denne verden, der kræver, at en retshandling finder sted?
Sal. 73, 3-12.

BEMÆRK: ‘Der er tider, hvor Guds tjenere under modgang og sorg bliver modløse
og  fortvivlede.  De  ruger  over  deres  forhold  og  føler  sig  forurettede,  når  de
sammenligner deres tilstand med deres fremgang, som ikke bekymrer sig om evige
ting. De udviser en bebrejdelsens ånd og knurrer og begræder deres lod. De ser ud
til at mene, at Gud er under speciel forpligtelse til at velsigne dem og give deres
foretagender  fremgang,  og  derfor  bliver  de  oprørske,  når  de  stilles  i  prøvende
situationer, og ser med misundelse på de ugudelige, som trives i deres ugudelighed.
De synes at betragte overtræderens tilstand som værende at foretrække for deres
egen. Det er menneskehedens bedrager, der foreslår disse bitre tanker for sindet.’
Signs of the Times, 3. februar, 1888.

2. Hvor fandt salmisten løsningen, idet han kæmpede med dette problem?
Sal. 73, 16-17.
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BEMÆRK: ‘Men da han gik ind i helligdommen og talte med Herren, ønskede han
ikke længere den ugudeliges lod; for da forstod han deres endeligt. Han så, at deres
vej  førte  til  ødelæggelse  til  sidst,  og  deres  fornøjelser  varede  kun en  kort  tid.
Misundelse fandt ikke længere plads i hans hjerte. Hans oprørske ånd bøjede sig i
ydmyg overgivelse til Gud, og han erklærede: “Du leder mig med dit råd og tager
mig siden bort i herlighed.” Han så, at Herrens vejledning var af uendelig større
værdi  end  al  timelig  fremgang  i  verden;  for  Herrens  vej  holdt  fødderne  på
retfærdighedens sti, som førte til evig herlighed.’  Signs of the Times, 3. februar,
1888.

‘Din vej, o Gud, er i helligdommen’

3. Hvordan  underviste  Gud  om  sandheden  angående  dommen  og  dens
udfald for hans folk fordum? 2 Mos. 28, 29-30. Sammenlign med Es. 59,
15-20.

BEMÆRK:  ‘Guds  folk  bør  have  en  klar  forståelse  af  helligdommen  og  den
undersøgende  retshandling.  Alle  bør  have  personligt  kendskab  til  deres  store
ypperstepræsts stilling og gerning. Hvis de ikke har det, kan de umuligt udvise den
tro, som er absolut nødvendig i denne tid, eller udfylde den plads, som Gud ønsker,
at de skal udfylde. Hvert eneste menneske har en sjæl at frelse eller miste. Hvert
menneske har en sag til behandling ved Guds domstol. Alle skal stilles ansigt til
ansigt  med den  store  Dommer.  Det  er  derfor  af  den  største  vigtighed,  at  hvert
eneste menneske  ofte  lader  tankerne  dvæle ved den højtidelige  stund, da retten
bliver sat og bøgerne lukket op, og da hvert enkelt menneske, ligesom Daniel, skal
stå op til sin lod ved dagenes ende.’ Den Store Strid, s. 432.
‘Over  efoden  var  brystskjoldet,  den  helligste  del  af  præstedragten,  Det  var  af
samme materiale som efoden. Det var firkantet, målte et spand og var fæstet til
skulderstykkerne med en violet purpursnor i gyldne ringe.  Kanten var dannet af
forskellige ædelstene, de samme, der danner de tolv grundstene i Guds stad. Inden
for kanten var der tolv stene indfattet i guld og ordnet i fire rækker, og ligesom i
stenene  i  skulderstykkerne  var  stammernes  navne  indgraveret  i  dem.  Herrens
anvisning  lød:  “Aron  skal  således  stedse  bære  Israels  sønners  navne  på
retskendelsens  brystskjold på  sit  hjerte,  når  han går  ind i  helligdommen,  for  at
bringe  dem i  minde for  Herrens  åsyn.”  2 Mos.  28,  29.  På samme måde bærer
Kristus, den store ypperstepræst, enhver angrende, troende sjæls navn på sit hjerte,
når  han påberåber  sig  sit  blod over for  Faderen  på synderens  vegne.  Salmisten
siger:  “Er  jeg  end  arm og fattig,  vil  Herren  dog tænke  på  mig.”  Sal.  40,  18.’
Patriarker og Profeter, s. 175.

