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‘Dem, som vidner om mig’

Forord

‘Og idet han gik ud fra Moses og alle profeterne, udlagde han for dem, hvad
der i alle skrifterne handlede om ham.’ Luk. 24, 27.

Der er  én stor central  sandhed, som de, der  ransager  skrifterne,  altid må
holde sig for øje: Kristus, og det som korsfæstet. Enhver anden sandhed er omgivet
med en indflydelse og kraft, som svarer til dens forbindelse med dette emne. Det er
kun i lys af korset, at vi kan fatte, hvor ophøjet Guds lov er. Sjælen, som er lammet
af  synden,  kan  kun  få  liv  ved  det,  som blev  udrettet  på  korset  af  vor  frelses
banebryder. Kristi kærlighed tvinger mennesker til at forene sig med ham i hans
gerning og offer. Åbenbaringen af Guds kærlighed opvækker hos dem en følelse af
deres forsømte forpligtelse til at være verdens lys og indgyder dem missionsånden.
Sandheden  oplyser  sindet  og  helliggør  sjælen.  Den  vil  udrydde  vantroen  og
indgyde  tro.  Når  man  ser,  at  Kristus  i  sin  frelsergerning  er  den  store  centrale
sandhed  i  hele  sandhedssystemet,  falder  der  nyt  lys  over  alle  fortidens  og
fremtidens begivenheder.  Man ser dem i en ny forbindelse,  og de får  en ny og
dybere betydning.

Det Gamle Testamente med dets forbilleder og skygger er i lige så høj grad
evangeliet som Det Nye Testamente i dets åbenbarede kraft. Det Nye Testamente
fremholder  ikke  en  ny  religion,  og  Det  Gamle  Testamente  fremholder  ikke  en
religion, som skal afløses af Det Nye. Abel troede på Kristus og blev i lige så høj
grad frelst ved hans kraft som Peter og Paulus. Enok var i lige så høj grad en Kristi
repræsentant  som den  elskede  discipel  Johannes.  Den  Gud,  som vandrede  med
Enok, var vor Herre og Frelser Jesus Kristus. Han var verdens lys dengang, ligesom
han er det nu.

Sandheden for denne tid er vid i sine hovedtræk, vidtrækkende og omslutter
mange læresætninger, men disse læresætninger er ikke adskilte punkter, som kun
betyder lidt; de er forenet med gyldne tråde og udgør en fuldkommen helhed med
Kristus som det levende midtpunkt.

That I May Know Him, s. 208.
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Lektie 1: 30. december – 5. januar

Lektie 1: 30. december – 5. januar  
‘Min Herre og min Gud’

UDENADSVERS:  ‘Tomas  svarede  og  sagde  til  ham:  “Min  Herre  og  min
Gud!”’ Joh. 20, 28. 
STUDIEHJÆLP: The Faith I Live By , s. 47.

Indledning
‘[Jesus]  sagde:  “Jeg  er  opstandelsen  og  livet.”  I  Kristus  findes  livet,  det

oprindelige, det retmæssige, det iboende. “Den, som har Sønnen, har livet.” Joh. 5,
12. Kristi guddommelighed er den kristnes forvisning om evigt liv. Jesus sagde:
“Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på
mig, skal i al evighed ikke dø. Tror du det?”’ Den Store Mester, s. 362. 

‘I begyndelsen’

1. Hvordan  bliver  vi  vist,  at  Jesus  Kristus  virkelig  er  Gud?  Joh.  1,  1.
Sammenlign med Joh. 1, 14.

BEMÆRK: ‘Kristus var Gud fuldt ud og i højeste forstand. Herren Jesus Kristus,
Guds guddommelige Søn, eksisterede fra evighed af, som en selvstændig person,
men alligevel ét med Faderen. Han var Himmelens overmåde herlighed. Han var
englenes leder, og han modtog englenes tilbedelse, som med rette tilkom ham. Der
er  lys  og herlighed  i  den  sandhed,  at  Kristus  var  ét  med Faderen,  før  verdens
grundvold  blev  lagt.  Dette  er  lyset,  som  skinner  i  mørket  og  fylder  det  med
guddommelig herlighed.’ That I May Know Him, s. 11. 

2. Hvordan  bliver  vi  vist,  at  Kristus  eksisterede  længe  før  sin  fødsel  i
Betlehem? Mika 5, 1.

BEMÆRK: ‘Selv om Guds ord taler om Kristus som menneske, da han var her på
jorden, taler det også tydeligt om hans forudtilværelse. Ordet eksisterede som et
guddommeligt væsen, han var Guds enbårne Søn og et med sin Fader. Fra evighed
af, var han Mellemmand for pagten og den, som alle jordens folk, både jøder og
hedninger, ville blive velsignet ved, hvis de tog imod ham. “Ordet var hos Gud, og
Ordet var Gud” (Joh. 1, 1). Før mennesker eller engle blev skabt, var Ordet hos
Gud og var Gud.’ På fast grunn, s. 243.
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Lektie 1: 30. december – 5. januar
‘Vældig-Gud’

3. Hvordan identificerede Esajas Barnet, som skulle fødes os? Es. 9, 6.

BEMÆRK: ‘Hvem var  han,  som kom til  vor  verden  for  at  genløse  den  faldne
slægt? Esajas fortæller  os:  “Thi et  barn er  født os,  en søn er  os givet,  på hans
skulder  skal  herredømmet  hvile;  og  hans  navn  skal  være:  Underfuld-Rådgiver,
Vældig-Gud, Evigheds-Fader, Fredsfyrste.” Lad os gøre det kendt, at der er skaffet
foranstaltning til vor genløsning. Kristus forlod de himmelske sale og kom til denne
verden for at gøre soning for os. Alle, som kommer til ham i levende tro, vil blive
gjort i stand til at stå på et gunstigt sted. Idet Guds tjenere forkynder disse ting, vil
Satan træde frem for nogle, som har kløende sind og fremstille sine videnskabelige
problemer. Mennesker vil blive fristet til at stille videnskab over Gud. Men hvem
kan granske  Gud? Mennesker  kan fortolke Gud på deres  egen måde,  men intet
menneskeligt sind kan fatte ham. Det er ikke givet os at løse dette problem. Lad
intet dødeligt menneske prøve at fortolke Jehova. Lad ingen give sig i kast med at
spekulere  angående  hans  natur.  Her  er  tavshed  veltalenhed.  Den  Alvidende  er
udover diskussion.’ Second Advent Review & Sabbath Herald, 1. juni, 1905.