4. Hvilket billede af dommen blev Daniel vist? Dan. 7, 9-10. 
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BEMÆRK: ‘Således tog det sig ud i profetens øjne, da han fik lov at se den store
og højtidelige  dag,  da al  jordens Dommer gennemgår  menneskenes  karakter  og
levned og “gengælder enhver hans gerning.” Den Gamle af Dage er Gud Fader.
Salmisten siger: “Førend bjergene fødtes og jord og jorderig blev til, fra evighed til
evighed er du, o Gud.” Sal. 90, 2. Under denne retshandling præsiderer han, der er
kilden til alt liv og ophavet til al lov. “Tusinde tusinder” og titusind titusinder” af
hellige engle er til stede ved denne høje domstol som tjenere og vidner.’ Den Store
Strid, s. 424.

5. Hvis indgriben i dommen var afgørende for dommens udfald? Dan. 7, 13-
14. 18. 27. Sammenlign med Mal. 3, 1-4; Joh. 5, 22.

BEMÆRK: ‘Denne beskrivelse af Kristi komme er ikke hans genkomst til jorden.
Han kommer til den Gamle af Dage i Himmelen for at modtage magt og ære og
herredømme,  og  dette  skænkes  ham  ved  slutningen  af  hans  gerning  som
mellemmand. Det er dette komme og ikke hans genkomst til jorden, som profetien
forudsagde ville finde sted ved slutningen af de 2300 dage i 1844. Ledsaget  af
himmelske engle drager vor store ypperstepræst ind i det allerhelligste og træder
her frem for Gud for at udføre det sidste afsnit af sin tjeneste for menneskene for at
foretage den undersøgende retshandling og gøre soning for alle dem, der viser sig
at være berettigede til at høste gavn heraf.’ Den Store Strid, s. 424.

‘Dommen tager sin begyndelse med Guds hus’

6. Hvem drejer retshandlingen sig om i første omgang? 1 Pet. 4, 17.

BEMÆRK: ‘I den forbilledlige tjeneste fik kun de, der var kommet frem for Gud
med bekendelse  og anger,  og hvis  synder  var  blevet  overført  til  helligdommen
gennem syndofferets blod, del i tjenesten på forsoningsdagen. Således er det også
på den sidste store forsoningsdag og under den undersøgende retshandling. Det er
kun de mennesker, der har bekendt sig til at være Guds folk, der får deres sag taget
op til  bedømmelse.  Retssagen  imod de gudløse  er  noget  helt  for  sig,  og denne
finder sted senere.  “Thi nu er tiden inde, da dommen tager sin begyndelse med
Guds hus; men kommer den over os først, hvad skal det så ende med for dem, der
er ulydige mod Guds evangelium?” 1 Pet. 4, 17.’ Den Store Strid, s. 425.

7. Hvem beskyttes under Guds dom? Ez. 9, 1-6. Sammenlign med Åb. 7, 1-4.
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BEMÆRK: ‘Han, som præsiderer over sin menighed og nationers skæbne, er ved
at fuldføre den sidste gerning, som skal udføres for denne verden. Han giver sine
engle den befaling at udføre hans domme. Lad prædikanterne vågne, lad dem forstå
situationen. Dommens arbejde begynder i helligdommen. “Og se, seks mænd kom
fra den øvre nordport, hver med sin stridshammer i hånden, og én blandt dem bar
linned klædebon og havde et skrivetøj ved sin lænd; og de kom og stillede sig ved
siden af kobberalteret.” Læs Ezekiel 9, 2-7. Befalingen lyder således: “‘Oldinge og
ynglinge, jomfruer,  børn og kvinder skal I hugge ned og udrydde; men ingen af
dem, der bærer mærket, må I røre! Begynd ved min helligdom!’ Så begyndte de
med de ældste,  som stod foran templet.”  Gud siger:  “Jeg gengælder dem deres
færd.” Ordene vil  snart  lyde:  “Gå hen og hæld Guds harmes syv skåle ud over
jorden!”  En  af  hævnens  tjenere  siger:  “Og  jeg  hørte  vandenes  engel  sige:
‘Retfærdig er du, som er, og som var, du Hellige, at du har fældet denne dom.’”’
Testimonies to Ministers, s. 431.

8. Hvilken betydning har mærket eller seglet, som sættes på Guds trofaste
folk? 2 Tim. 2, 19.

BEMÆRK: ‘Guds segl vil kun blive sat på deres pander, der sukker og jamrer over
de vederstyggeligheder,  som sker i landet. De, som i sympati knyttes til verden,
spiser og drikker med de drukne og vil visselig omkomme sammen med dem, der
øver uretfærdighed.  “Herrens øjne hviler på retfærdige, og hans øren hører deres
bøn; men Herrens åsyn er mod dem, der gør ondt.” 1 Pet. 3, 12... Ikke en eneste af
os vil nogen sinde få Guds segl, medens der er én plet eller rynke på vor karakter.
Det overlades til os at afhjælpe vore karaktermangler og at rense sjælens tempel fra
enhver besmittelse. Da vil sildigregnen falde på os, ligesom tidligregnen faldt på
disciplene på pinsefestens dag... Guds segl vil aldrig blive sat på en uren mands
eller kvindes pande. Det vil aldrig blive sat på den ærgerrige, verdenskære mands
eller  kvindes pande.  Det  vil  aldrig blive sat  på mænd eller  kvinder  med falske
tunger eller svigefulde hjerter.  Alle, der modtager seglet,  må være uden plet for
Gud - sådanne, hvis mål er Himmelen... Ransag Skriften for jer selv, for at I må
kunne forstå tidens frygtelige alvor.’ Vejledning for Menigheden, bind 2, ss. 57. 58.
60.
‘Hvis sandhedens lys er blevet vist jer og åbenbarer det fjerde buds sabbat og viser,
at  der  intet  holdepunkt  er  i  Guds  ord  for  søndagshelligholdelse,  og  I  alligevel
klynger jer til den falske sabbat og nægter at holde den sabbat, som Gud kalder
“Min hellige dag,” så modtager I dyrets mærke. Hvornår finder dette sted? - Når I
adlyder  den lov, som byder jer  at  holde op med jeres  arbejde om søndagen og
tilbede  Gud,  alt  imens I  ved,  at  der  ikke  findes  ét  ord  i  Bibelen,  der  viser,  at
søndagen er andet end en almindelig arbejdsdag, så samtykker I i at modtage dyrets
mærke og afstår fra Guds segl.’ Second Advent & Sabbath Herald, 13. juli, 1897.
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‘Thi den dom, I dømmer med, med den skal I selv dømmes’

9. Hvad er et  grundlæggende princip i  dommen? Matt.  7,  2.  Sammenlign
med Matt. 6, 14-15; 5, 19; Rom. 2, 3.

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, 1. 2.’ Lys
over hverdagen, 2. del, s. 45.
‘Den,  som påtager  sig  at  dømme og  kritisere  andre,  udsætter  sig  selv  for  den
samme grad af dom og kritik. De, som er rede til at fordømme deres brødre, ville
gøre  godt  i  at  undersøge  deres  egne  gerninger  og  karakterer.  En  sådan
undersøgelse,  hvis den udføres på ærlig vis,  vil afsløre den kendsgerning,  at  de
også har karaktermangler og har begået store fejl i deres arbejde. Hvis den store
Dommer  skulle  handle  over  for  mennesker,  som  de  handler  over  for  deres
medarbejdere,  ville  de  betragte  ham  som  værende  uvenlig  og  ubarmhjertig.’
Christian Leadership, s. 59.