4. Hvordan udtrykte Paulus sin forståelse af denne sandhed? 1 Tim. 3, 16.

BEMÆRK: Nogle moderne bibeloversættelser hævder, at ordet ‘Gud’ mangler i det
oprindelige  manuskript  for  dette  vers.  Det  store  flertal  af  gamle  græske
manuskripter  af  Første  Timoteus (over 500 af  dem) indeholder  ordet  ‘Gud’,  og
hovedbeviset for at udelade ordet hviler på Codex Sinaiticus, et manuskript, som er
kendt for 3.455 udeladelser, og som indeholder 14.800 rettelser af de fejl, som dets
oprindelige skribenter begik, da de skrev det af.
‘Hvilket syn var dette ikke for Himmelen at se på! Kristus, som ikke kendte til den
mindste  besmittelse  af  synd  eller  fordærvelse,  tog  vor  natur  i  dens  forringede
tilstand. Dette var en større ydmygelse, end dødelige mennesker kan fatte. Gud blev
åbenbaret i kødet. Han ydmygede sig selv. Hvilket emne til eftertanke, til dyb og
alvorlig betragtning! Så uendelig mægtig, at han var Himmelens Majestæt, og dog
nedværdigede han sig så meget uden at miste det mindste atom af sin værdighed
eller ære! Han nedværdigede sig til fattigdom og til den dybeste ydmygelse iblandt
mennesker. For vor skyld blev han fattig, så vi gennem hans fattigdom kunne blive
rige.’ God’s Amazing Grace, s. 165.
‘Se, o se hen til Jesus og lev! Du kan ikke andet end blive tiltrukket af Guds Søns
uforlignelige  charme.  Kristus  var  Gud åbenbaret  i  kød,  den  hemmelighed,  som
havde været  skjult  i  umindelige  tider,  og evige interesser  er forbundet  med vor
modtagelse eller forkastelse af verdens Frelser.’ Christian Education, s. 76.
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Lektie 1: 30. december – 5. januar
‘Før Abraham blev til, er jeg’

5. Hvordan  hævdede  Jesus,  at  han  var  guddommelig?  Joh.  8,  56-58.
Sammenlign med Joh. 10, 30-33.

BEMÆRK: ‘Højtideligt  og værdigt  svarede  Jesus:  “Sandelig,  sandelig siger  jeg
eder: før Abraham blev til, ER JEG.” Der blev tavshed i den store forsamling. Guds
navn, der blev givet til Moses for at udtrykke tanken om evig nærhed, havde denne
lærer fra Galilæa tiltaget sig som sit eget. Han havde erklæret sig selv for at være
den, som har livet i sig selv, den, der var blevet lovet Israel, hvis “udspring er fra
fordum, fra evigheds dage.” Mika 5, 1. Atter råbte præsterne og de skriftkloge op
om, at Jesus var en gudsbespotter. Hans erklæring om at være ét med Gud havde
tidligere  ophidset  dem  til  at  ville  tage  hans  liv,  og  nogle  få  måneder  senere
erklærede de rent ud: “Det er ikke for en god gerning, at vi vil stene dig, men for
gudsbespottelse, fordi du, som er et menneske, gør dig selv til Gud.” Joh. 10, 33.
Fordi  han var  og hævdede at  være  Guds Søn, var  det  deres  faste  beslutning at
tilintetgøre ham.’ Den Store Mester, s. 321.

6. Ved hvilke  andre anledninger  identificerede  Kristus  sig selv som  ‘JEG
ER’? Mark. 14, 61-64.

BEMÆRK: ‘Da han var blevet “mennesker lig”, erklærede han sig for at være den,
JEG ER. Barnet i Betlehem, den sagtmodige og ydmyge Frelser, er Gud, “som blev
åbenbaret  i kød.” 1 Tim. 3, 16. Og til  os siger han: “JEG ER den gode hyrde.”
“JEG ER det levende brød.” “JEG ER vejen og sandheden og livet.” “Mig er givet
al magt i Himmelen og på jorden.” Joh. 10, 11; 6, 51; 14, 6; Matt. 28, 18. JEG ER
forvisningen om ethvert løftes opfyldelse. JEG ER! Frygt ikke! “Gud med os” er
forvisningen om vor udfrielse fra synden, forsikringen om vor kraft til at adlyde
Himmelens lov.’ Den Store Mester, s. 14.

7. På hvilken anden måde åbenbarede Jesus sin guddommelighed? Luk. 5,
20-21.

BEMÆRK:  ‘Herren  Jesus  er  guddommens  herlighed  legemliggjort.  Lyset  om
kundskaben af Guds herlighed ses på Jesu Kristi ansigt. Gud har åbenbaret sig selv
for mennesker; han nedværdigede sig for at tage vor natur på sig, og i hans Søn ser
vi de guddommelige egenskabers herlighed. De, som ikke ser den guddommelige
karakter i Kristus, dvæler i skyggen af Satans fejlfremstilling af guddommelighed.
“For de vantro, hvis tanker denne verdens gud har slået med blindhed, så de ikke
skuer ind i det lys, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, han, som er Guds
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Lektie 1: 30. december – 5. januar
billede.” “Han er hans herligheds afglans og hans væsens udtrykte billede og bærer
alt med sit mægtige ord. Og han tog sæde ved Majestætens højre hånd i det høje,
efter at han havde fuldbragt renselse for vore synder.” “I ham har vi forløsningen,
syndernes forladelse; og han er den usynlige Guds billede, førstefødt forud for al
skabningen.”’ Signs of the Times, 12. december, 1895.

‘Den, som har set mig’

8. Hvad  var  et  af  formålene  med  Kristi  inkarnation?  Joh.  14,  7-9.
Sammenlign med Joh. 5, 37-40.

BEMÆRK: ‘Kristus alene var i stand til at repræsentere Guddommen. Han, som fra
begyndelsen havde været hos Faderen, som var den usynlige Guds billede, var den
eneste, som kunne gøre dette. Det var ikke muligt kun med ord at fortælle verden,
hvordan  Gud  er.  Det  var  ved  et  liv  i  renhed,  at  Gud  måtte  åbenbares  for
menneskene, et liv i fuldstændig tillid til og underkastelse under hans vilje, et liv så
ydmygt, at selv den højeste seraf ville have veget tilbage for sådan noget. For at
kunne gøre  dette  klædte  Frelseren  sin guddommelighed  i  menneskelighed.  Han
benyttede  de  evner,  han  havde  som  menneske,  for  kun  på  den  måde  kunne
menneskene forstå ham. Kun som menneske kunne han nå menneskeheden. I det
menneskelige legeme, Gud havde gjort i stand til ham, repræsenterede han Guds
karakter. Han blev til velsignelse for verden ved, at han som menneske levede Guds
liv, og dermed viste han, at han havde magt til at forene det menneskelige med det
guddommelige.’ På fast grunn, bind 1, s. 260.

9. Hvorfor kan ingen kende Faderen uden at tage imod Kristus? Matt. 11,
27.

BEMÆRK: ‘Det er kun ved at kende Gud her, at vi kan berede os på at møde ham,
når  han  kommer.  I  sin  undervisning  og  sine  mægtige  gerninger  er  Kristus  en
fuldkommen åbenbarelse af Gud. Dette erklærer Kristus gennem den inspirerede
evangelist: “Ingen har nogen sinde set Gud; den enbårne, som selv er Gud, og som
er i Faderens favn, han er blevet hans tolk” (Joh. 1, 18). “Ingen kender Sønnen
uden Faderen, og ingen kender Faderen uden Sønnen og den, for hvem Sønnen vil
åbenbare  ham” (Matt.  11,  27).  Disse  ord  viser  vigtigheden  af  at  studere  Kristi
karakter.  Det  er  kun ved at  kende Kristus,  at  vi  kan kende Gud.’  In Heavenly
places, s. 250.

‘Gud højlovet i evighed’
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Lektie 1: 30. december – 5. januar
10. Hvordan udtrykte apostlene deres tro på Kristi guddommelighed? Rom.

9, 5; Ap.G. 3,  14 (sammenlign med Job 6, 10; Sal. 16, 10),  1 Kor.  2,  8
(sammenlign med Sal. 24, 8-10).