10. Hvilken  advarsel  gav  Kristus  angående  dommen?  Matt.  12,  36-37.
Sammenlign med Præd. 12, 13.

BEMÆRK: ‘Ordene er betegnende for, hvad der findes i hjertet.  “Hvad hjertet er
fuldt af, løber munden over med.” Men ordene er mere end en tilkendegivelse af
karakteren,  de  har  også  magt  til  at  indvirke  på  karakteren.  Mennesker  bliver
påvirkede af, hvad de selv siger. Tit giver de efter en øjeblikkelig indskydelse, som
stammer fra Satan udtryk,  for skinsyge  eller ond mistænksomhed, så de udtaler
noget, som de selv i virkeligheden ikke tror; men det, de har sagt, virker tilbage på
tankerne. De lader sig bedrage af deres egne udtalelser og kommer til at tro på det,
som blev sagt efter Satans tilskyndelse. Når de har givet udtryk for en mening eller
en beslutning, er de ofte for stolte til at tilbagekalde den og prøver så på at bevise,
at de har ret, indtil de selv kommer til at tro, at de har det. Det er farligt at sige et
tvivlende ord, det er farligt at betvivle eller kritisere det himmelske lys. Hvis man
vænner  sig  til  letsindig  og  uærbødig  kritik,  indvirker  det  på  karakteren  ved  at
fremkalde uærbødighed og vantro. Mange mennesker, som har vænnet sig hertil, er
blevet  ved dermed uden at  tænke på faren,  indtil  de var rede  til  at  kritisere og
forkaste Helligåndens gerning.’ Den Store Mester, s. 214. 

‘Den retfærdige dommer’
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11. Hvordan udtrykte Paulus sin tillid til Kristus som sin Dommer? 2 Tim. 4, 
7-8. Se også Matt. 25, 31-40.

BEMÆRK: ‘Der fortælles i beretningen om dommen, at når de retfærdige får deres
løn, og de uretfærdige bliver dømt, undrer de retfærdige sig over, hvad de har gjort,
siden de bliver belønnet. Men de tilegnede sig en levende tro på Kristus. De var
fyldt med hans Ånd, og uden nogen bevidst anstrengelse udførte de på Kristi vegne
i de helliges skikkelse den tjeneste, der indbringer en sikker belønning. For dem var
det den højeste ære at få lov til at arbejde, som Jesus virkede. Det, de gjorde, blev
udført på grund af kærlighed til Kristus og deres medmennesker, og han, som har
identificeret sig med den lidende menneskehed, betragter disse handlinger, som er
gjort af medlidenhed og i kærlighed, som om de var gjort mod ham selv. Vi skylder
Herren alle vore talenter og evner. Enhver sejr bliver vundet ved hans nåde. Derfor
har vi ingen som helst grund til at prale.’ Kristus Alene, s. 346.

12. Hvordan  meddeler  Kristus  dommens  kendelse,  og  hvad  vil  han  gøre
straks efter dette? Åb. 22, 11-12.

BEMÆRK: ‘Når den undersøgende retshandling er til ende, er alles skæbne afgjort
til liv eller død. Nådetiden afsluttes, ganske kort før Herren kommer på himmelens
skyer. Kristus siger i Åbenbaringen med henblik på denne tid: “Lad den, som gør
uret, blive ved at gøre uret, og lad den urene blive ved at leve i urenhed, og lad den
retfærdige  blive  ved  at  øve  retfærdighed,  og  lad  den  hellige  blive  ved  at  leve
helligt. Se, jeg kommer snart, og jeg har min løn med mig for at gengælde enhver,
efter som hans gerning er.” Åb. 22, 11. 12. De retfærdige og de gudløse lever stadig
på jorden i deres dødelige tilstand; menneskene er optaget af at plante og bygge,
spise og drikke og er  fuldstændig uvidende om, at den endelige,  uigenkaldelige
afgørelse er blevet truffet i den himmelske helligdom. Da Noa var gået ind i arken
før syndfloden, lukkede Gud Noa inde og de gudløse ude, men i syv dage fortsatte
den tids mennesker, som ikke vidste, at deres skæbne var beseglet, med at leve i
sorgløshed og forlystelser og med at spotte de advarsler,  som var givet  om den
forestående dom. “Sådan,” siger Frelseren, “skal det også gå ved Menneskesønnens
komme.” Matt. 24, 39. Stille og ubemærket som en tyv ved midnat indtræffer det
afgørende øjeblik, som indvarsler, at hvert eneste menneskes skæbne er beseglet,
og at der aldrig mere vil blive tilbudt syndige mennesker nåde. “Våg derfor! ... Lad
ham ikke finde jer sovende, når han pludselig kommer!” Mark. 13, 35. 36.’  Den
Store Strid, s. 434.
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Evigt liv: ‘Jeg giver dem evigt liv, og de skal i al evighed

ikke fortabes’

UDENADSVERS: ‘Men nu, da I er blevet frigjort fra synden og er blevet trælle
under Gud, har I den frugt, at I helliggøres, og det ender med evigt liv.’ Rom. 6, 22.

STUDIEHJÆLP: Evangelism, s. 247, The Faith I Live By, s. 217.
TIL EFTERTANKE: ‘Vil du gå ind til livet, så hold budene.’

Indledning
‘Kristus gav sig selv for syndere. Hvilken iver efter at frelse mennesker burde ikke
besjæle os, når vi ser dem gå til  i  synd! Disse mennesker er blevet  købt for en
uendelig pris. Guds Søns død på Golgatas kors var,  hvad de kostede. Hver dag
træffer de en afgørelse, om de vil have evigt liv eller evig død.’ Testimonies, bind
8, s. 28. 

‘Døden ved synden’

1. Hvilke to alternativer står til rådighed for menneskeslægten? Rom. 6, 23;
Joh. 3, 36.

BEMÆRK: ‘Gud ønsker ikke, at nogen skal fortabes. “Så sandt jeg lever, lyder det
fra  den  Herre  Herren:  Jeg  har  ikke  lyst  til  den  gudløses  død,  men  til  at  han
omvender sig fra sin vej, at han må leve! Vend om, vend om fra jeres onde veje!
Hvorfor vil I dø?” Ez. 33, 11. Så længe prøvetiden varer, taler hans Ånd inderligt til
menneskene og beder dem tage imod livets gave. Det er kun dem, der ikke vil lytte
til hans kalden, som vil blive overladt til fortabelsen. Gud har sagt, at synden må
tilintetgøres som et onde, der virker ødelæggende på universet. De, der holder fast
ved synden, vil omkomme, når den bliver udryddet.’ Lys over hverdagen, 1. del, s.
113.

2. Hvem var den første til at fremføre den lære, at de, som er ulydige mod
Gud, ikke vil dø? 1 Mos. 3, 3-5.

BEMÆRK: ‘Den store oprindelige løgn, som han [Satan] fortalte Eva i Eden: “I
skal ingenlunde dø,” var den første prædiken, der nogen sinde blev prædiket om
sjælens udødelighed. Den prædiken blev kronet med succes, og frygtelige resultater
fulgte.  Han har  fået  mennesker  til  at  acceptere  den  prædiken  som sandhed,  og
prædikanter prædiker den, synger om den og beder over den. Efter faldet bød Satan
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sine  engle  at  gøre  speciel  anstrengelse  for  at  indprente  troen  på  menneskets
naturlige udødelighed; og efter at have fået folk til at tage imod denne vildfarelse,
skulle de lede dem videre til at konkludere, at synderen ville leve i evig elendighed.
Nu fremstiller mørkets fyrste gennem sine tjenere Gud som en hævngerrig tyran,
idet han erklærer, at Gud smider alle i helvedet, som ikke behager ham, og får dem
til at mærke hans vrede for altid.’ The Faith I Live By, s. 178.

‘Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?’

3. Hvad sagde Jesus er den første betingelse for at modtage evigt liv? Luk. 
13, 3. 5.

BEMÆRK: ‘Kristi budskab til folket var: “Hvis I ikke omvender jer, skal I alle
omkomme på samme måde.” Luk. 13, 5. Og apostlene blev befalet at forkynde alle
vegne, at mennesker skulle omvende sig. Herren ønsker, at hans tjenere i dag skal
forkynde det gamle evangelium, sorg over synd, anger og bekendelse. Vi ønsker
gammeldags  prædikener,  gammeldags  skikke,  gammeldags  fædre  og  mødre  i
Israel. Man må med udholdenhed, alvor og visdom arbejde for synderen, indtil han
ser, at han er en overtræder af Guds lov, og indtil han udøver anger mod Gud og tro
mod Herren Jesus Kristus.’ Evangelism, s. 179.