BEMÆRK:  ‘Jehova  er  navnet,  som Kristus  har  fået.  “Se,  Gud er  min  frelse,”
skriver profeten Esajas; “jeg er trøstig og uden frygt; thi Herren er min styrke og
min lovsang, og han blev mig til frelse. I skal øse vand med glæde af frelsens kilder
og sige på hin dag: Tak Herren, påkald hans navn, gør hans gerninger kendt blandt
folkene, kundgør, at hans navn er højt!” “På hin dag skal denne sang synges i Judas
land: En stærk stad har vi, til frelse satte han mur og bolværk. Luk portene op for et
retfærdigt folk, som gemmer på troskab, hvis sind er fast, som vogter på fred, thi
det stoler på dig. Stol evigt på Herren, thi Herren er en evig klippe.”’ Signs of the
Times, 3. maj, 1899.

11. Hvilken titel blev givet den inkarnerede Kristus? Matt. 1, 23. Sammenlign
med Es. 7, 14.

BEMÆRK: ‘Kundskaben om Guds herlighed finder vi på Kristi åsyn. Fra evigheds
dage var vor Herre Jesus Kristus ét med Faderen; han var “Guds billede” - billedet
af hans storhed og majestæt, “hans herligheds afglans.” Det var for at åbenbare
denne herlighed, at han kom til vor verden. Til denne jord, der var formørket af
synd, kom han for at åbenbare lyset fra Guds kærlighed, for at være “Gud med os.”
Derfor blev der forudsagt om ham: “Man skal give ham navnet Immanuel.” Ved at
komme for at tage bolig hos os skulle Jesus åbenbare Gud for både mennesker og
engle.  Han var Guds Ord, Guds tanker,  der var gjort hørlige.  I sin bøn for sine
disciple  siger  han:  “Jeg  har  kundgjort  dem dit  navn,”  ”barmhjertigt  og  nådigt,
langmodigt og rigt på miskundhed og trofasthed,” – ”for at den kærlighed, du har
elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem.”’ Den Store Mester, s. 11.

‘Min Herre og min Gud’

12. Med  hvilke  ord  udtrykte  Tomas  sin  overbevisning  om  Kristi
guddommelighed? Joh. 20, 28.

BEMÆRK: ‘Mange, der ligesom Tomas venter, til enhver årsag til tvivl er fjernet,
vil aldrig få deres ønske opfyldt. Deres vantro bliver gradvis stærkere og stærkere...
Ved  sin  handlemåde  over  for  Tomas  gav  Jesus  sine  disciple  en  lære.  Hans
eksempel viser os, hvordan vi bør handle over for dem, hvis tro er svag, og som
hæger om deres tvivl. Jesus overvældede ikke Tomas med bebrejdelser, og heller
ikke indlod han sig i  ordstrid med ham. Han åbenbarede sig for  den tvivlende.
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Lektie 1: 30. december – 5. januar
Tomas havde været i højeste grad ufornuftig ved at diktere betingelserne for sin tro,
men Jesus nedbrød alle skrankerne ved sin ædelmodige kærlighed og hensyntagen.
Vantro  overvindes  sjældent  ved  meningsudvekslinger.  Den  er  mest  anlagt  for
selvforsvar,  og den finder stadig nye  støttepunkter  og undskyldninger.  Men lad
Jesus i al sin kærlighed og barmhjertighed blive åbenbaret  som den korsfæstede
Frelser, og så vil der fra mange hidtil uvillige læber høres den samme bekendelse
som Tomas: “Min Herre og min Gud!”’ Den Store Mester, s. 550-551. 

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

BEMÆRK: ‘“Hvem kommer der fra Edom, i højrøde klæder fra Bozra, han i det
bølgende klædebon, stolt i sin vældige kraft?” Es. 63, 1. Med forsikring kommer
svaret: “Og uimodsigeligt er denne gudsfrygtens hemmelighed stor: han, som blev
åbenbaret i kød, retfærdiggjort i ånd, set af engle, prædiket blandt folkene, troet i
verden, optaget til herlighed.” 1 Tim. 3, 16. “Da han var i guddomsskikkelse, holdt
han  det  ej  for  et  røvet  bytte  at  være  Gud  lig,  men  han  gav  afkald  og  tog
tjenerskikkelse på og blev mennesker lig. Og da han i fremtræden fandtes som et
menneske, ydmygede han sig selv og blev lydig til døden, ja, døden på et kors.
Derfor har også Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for
at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i Himmel og på jord og under jorden, og hver
tunge  skal  bekende  til  Gud Faders  ære:  Jesus  Kristus  er  Herre!”  Fil.  2,  6-11.’
Counsels to Teachers, Parents & Students, s. 262.
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Lektie 2: 6. – 12. januar

Lektie 2: 6. –12. januar
‘Alt er blevet til ved ham’ 

UDENADSVERS: ‘Thi i ham skabtes alt i Himlene og på jorden, det synlige og
det  usynlige,  hvad  enten  det  er  tronengle  eller  herskere  eller  magter  eller
myndigheder: alt er skabt ved ham og til ham; og han er før alt, og alt består ved
ham.’ Kol. 1, 16-17.

STUDIEHJÆLP: At jeg må kende Ham, 12. januar.

Indledning
‘Når vi beskuer Kristi menneskevorden, står vi uforstående over for et ufatteligt

mysterium, som ligger langt over den menneskelige tanke. Jo mere vi tænker over
det, des mere forunderligt bliver det. Hvor vældig er ikke kontrasten mellem Kristi
guddommelighed og det hjælpeløse spædbarn i krybben i Betlehem! Hvordan kan
vi spænde over kløften mellem den mægtige Gud og det hjælpeløse barn? Og dog
blev  verdeners  Skaber,  i  hvem guddomsfylden  boede  legemlig,  åbenbaret  i  det
hjælpeløse spædbarn i krybben. Højt hævet over alle engle, Faderens jævnbyrdige i
værdighed  og  ære,  og  dog  i  menneskelig  skikkelse!  Guddommelighed  og
menneskelighed blev forenet  på mystisk,  ubegribelig vis,  og mennesket og Gud
blev ét.’ The Faith I Live By, s. 48.

‘I ham skabtes alt’

1. Hvem var alle tings Skaber? Joh. 1, 1-3, Kol. 1, 14-17.

BEMÆRK: ‘Alle ting blev skabt af Guds Søn. “I begyndelsen var Ordet, og Ordet
var hos Gud... Alt er blevet til ved det, og uden det blev intet til af det, som er.”
Joh. 1, 1-3. Og fordi sabbatten er sat til minde om skaberværket, er den et tegn på
Kristi kærlighed og magt.’ Den Store Mester, s. 185. 
‘Apostlen priste Kristus overfor brødrene som den, ved hvem Gud havde skabt alle
ting og ved hvem han havde udvirket deres frelse. Han erklærede, at den hånd, der
holder verdenerne på plads og styrer alt i Guds univers i fuld orden og utrættelig
bevægelse, er den samme hånd, som blev naglet til korset for deres skyld. “Thi i
ham skabtes alt i Himlene og på jorden,” skrev Paulus, “det synlige og det usynlige,
hvad enten det er tronengle eller herskere eller magter eller myndigheder; alt er
skabt ved ham og til ham; og han er før alt, og alt består ved ham.”’  Mesterens
Efterfølgere, s. 250.

2. Ved hvilke midler fuldførte Kristus sit skaberværk? Sal. 33, 6. 9; Heb. 11, 
3.
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Lektie 2: 6. – 12. januar

BEMÆRK:  ‘Intet  ræsonnement  eller  ingen  forklaring  kan  forklare  detaljerne  i
verdens skabelse. Den må forstås ved tro  på den store skaberkraft. Ved tro må vi
tro på Guds mægtige skaberkraft gennem Jesus Kristus. “I tro fatter vi, at verden er
blevet skabt ved Guds ord, så det synlige blev til af det, vi ikke kan se. Dette er en
kendsgerning,  men  udelukkende  ræsonnement  vil  aldrig  overbevise  en  om
sandheden i denne udtalelse.’ Southern Watchman, 24. april, 1902.

‘I seks dage’

3. Hvor lang tid var Kristus om sit skaberværk? 2 Mos. 20, 11; 31, 7.

BEMÆRK: ‘Det hævdes, at der krævedes millioner af år til jordens udvikling fra
kaos; og for at tilpasse Bibelen efter denne videnskabens formodede afsløring har
man  antaget,  at  skabelsens  dage  har  været  uhyre  langvarige  og  ikke  skarpt
afgrænsede perioder, der strakte sig over tusinder eller endog over millioner af år.
Det  er  ganske  upåkrævet  at  drage  den slags  slutninger.  Bibelens  beretning  er  i
overensstemmelse med sig selv og med, hvad naturen lærer os. Om den første dag,
der  blev  brugt  til  skabelsesværket,  siges  der:  “Og  det  blev  aften,  og  det  blev
morgen, første dag.” 1 Mos. 1, 5. Og det samme er hovedindholdet af, hvad der
siges om enhver af skabelsens første seks dage. Ved Ånden siges der, at hver eneste
af disse perioder har været en dag, der bestod af aften og morgen, ligesom enhver
anden  dag  siden  den  tid.  Med  hensyn  til  skabelsen  lyder  det  guddommelige
vidnesbyrd således: “Han talte, så skete det, han bød, så stod det der.” Sal. 33, 9.
Hvor lang en tid mon det  ville tage  for ham, som således kunne kalde utallige
verdener frem, at udvikle jorden fra kaos? Skal vi mon gøre vold på hans ord for at
gøre regnskab for hans værk?’ Uddannelse, s. 128-129. 

4. Hvilke lektier kræver Kristus, at mennesker skal lære af hans eksempel i
skabelsen? 5 Mos. 5, 13-14.

BEMÆRK: ‘Den første uge, hvori Gud udførte skabelsesværket på seks dage og
hvilede på den syvende dag, var lige som enhver anden uge... På den syvende dag i
den første uge hvilede Gud fra sit arbejde, og så velsignede han sin hviledag og
satte den til  side til  menneskets brug. Den ugentlige cyklus  af syv bogstavelige
dage, seks til arbejde og den syvende til hvile, som er blevet bevaret og videreført
ned gennem Bibelens historie, har sin oprindelse i de store kendsgerninger om de
første  syv  dage.  Da  Gud  udtalte  sin  lov  med  en  hørlig  stemme  fra  Sinaj,
introducerede han sabbatten ved at sige: “Kom hviledagen i hu, så du holder den
hellig.” Så erklærer han udtrykkeligt, hvad der skal gøres på de seks dage, og hvad
der ikke skal gøres på den syvende. Og idet han giver begrundelsen for at holde

10



Lektie 2: 6. – 12. januar
ugen, henleder han deres opmærksomhed tilbage til sit eksempel på tidens første
syv dage. “Thi i seks dage gjorde Herren himmelen, jorden og havet med alt, hvad
der  er  i  dem, og på  den  syvende  dag  hvilede  han;  derfor  har  Herren  velsignet
hviledagen og helliget  den.”  Begrundelsen  forekommer  smuk og kraftig,  når  vi
forstår skabelsesberetningen til at betyde bogstavelige dage. Ugens første seks dage
gives mennesket til at arbejde, fordi Gud brugte den samme periode i den første uge
til skabelsesværket. Den syvende dag har Gud reserveret som en hviledag til minde
om sin hvile i den samme periode, efter han havde udført skabelsesværket på seks
dage.’ Spirit of Prophecy, bind 1, s. 85-86.

‘Sabbatten er blevet til for menneskets skyld’

5. Til hvis gavn indstiftede Kristus sabbatten? Mark. 2, 27-28.

BEMÆRK: ‘Det, som Gud har indstiftet, tjener til gavn for menneskeslægten. “Det
sker nemlig alt sammen for jeres skyld.” “Hvad enten det er Paulus eller Apollos
eller Kefas eller verden eller liv eller død eller det, der er nu, eller det, der skal
komme: alt hører jer til; men I hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.” 2 Kor. 4,
15; 1 Kor. 3, 22-23. De ti buds lov, hvoraf sabbatten udgør en del, gav Gud sit folk
som en velsignelse. Moses sagde: “Dengang pålagde Herren os at handle efter alle
disse anordninger, idet vi frygter Herren vor Gud, for at det altid må gå os vel, for
at han kan lade os blive i live.” 5 Mos. 6, 24. Og gennem salmisten kom dette
budskab til Israel: “Tjen Herren med glæde, kom for hans åsyn med jubel! Kend, at
Herren er Gud! Han skabte os, vi er hans, hans folk og den hjord, han vogter. Gå
ind i hans porte med takkesang, med lovsange ind i hans forgårde, tak ham og lov
hans navn!” Sal. 100, 4. Og alle, som “helligholder sabbatten” siger Herren, “vil
jeg bringe til mit hellige bjerg og glæde i mit bedehus.” Es. 56, 6-7.’  Den Store
Mester, s. 190.

6. Hvilken dag er Herrens dag, eftersom Kristus er Skaberen? Matt. 12, 8;
Luk. 6, 5.

BEMÆRK: ‘Disse ord er fulde af belæring og trøst. Fordi sabbatten blev til for
menneskets skyld, er den Herrens dag. Den tilhører Kristus. Thi “alt er blevet til
ved det (Ordet), og uden det blev intet til af det, som er.” Joh. 1, 3. Da han (Kristus)
har skabt alt, har han også skabt sabbatten. Den er af ham bestemt til at være et
mindesmærke  over  skaberværket.  Den  viser  hen  til  ham  som  både  skaber  og
helliggører. Den siger, at han, som skabte alle ting i himmelen og på jorden, og ved
hvem alle ting består,  er menighedens hoved, og at  vi  ved hans magt er blevet
forligte med Gud. Thi da han talte om Israel, sagde han: “Også mine sabbatter gav
jeg dem, for at de skulle være et tegn mellem mig og dem, at det skal kendes, at
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jeg, Herren, er den, som helliger dem.” Ez. 20, 12. Sabbatten er altså et tegn på
Kristi  magt  til  at  helliggøre  os.  Og  det  gives  til  alle,  som  Kristus  helliggør.
Sabbatten gives som tegn på hans helliggørende kraft til alle dem, der ved Kristus
bliver en del af Guds Israel.’ Den Store Mester, s. 190.

‘Fra begyndelsen af’

7. Hvilken anden indstiftelse har sin oprindelse i Kristi skaberværk? Mark.
10, 6-9.

BEMÆRK: ‘Jesus henledte sine tilhøreres opmærksomhed tilbage til indstiftelsen
af ægteskabet ved skabelsen. Der har ægteskabet og sabbatten deres oprindelse, to
indstiftelser til Guds ære og til gavn for menneskeheden. Da forkyndte Skaberen
ægteskabets lov for alle Adams børn indtil tidens ende, idet han viede det hellige
par. Det, som den Evige Fader havde erklæret for godt, var loven om den højeste
velsignelse  og  udvikling  for  mennesket.  Ligesom  enhver  anden  af  Guds  gode
gaver,  som er  blevet  betroet  menneskeheden,  er  ægteskabet  blevet  fordærvet  af
synd; men det er evangeliets mål at gengive det dets renhed og skønhed.’ The Faith
I Live By, s. 253.