4. Hvad er den næste betingelse for at modtage evigt liv? Joh. 3, 15-17.

BEMÆRK: ‘På samme måde lider du under syndens sygdom. Du kan ikke sone
dine tidligere synder, du kan ikke forandre dit hjerte og gøre dig selv hellig. Men
Gud lover at gøre alt dette for dig ved Kristus. Du tror dette løfte, du bekender dine
synder og giver dig selv til Gud. Du beslutter at tjene ham. Og lige så vist som du
gør dette, vil Gud opfylde sit ord på dig. Dersom du tror forjættelsen, tror, at du har
fået tilgivelse og er blevet renset, så gør Gud dette til en virkelighed: Du bliver
helbredt, ligesom Jesus gav den værkbrudne mand kraft til at gå, da denne troede,
han var helbredt. Det er sådan, hvis du tror det. Vent ikke, til du føler, at du er
helbredt, men sig: “Jeg tror det; det er sket, ikke fordi jeg føler det, men fordi Gud
har lovet det.”’ Vejen til Kristus, s. 51.
‘Du kan sige, at du tror på Jesus, når du har en forståelse af frelsens pris. Du kan
påstå dette, når du føler, at Jesus døde for dig på Golgatas grusomme kors; når du
har en intelligent og forstående tro på, at hans død gør det muligt for dig at holde
op med at synde og at fuldkomme en retfærdig karakter ved Guds nåde, som er
blevet givet dig som én, der er købt med Kristi blod. Faldne menneskers øjne kan
salves med øjensalven af åndelig fatteevne, og de kan se sig selv, som de virkelig er
– fattige, ynkværdige, blinde og nøgne. De kan bringes til at indse deres behov for
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anger mod Gud og tro mod vor Herre Jesus Kristus.’  Second Advent Review &
Sabbath Herald, 24. juli, 1888.

5. Hvilken yderligere betingelse kræves af os for at få evigt liv? Matt. 19, 16-
17. Sammenlign med Joh. 5, 24.

BEMÆRK: ‘Disse ord imødekommer ethvert menneskes sag. Er vi villige til  at
rette os efter disse betingelser? Vil vi adlyde Gud og holde hans bud? Vil vi være
ordets  gørere  og  ikke  bare  hørere?  Guds  lov  er  ligesom hans  karakter  evig og
uforanderlig. Alt, som mennesker kan sige eller gøre for at sætte den ud af kraft,
ændrer  ikke  noget  ved  dens  krav  eller  fritager  dem fra  deres  forpligtelse  til  at
adlyde.’ Faith & Works, s. 42. 

‘Dette er det evige liv’

6. Hvad er en vigtig forberedelse til det evige liv? Joh. 17, 3.

BEMÆRK: ‘Kun ved at lære Gud at kende her kan vi berede os til at møde ham,
når han kommer. Men mange, som bekender sig til at tro på Kristus, kender ikke
Gud. De har blot en overfladisk religion. De elsker ikke Gud, de studerer ikke hans
karakter, og derfor ved de ikke, hvordan de skal forlade sig på ham, og hvordan de
skal se og leve. De ved ikke, hvad fredfyldt kærlighed er, eller hvad det vil sige at
vandre i tro. De forstår ikke, at det er deres pligt at modtage for at kunne give til
andre. Verden med al sin visdom kender ikke Gud. Mange har holdt glimrende taler
om ham, men deres ræsonnementer fører ikke mennesker nærmere til Gud, fordi de
ikke selv står i levende forbindelse med ham. Mens de påstod, at de var vise, blev
de dårer. Deres kundskab om Gud er ufuldstændig. De er ikke omvendt til ham. Vi
kan ikke ved forskning finde Gud, men han har åbenbaret sig i sin Søn, som er en
afglans af Faderens herlighed og hans væsens udtrykte billede. Hvis vi ønsker at få
kundskab om Gud, må vi blive kristuslignende. Den troende vil få en klarere og
dybere forståelse af Gud ved at leve et rent liv i troen på Kristus som en personlig
Frelser.’ Herren Kommer, 9. marts. 