8. Hvad var Kristi plan for menneskets kost, da det blev skabt? 1 Mos. 1, 29.
Sammenlign med 1 Mos. 3, 18b.

BEMÆRK: ‘For at vide, hvad der er bedst at spise, må vi studere Guds oprindelige
plan for menneskets kost. Han, som skabte mennesket, og som forstår dets behov,
udvalgte kosten for Adam. “Jeg giver eder alle urter på hele jorden, som bærer frø,
og alle træer, som bærer frugt med kerne; de skal være eder til føde.” Da det forlod
Eden  for  at  tjene  til  livet  ved  at  dyrke  jorden  under  syndens  forbandelse,  fik
mennesket  lov  til  også  at  spise  “markens  urter.”  Korn,  frugter,  nødder  og
grøntsager udgør den kostplan, som vor Skaber har valgt til os. Disse fødemidler,
tilberedt på den mest enkle og naturlige måde som muligt, er de mest sunde og
næringsrige. De giver en styrke, en kraft af udholdenhed og en styrke af intellekt,
som ikke fås ved en mere kompleks og stimulerende kost. Gud gav vore første
forældre den mad, som han havde planlagt, at slægten skulle spise. Det var imod
hans plan, at nogen skabnings liv skulle tages. Der skulle ikke være nogen død i
Eden. Frugten på havens træer var den mad, menneskets behov krævede.’ Counsels
on Diet and Food , s. 81.
‘I tilhører Herren; thi han har skabt jer. I tilhører ham gennem genløsningen; thi
han gav sit liv for jer. Guds enbårne Søn betalte prisen for jeres udfrielse fra Satan;
og for hans skyld, skal I sætte pris på hver kraft, hver organ, hver sene og hver
muskel. Pas godt på hver del af den levende organisme, så I kan bruge den for Gud.

12



Lektie 2: 6. – 12. januar
Bevar den for ham. Jeres helbred er afhængigt af jeres fysiske organisme. Misbrug
ingen af de evner, Gud har givet jer, hverken de fysiske, sjælelige eller moralske.
Alle jeres  vaner må være beherskede af  et  sind, der  selv er  behersket  af  Gud.’
Youth’s Instructor, 7. april, 1898.

‘Herren er himlens skaber’

9. Hvordan skelner  salmisten  mellem Herren og falske  guder? Sal.  96,  5.
Sammenlign med Jer. 10, 10-11.

BEMÆRK: ‘Vi skal tilbede Gud, fordi han er Skaberen, og ham skylder alt levende
deres liv. Overalt i Bibelen, hvor hans krav om ærbødighed og tilbedelse, fremfor
de  hedenske  guder,  omtales,  gives  der  bevis  på  hans  skaberkraft.  “Thi  alle
folkeslagenes guder er afguder, Herren er himlens skaber.” Sal. 96, 5. “Hvem vil I
ligne mig med som min ligemand? siger den Hellige. Løft eders bliv til himlen og
se: Hvo skabte disse (stjernerne)?” Es. 40, 25-26. “Thi så siger Herren, himlens
skaber, han, som er Gud, som dannede jorden... Herren er Jeg, ellers ingen.” Es. 45,
15. Og 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, der tilbeder Gud i Himlen meddeler grunden til, at de skylder
ham hyldest: “Værdig er du, vor Herre og Gud, til at få æren og prisen og magten;
thi du har skabt alle ting.” Åb. 4, 11.’ Konfrontation, s. 360. 

10. Hvilket kald er en vigtig del af Guds sidste advarselsbudskab til verden?
Åb. 14, 7b.

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
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 skabning
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.”
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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.

‘Jeg vil udslette’

11. Hvad må Herren også gøre,  eftersom han er vor Skaber? 1 Mos. 6,  7.
Sammenlign med 5 Mos. 32, 39.

BEMÆRK: ‘Når Gud bærer over med de ugudelige, forhærder de sig, men selv om
straffen lader vente længe på sig, falder den med usvigelig sikkerhed og hårdhed.
“Thi som på Perazims bjerg vil Herren stå op, som i Gibeons dal vil han vise sin
vrede for at gøre sin gerning - en underlig gerning, og øve sit værk - et sælsomt
værk.” Es. 28, 21. Det er et sælsomt værk og en underlig gerning for vor nådige
Gud at straffe. “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!” Ez.
33,  11.  Herren  er  “barmhjertig  og  nådig,  langmodig  og  rig  på  miskundhed  og
trofasthed,”  han  “tilgiver  brøde,  overtrædelse  og  synd.”  2  Mos.  34,  6-7.  Skønt
Herren ikke finder behag i at tage hævn, vil han alligevel fuldbyrde dommen over
dem, der overtræder hans lov. Han er nødt til at gøre det for at forhindre, at jordens
beboere bliver totalt fordærvede og går helt til grunde. Han er nødt til at udslette de
forhærdede syndere for at redde menneskeheden. “Herren er langmodig, hans kraft
er stor, Herren lader intet ustraffet.” Nahum 1, 3. Hans dom over dem, der har trådt
hans lov under fod, bliver frygtelig, men retfærdig. At Gud tøver med at fuldbyrde
dommen over synden, er i sig selv et vidnesbyrd om syndernes alvorlige karakter
og straffens hårdhed.’ Patriarker og Profeter, s. 325.

12. Hvilken gerning vil efterfølge en endelige tilintetgørelse af de ugudelige?
Åb. 21, 1-4. Sammenlign med Es. 65, 17-18; 2 Pet. 3, 12-13.

BEMÆRK:  ‘Ilden  på  den  sidste  dag  skal  tilintetgøre  “de  nuværende  himle  og
jorden,” men der skal komme “nye himle og en ny jord” frem. 2 Pet. 3, 7. 13.
Himlene og jorden skal skabes på ny. “Hvad intet øje har set og intet øre hørt, og
hvad der ikke er opkommet i noget menneskes hjerte, hvad Gud har beredt for dem,
der elsker ham.” 1 Kor. 2, 9. Intet menneskeligt sprog kan fuldt ud beskrive de
retfærdiges belønning. Den vil kun kendes af dem, som ser den. Vi kan ikke fatte
Guds paradis’  herlighed.  Dog har vi glimt af det  land selv nu, “thi os har Gud
åbenbaret det ved Ånden.” 1 Kor. 2, 10. Billederne, som Bibelen giver af det land,
er dyrebare for vore hjerter. Der leder den himmelske Hyrde sin hjord til de levende
vandes kilder.  Livets  træ bærer  frugt  hver måned,  og bladene er  til  tjeneste for
nationerne. Der er evigt strømmende vandløb, klare som krystal, og ved siden af
dem kaster  svajende træer deres  skygge  på de stier,  som er  beredt  for  Herrens
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genløste. Der svulmer de brede sletter til bakker af skønhed, og Guds bjerge rejser
sine høje tinder. På de fredfyldte sletter ved siden af de levende vandløb skal Guds
folk, som så længe har været pilgrimme og vejfarende,  finde et hjem.’  Story of
Jesus, s. 184. 

13. Hvilket minde om skabelsen vil forblive efter alle tings genoprettelse? Es.
66, 22-23.

BEMÆRK:  ‘I  begyndelsen  havde Faderen  og Sønnen hvilet  på sabbatten,  efter
deres  skaberværk  var  fuldført.  Da  “himmelen  og  jorden  med  al  deres  hær”
fuldendtes,  frydedes  Skaberen  og  alle  himmelske  væsener  ved  at  betragte  det
herlige syn. “Morgenstjernerne jubled til hobe, og alle gudssønner råbte af glæde.”
Når den tid kommer, “da alt skal blive genoprettet, som Gud har talt om gennem
sine hellige profeters mund fra fordums tid,” skal skabelsens sabbat, den dag, hvor
Jesus hvilede i Josefs grav, stadig være en hviledag og glædesdag. Himmel og jord
skal forene sig i lovprisning, når de frelstes skarer “hver uge på sabbatten” i glad
tilbedelse bøjer  sig for  Gud og for  Lammet.  De frelstes  hærskare kender  ingen
anden lov end Himmelens lov. Alle vil være en lykkelig, forenet familie, klædt i
lovprisningens og taksigelsens klæder. “Hver måned på nymånedagen og hver uge
på sabbatten skal alt kød komme og tilbede for mit åsyn, siger Herren.” “Åbenbares
skal  Herrens  herlighed,  alt  kød til  hobe skal  se  den.”  “Thi  som spiren  gror  af
jorden, som sæd spirer frem i en have, så lader den Herre Herren retfærd gro og
lovsang for al folkenes øjne.” “På hin dag bliver hærskarers Herre en smuk krans
og en  herlig  krone  for  sit  folks  rest.”  Så længe  himmelen  og  jorden  er  til,  vil
sabbatten blive ved med at være et tegn på Skaberens almagt, og når Paradiset atter
skal blomstre på jorden, vil Guds hellige hviledag blive æret af alle under solen.’
My life Today, s. 364.
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Lektie 3: 13. – 19. januar 
‘Alle englene med ham’

UDENADSVERS: ‘Thi han byder sine engle at vogte dig på alle dine veje.’
Sal. 91, 11.

STUDIEHJÆLP: The Truth About Angels, s. 23 – 26.

Indledning
‘Kristus  var  Gud fuldt  ud og i  højeste  forstand.  Herren  Jesus Kristus,  Guds

guddommelige Søn, eksisterede fra evighed af, som en selvstændig person, men
alligevel  ét  med  Faderen.  Han  var  Himmelens  overmåde  herlighed.  Han  var
englenes leder, og han modtog englenes tilbedelse, som med rette tilkom ham.’ The
Faith I Live By, s. 46. 

‘Ærkeenglen Mikael’

1. Hvilken titel har englenes Leder? 1 Tess. 4, 16.

BEMÆRK: Ordet ‘ærkeengel’ består af to græske ord, ‘archo,’ der betyder ‘at være
først,’  og ‘angelos,’  der  betyder  ‘budbringer.’  Dette  ord bruger  Skriften kun to
gange og aldrig i flertal. Bibelen kender kun til én Leder for englene. I gamle dage
spekulerede jøderne på, om der måske var flere ærkeengle og opfandt endda navne
til dem. Denne gamle tradition blev taget op af nogle kristne menigheder, men den
har intet fundament i Skriften.
‘Livets giver vil kalde sin dyrekøbte ejendom frem ved den første opstandelse, og
indtil denne sejrens time, hvor den sidste basun skal lyde og den store skare komme
frem til evig sejr, vil hver eneste slumrende hellig blive vogtet trygt og bevares som
et kostbar klenodie, som Gud kender ved navn. Ved Frelserens kraft, som boede i
dem, mens de levede, og fordi de har del i den guddommelige natur, opstår de fra
de døde. “Den time kommer,” sagde Kristus, “da alle de, som er i gravene, skal
høre hans røst, og de skal gå frem.” Denne røst skal genlyde gennem alle de dødes
boliger; og enhver hellig, som sover i Jesus, vil vågne op og forlade sit fængsel.’
Guds Sønner og Døtre, 18. december.  

2. Hvilket navn gives Ærkeenglen? Judas 9. Sammenlign med
Åb. 12, 7; Dan. 10, 21; 12, 1. 

BEMÆRK:  Navnet  ‘Mikael’  betyder  Én,  som er  lig  Gud.  Det  var  en  titel  og
stilling, som Lucifer begærede. Se Es. 14, 12-14. I Fil. 2, 6 bliver vi vist,  at for
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Kristus blev lighed med Gud ikke regnet for et røvet bytte, for hovmodighed eller
for noget forkert. Det var hans ret. Dog var han villig til at ydmyge sig selv og blive
som en hans skabninger.
‘Der er mange voksne personer, som trænger til at gå i Kristi skole og lære hans
hjertes sagtmodighed og ydmyghed, ellers vil de vove at gøre det, som Ærkeenglen
Mikael ikke vovede at gøre. De rasende beskyldninger vil være på tungespidsen.
Der er mange fædre og mødre, som i dag ville være beskæftiget i Guds værk, hvis
de blev opmuntret, men som i deres eget hjemmeliv viser sig at være uegnede til at
varetage hellige ting. De er kun voksne børn. Der er kun meget få forældre, som
repræsenterer  Jesu  karakter  i  deres  hjem.’  Second  Advent  Review  &  Sabbath
Herald, 14. oktober, 1902. 

‘Mikael og hans engle’

3. Hvilken  konflikt  ledte  Ærkeenglen  sine  loyale  engle  i,  og  med  hvilket
resultat? Åb. 12, 7-9.

BEMÆRK: ‘Der var krig i Himmelen. Guds Søn, himmelens fyrste, og hans loyale
engle var i konflikt med ærkerebellen og dem, som forenede sig med ham. Guds
Søn og tro, loyale engle vandt; og Satan og hans sympatisører blev udelukket fra
Himmelen. Hele himmelens hær anerkendte og tilbad retfærdighedens Gud. Ikke en
plet af oprør blev efterladt i Himmelen. Alt var igen fredfyldt og harmonisk som
før.’ Spirit of Prophecy, bind 1, s. 22.

4. Hvilket glimt bliver vi vist af den fortsættende konflikt mellem gode og
onde engle? Hvis indgriben bragte sejr i denne strid? Dan. 10, 12-13.

BEMÆRK: ‘Persiens konge blev kontrolleret af den højeste af de onde engle. Som
Farao nægtede han at adlyde Herrens ord. Gabriel fortalte, at han [Satan] stod ham
imod i enogtyve dage ved sine fremstillinger imod jøderne. Men Mikael kom ham
til hjælp, og så forblev han hos Persiens konger og holdt magterne under kontrol og
gav godt råd imod ondt råd. Den [persiske] monark [Kyros] havde modstået Guds
Ånds tilskyndelser  i  de  tre  uger,  mens Daniel  bad og fastede,  men Himmelens
Fyrste, Ærkeenglen Mikael, blev sendt for at vende den stædige konges hjerte til at
tage nogle afgjorte skridt for at besvare Daniels bøn.’ The Truth About Angels,  s.
144.
‘I Guds ord finder vi eksempler på, at himmelske sendebud virker på kongers og
fyrsters sind, samtidig med at  sataniske kræfter virker på de samme sind. Ingen
menneskelig veltalenhed, selv om der bruges stærke ord for at give udtryk for de
menneskelige  meninger,  har  mulighed  for  at  forandre  de  sataniske  virkemidler.
Satan søger stadig at spærre vejen for at begrænse sandheden med menneskelige

17



Lektie 3: 13. – 19. januar
påfund. De mennesker, der har lys og kundskab, er i meget stor fare, medmindre de
til stadighed helliger sig til Gud, ydmyger sig og er opmærksomme på tidens farer.
Himmelske  væsener  er  udpeget  til  at  besvare  deres  bønner,  som i  uselviskhed
virker  for  Guds  sags  interesser.  De  allerøverste  engle  i  Himmelens  tronsal  er
beskæftiget med at opfylde de bønner, som opsendes til Gud angående hans sags
fremgang. Hver engel har sit bestemte ansvarsområde, som han ikke må forlade.
Hvis  han  tog  af  sted,  ville  mørkets  magter  opnå  en  fordel.’  Kristus  Alene,  22
december.