7. Hvilken fare kan vi beskyttes imod, når vi kender Gud og genkender hans
stemme? Joh. 10, 3-5. 27-28. Sammenlign med Joh. 6, 68.

BEMÆRK: ‘Kristus er den gode Hyrde. Han går foran på vejen, mens han kalder
sine får til at følge sig ham. De, som hører og adlyder hans stemme, vil følge hans
eksempel i alle ting. Idet de bliver bekendt med ham, vil de dagligt blive mere og
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mere lig ham. De vil være sagtmodige og ydmyge, fri for jalousi og misundelse.
Kan vi høre Kristi stemme? Følger vi ham? Det er meget vigtigt, at vi ved, om vi
følger Den Sande Hyrde. For at vide dette må vi granske hans ord; for det er hans
stemme, som taler til os. “Hvad siger Skrifterne?” skal være vort feltråb ved hvert
skridt. I Guds ord kan vi finde et svar på ethvert spørgsmål.’ Youth’s Instructor, 3.
oktober, 1901.
‘Vi ser, at de, som hævder at være ledt af Gud og går bort fra ham og hans lov, ikke
søger i Skrifterne. Men Herren vil føre sit folk; for han siger, at hans får vil følge
ham, hvis de hører hans stemme, men en fremmed vil de ikke følge. Så sømmer det
sig for  os  at  have  et  indgående kendskab til  Skrifterne.  Og vi  behøver  ikke at
spørge, om andre har sandheden; for det vil ses på deres karakter.’ Faith & Works,
s. 56.

‘Spise hans kød og drikke hans blod’

8. Hvilken yderligere betingelse for evigt liv gav Jesus? Joh. 6, 51-55.

BEMÆRK: ‘At æde Kristi kød og drikke hans blod vil sige at tage imod ham som
en  personlig  Frelser  i  troen  på,  at  han  tilgiver  alle  vore  synder,  og  at  vi  er
fuldkomne i ham. Det er ved at betragte hans kærlighed, ved at dvæle i den, ved at
indsuge den, at vi får del i hans natur. Hvad mad er for legemet, må Kristus være
for sjælen. Mad kan ikke hjælpe os, hvis vi ikke spiser den, hvis den ikke bliver en
del af os selv. På samme måde er Kristus ikke til nogen gavn for os, hvis vi ikke
kender ham som vor personlige Frelser. En teoretisk viden nytter os ikke. Vi må
næres  af  ham,  modtage  ham i  vort  hjerte,  så  hans  liv  bliver  til  vort  liv.  Hans
kærlighed  og  hans  nåde  må  optages  i  os.  Men  selv  disse  billeder  er  ikke
tilstrækkelige til at fremstille begunstigelsen ved den troendes forhold til Kristus.
Jesus sagde:  “Ligesom den levende Fader  udsendte mig,  og jeg lever  i  kraft  af
Faderen, således skal den, der æder mig, leve i kraft af mig.” Ligesom Guds Søn
lever i kraft af Faderen, sådan skal vi leve ved tro på Kristus. Så fuldt og helt var
Jesus overgivet til Guds vilje, at kun Faderen alene kom til syne i hans liv. Skønt
han blev fristet i alle ting ligesom vi, stod han over for verden uplettet af det onde,
som omgav ham. Sådan skal vi også komme til at sejre, ligesom Kristus sejrede.’
Den Store Mester, s. 261.

9. Hvordan understregede Jesus vigtigheden af at høre hans ord? Joh. 5, 24.

BEMÆRK: ‘Sæden er Guds ord. Ethvert frø har i sig selv spirekraft. Plantens liv
ligger gemt i det. Således er der også liv i Guds ord. Kristus siger: “De ord, som jeg
har talt til jer, er ånd og er liv.” Joh. 6, 63. “Den, som hører mit ord og tror ham,
som sendte mig, han har evigt liv.” Joh. 5, 24. I hvert eneste påbud og løfte i Guds
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ord findes kraften, Guds eget liv, som sætter os i stand til at adlyde budene og få
del i løfterne. Den, der i tro modtager ordet, får del i selve Guds liv og karakter.
Ethvert frø bærer sin slags frugt. Hvis frøet sås under de rette betingelser, vil det
udvikle sine egne egenskaber i planten. Hvis ordets uforkrænkelige sæd modtages i
sjælen ved tro, vil det frembringe en karakter og et liv i lighed med Guds karakter
og liv.’ Lys over hverdagen, 1 del, s. 20.