‘Ånder i Guds tjeneste’

5. Hvordan beskriver Paulus englenes tjeneste? Heb. 1, 14.

BEMÆRK: ‘Vi må lære bedre at forstå englenes opgave! Det ville være rigtigt at
huske  på,  at  hvert  eneste  Guds  barn  kan  regne  med  himmelske  væseners
medvirken. Usynlige hære af lys og kraft hjælper de frygtsomme og ringe, der tror
og regner med Guds løfter.  Keruber og serafer  og vældige engle står ved Guds
højre hånd: “Er de ikke alle ånder i Guds tjeneste, som sendes ud for deres skyld,
der skal arve frelse?”’ Mesterens Efterfølgere, s. 185. 
‘Englene er  altid til  stede, når  de mest  behøves,  hos dem, som har de sværeste
kampe at udkæmpe med selvet, og hvis omgivelser er de mest nedslående. Svage
og  skælvende  sjæle,  som  har  mange  uheldige  karaktertræk,  er  deres  specielle
ansvar. Det, som selviske hjerter ville betragte som ydmygende tjeneste – at tjene
dem, som er elendige og på alle måder underlegne i karakter – er de rene, syndfri
væseners gerning fra Himmelen. Alle himmelens engle er forenet i arbejdet med at
bringe de uendelige skatte fra den bedre verden til mennesker. Gud og Kristus og
de himmelske engle kæmper sammen med dig. I Genløserens styrke kan du mere
end sejre.’ The Faith I Live By, s. 79.

6. Hvordan blev Jakob vist englenes tjeneste? 1 Mos. 28, 11-12.

BEMÆRK: ‘Den stige, som Jakob så i nattesynerne, hvor foden hvilede på jorden
og toppen nåede op til de højeste himle med Gud selv over stigen og hans herlighed
skinnende over hvert  trin,  og med engle,  der steg op og ned på denne stige af
skinnende glans, er et symbol på den vedvarende kommunikation, der opretholdes
mellem  denne  verden  og  de  himmelske  sale.  Gud  fuldfører  sin  vilje  gennem
himmelske engle, som er i konstant kontakt med menneskeheden. Stigen åbenbarer
en direkte og vigtig kanal til kommunikation med denne jords beboere.’ Christian
Education, s. 155.
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7. Hvordan forklarede Jesus betydningen af den stige, som Jakob så? Joh. 1,

51.

BEMÆRK: ‘Kristus er den stige,  som Jakob så. Dens fod hvilede på jorden, og
dens øverste  trin nåede til  Himmelens port,  til  selve herlighedens tærskel.  Hvis
denne stiges nederste trin ikke havde nået til jorden, ville vi have været fortabte.
Men Kristus når til os der, hvor vi er. Han påtog sig vor natur og sejrede, for at vi
ved at få del i hans natur kunne vinde sejr. Dannet “i syndigt køds skikkelse” (Rom.
8, 3) levede han et liv uden synd. I kraft af sin guddommelighed holder han nu fat i
Himmelens trone, og på grund af sin menneskevorden kan han nå os. Han byder os
ved tro på ham at nå op til Guds karakters herlighed. Derfor bør vi være fuldkomne,
ligesom “vor himmelske Fader er fuldkommen.”’ Den Store Mester, s. 206. 

‘Herren åbenbarede sig for ham’

8. Ved hvilken anledning viste Herren sig for Abraham og i hvilken form? 1
Mos. 18, 1-2.

BEMÆRK: ‘I beretningen i Første Mosebog ser vi patriarken en hed sommerdag
sidde ved middagstid i sin teltdør for at hvile i skyggen af egetræerne i Mamre
lund. Tre vandringsmænd passerer  forbi  i  nærheden.  De fremkommer ikke med
nogen  anmodning  om  gæstfrihed,  søger  ingen  gunstbevisning;  men  Abraham
tillader dem ikke at fortsætte vandringen uden opvartning. Han er en mand med
værdighed  og  rigdom,  højt  agtet,  vant  til  at  byde;  men  så  snart  han  så  disse
fremmede, “løb han dem i møde fra teltdøren” og “bøjede sig til jorden.” Henvendt
til den ledende sagde han: “Herre, hvis jeg har fundet nåde for dine øjne, så gå ikke
din træl forbi!” 1 Mos. 18, 2-3. Med sine egne hænder skaffede han vand, så de
kunne tvætte støvet af deres fødder efter vandringen. Han udsøgte selv deres mad;
medens de hvilede i den svalende skygge, gjorde hans hustru Sara forberedelser til
deres  bespisning,  og Abraham viste  sin agtelse  ved at  stå  hos dem, medens de
gjorde sig til gode af hans gæstfrihed. Denne venlighed viste han dem blot som
vandringsmænd, forbifarende fremmede, som måske aldrig ville se ham igen. Men
da opvartningen var besørget, viste det sig, hvem hans gæster var. Han havde ikke
alene betjent himmelske engle, men deres herlige anfører, hans Skaber, Genløser
og Konge. Og for Abraham blev Himmelens rådslagninger åbenbaret, og han blev
kaldt “Guds ven.” Es. 41, 8; Jak. 2, 23.’ Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 466.

9. Hvordan gøres vi opmærksomme på, at to af ‘mændene’ var engle, og den
anden var Herren? 1 Mos. 18, 22. Sammenlign med 1 Mos. 19, 1; 18, 13-
14. 17-33.
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BEMÆRK: ‘To af  de himmelske sendebud rejste  videre  og lod Abraham være
alene med ham, som han nu vidste var Guds Søn. Og nu bad troens mand for
indbyggerne  i  Sodoma.  Han  havde  en  gang  frelst  dem  med  sit  sværd,  og  nu
forsøgte han at frelse dem ved sin bøn. Lot og hans familie boede stadig i Sodoma,
og den uegennyttige kærlighed, der fik Abraham til at frelse dem fra elamitterne,
søgte  nu  at  frelse  dem fra  Guds  dom,  hvis  det  var  Guds  vilje.’  Patriarker  og
Profeter, s. 70. 