10. Hvordan viste Jesus, at det ikke er nok bare at læse Bibelen? Joh. 5, 38-39.

BEMÆRK: ‘Det er ikke nok at studere Bibelen på samme måde, som andre bøger
studeres.  For at den skal kunne forstås med frelse som resultat, må Helligånden
bevæge  søgerens  hjerte.  Den  samme Ånd,  som inspirerede  ordet,  må  inspirere
ordets læser. Så vil Himmelens stemme høres.  Det resultat,  som var udtænkt af
Himmelen, vil ikke blive opnået bare ved at læse ordet; det må studeres og næres i
hjertet.  Kundskaben  om Gud  fås  ikke  uden  mental  anstrengelse.  Vi  bør  flittigt
studere Bibelen, idet vi beder Gud om Helligåndens hjælp, så vi kan forstå hans
ord. Vi burde tage ét vers og koncentrere os om den opgave at få den tanke at vide,
som Gud lagde i det vers for os. Vi burde dvæle ved tanken, indtil den bliver vor
egen, og vi ved “hvad, Herren har sagt.” Der opnås kun lidt ved en hurtig læsning
af Skrifterne. Man kan læse Bibelen igennem og dog ikke se dens skønhed eller
fatte dens dybe og skjulte mening. Ét skriftsted, som studeres, indtil dets betydning
er klar for sindet, og dets forhold til frelsesplanen er tydeligt,  er mere værd end
gennemlæsningen  af  mange  kapitler  uden  noget  bestemt  mål  for  øje  og  ingen
positiv instruktion opnået. Hav din Bibel hos dig. Læs den, når du får anledning;
indprent teksterne i din hukommelse. Selv mens du går på gaderne, kan du læse en
tekst og tænke over den og dermed indprente den i sindet.’ In Heavenly Places, s.
138.

‘Udholdenhed’

11. Hvilken karakterkvalitet vil findes hos dem, som modtager evigt liv? Rom.
2, 7.

BEMÆRK: ‘Vi må alle udøve tro...  Vi bliver formanet  til  at  være alvorlige og
årvågne  i  bøn,  men  dette  betyder  ikke,  at  vi  skal  sørge  og  beklage  os  som
forældreløse børn. Det er sandt, at kampen om vedvarende fremgang i det kristne
liv, må være livslang, men vor fremgang på den himmelske sti kan være håbefuld.
Hvis vi udviser en intens energi, som står i forhold til det mål, som vi stræber efter,
selve det evige liv, så får vi del i Kristus og alle de rige dyder. Han er villig og rede
til at give dem, som ved tålmodig fortsættelse i at gøre godt søger efter herlighed,

81



Lektie 13: 23. – 29. december
ære og udødelighed. Såfremt vi holder den tillid, vi havde i begyndelsen, urokkelig
fast til det sidste, vil vi se Kongen i hans herlighed.’ That I May Know Him, s. 170.

12. Hvilket løfte gav Jesus dem, som har ofret for at følge ham? Mark. 10, 30.

BEMÆRK: ‘Vor store omsorg må være, ikke at have fremgang i denne verden,
men alvorligt at tænke over: Hvorledes skal jeg sikre mig en bedre verden? Hvad
skal jeg gøre for at blive frelst? At betragte frelsen højere end jordisk vinding og at
regne alt for tab, for at de kan vinde Kristus, er den indstilling alle må have. Denne
helligelse må være fuld og hel. Gud vil ikke godtage noget forbehold, intet delt
offer,  ingen  afguder.  Alle  må  dø  fra  jeg'et  og  fra  verden.  Lad  os  derfor,  alle
sammen,  dagligt  hellige  os  på  ny  til  Gud.  Evigt  liv  er  livsvarige,  stadige  og
utrættelige anstrengelser værd.’ Kraft fra det Høje, s. 308.
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