‘Jeg så fire engle’

10. Hvilken rolle vil englene spille i endens tid? Åb. 7, 1.

BEMÆRK: ‘Enorme problemer er foran os, ja og lige over os. Lad vore bønner
stige op til Gud, om at de fire engle stadig må holde de fire vinde tilbage, så de ikke
blæser for at skade eller ødelægge, før den sidste advarsel er blevet givet til verden.
Lad  os  da  arbejde  i  harmoni  med  vore  bønner.  Lad  intet  mindske  kraften  i
sandheden for denne tid. Den nærværende sandhed skal være vor byrde. Den tredje
engels budskab må gøre sit arbejde med at udskille sig et folk fra kirkerne; et folk,
som vil tage deres standpunkt på den evige sandheds platform. Vort budskab er et
liv-eller-død budskab, og vi må lade det komme til syne, som det er, Guds store
kraft. Vi skal overbringe det i hele dets kraftfulde styrke. Da vil Herren gøre det
virkningsfuldt.  Det er vort  privilegium at forvente store ting,  endog Guds Ånds
tilkendegivelse.  Det  er  denne kraft,  som vil  overbevise  og omvende sjælen.  De
sidste dages farer er over os, og i vort arbejde skal vi advare folk om den fare, de er
i. Lad ikke de højtidelige scener, som profetien har åbenbaret, være uberørte. Hvis
vort  folk var  halvvågne,  hvis  de forstod nærheden af  begivenhederne  skildret  i
Åbenbaringen,  ville  en reformation  blive udrettet  i  vore menigheder,  og mange
flere ville tro på budskabet. Vi har ingen tid at spilde; Gud kalder på os til at spejde
efter sjæle som de, der må aflægge regnskab. Fremsæt nye principper og fyld op
med den knivskarpe sandhed. Den vil være som et tveægget sværd. Men vær ikke
for hurtig til at diskutere. Der vil være tider, hvor vi må stå stille og se Guds frelse.
Lad  Daniel  tale,  lad  Åbenbaringen  tale,  og  fortæl,  hvad  der  er  sandt.  Men fra
hvilken side emnet end overbringes, opløft Jesus som håbets midtpunkt, “Davids
rodskud og ætling,.. den strålende morgenstjerne.” Åb. 22, 16.’ Testimonies, bind 6,
s. 61.

11. Hvornår vil englene blive befalet at give slip på vindene? Åb. 7, 2-3. 

BEMÆRK: ‘Lige så snart Guds folk er beseglet i deres pander - det er ikke et segl
eller  mærke,  der  kan  ses,  men en  befæstelse i  sandheden,  både  intellektuelt  og
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åndeligt, så de ikke kan rokkes - lige så snart som Guds folk er beseglet og beredt
for rystelsen, vil den komme, ja, den er allerede begyndt; Guds straffedomme er
kommet over landet for at give os en advarsel, så vi kan vide, hvad der vil komme.
Dagene  nærmer  sig  hurtigt,  da  der  vil  herske  stor  rådvildhed  og  forvirring.
Forklædt som en engel vil Satan føre endog de udvalgte vild, om det var muligt.
Der vil blive mange “guder” og mange “herrer.” Alle mulige lærdomme vil blæse
som vinde... Dyrets mærke vil blive påtvunget os. De, som lidt efter lidt har givet
efter for verdens krav og føjet sig efter verdens skik og brug, vil ikke finde det
vanskeligt at give efter for dem, der har magten på den tid, hellere end at blive
genstand for spot, krænkelse og trussel om fængsling og død. Striden står mellem
Guds  bud og  menneskers  bud.  På  den  tid  vil  slaggerne  blive  skilt  fra  guldet  i
menigheden. Virkelig gudsfrygt vil klart kunne skelnes fra det ydre skin og skær af
gudsfrygt.  Mangen en stjerne, som vi har beundret for dens glans, vil da gå ud i
mørket. Avnerne vil som en sky blive bortvejret af vinden, selv fra steder, hvor vi
kun ser gulve fulde af gylden hvede. Alle, som smykker sig med helligdommens
prydelser, men ikke er iklædt Kristi retfærdighed, deres nøgenheds skam skal blive
åbenbar. Men der er mennesker, som vil tage imod sandheden, og de vil indtage de
pladser, som er blevet ledige efter dem, der bliver forarget og forlader sandheden...
Mennesker med gode kristne principper vil indtage deres plads og blive trofaste,
pålidelige husholdere til at forsvare Guds ord i dets sande betydning og enkelhed.
Herren vil  gøre det sådan,  at de fjendtligsindede vil blive skilt  fra  de sande og
trofaste... Rækkerne vil ikke blive mindre. De, som er sande og stabile, vil udfylde
de ledige pladser efter dem, der bliver forarget og falder fra. ’ Herren Kommer, s.
11. juli.

‘Menneskesønnen skal sende sine engle ud’

12. Hvornår vil Kristus endelig sende sine engle ud? Matt. 25, 31.

BEMÆRK: ‘Vi tror uden nogen tvivl, at Kristus snart kommer. Dette er for os ikke
et eventyr; det er en realitet. Vi nærer ingen tvivl, og har i årevis ingen tvivl næret
om, at de lærdomme, vi i dag hylder, er sandheden for vor tid, og at vi nærmer os
dommen. Vi bereder os til at møde ham, som under ledsagelse af en engleskare skal
åbenbares  i  himmelens  skyer  for  at  skænke  de  trofaste  og  de  retfærdige
udødelighedens fuldendte gave. Når han kommer, er det ikke hans opgave at rense
os  fra  vore  synder,  at  fjerne  manglerne  i  vor  karakter  eller  at  helbrede  os  for
skrøbelighederne  i  vort  temperament  og  vore  tilbøjeligheder.  Hvis  dette
overhovedet bliver udrettet for os, vil det alt sammen være udført inden den tid.
Når Herren kommer, vil de, der er hellige, vedblive at være hellige. Den, der har
bevaret  sit  legeme  og  sin  ånd  i  hellighed,  i  helliggørelse  og  i  ære,  vil  da  få
udødelighedens fuldendte gave. Men de, som er uretfærdige, vanhellige og urene,
vil vedblive at være sådan for al tid. Ingen gerning vil da blive udført for at fjerne
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deres mangler og give dem en hellig karakter. Den guddommelige smelter sidder da
ikke  mere  for  at  udføre  sin  renselsesproces  og  fjerne  deres  synder  og  deres
fordærvelse. Dette må alt sammen gøres i disse prøvetidens timer. Det er nu, denne
gerning skal udføres for os.’ Vejledning for Menigheden, bind 1, s. 153-154.

13. Hvad vil deres arbejde være? Matt. 13, 38-42. 4-49.

BEMÆRK: ‘Da Kristus kom til denne jord første gang, kom han i ydmyghed og
ubemærkethed, og hans liv her var et liv i lidelse og fattigdom. Ved hans andet
komme vil alt være forandret.  Mennesker vil ikke se ham som en fange,  der er
omgivet af en pøbel, men som himmelens Konge. Kristus vil komme i sin egen
herlighed, i sin Faders herlighed og i englenes herlighed. Ti tusinde gange ti tusinde
og tusinder af engle, Guds smukke og sejrende sønner, som besidder en overmåde
yndighed og herlighed, vil ledsage ham på hans vej. I stedet for en tornekrone vil
han bære en herligheds krone, en krone inden i en krone. I stedet for den gamle
purpurkappe  vil  han  være  iklædt  en  klædning  så  blændende  hvid,  “som  ingen
blegemand på jorden kan gøre” den (Mark. 9, 3). På hans kappe og på hans lænd vil
et navn være skrevet: “kongernes Konge” og “herrernes Herre. ”’God’s Amazing
Grace, s. 358.
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Lektie 4: 20. – 26. januar
‘En salvet, en fyrste’

UDENADSVERS: ‘Og vi tror og er sikre på, at du er Kristus, den levende Guds
Søn.’ Joh. 6, 69 (eng. bibelovers.).

STUDIEHJÆLP: Mesterens Efterfølgere, s. 121-123.
BEMÆRK: Titlen ‘Messias’ i Det Gamle Testamente er oversat med ‘Kristus’ i

Det Nye Testamente. Disse to ord er ens og betyder ‘Den Salvede.’

Indledning
‘De, som mener, at der ikke fandtes nogen Frelser i det gamle system, har et

lige  så  mørkt  slør  over  deres  forstand  som jøderne,  der  forkastede  Jesus.  Ved
sonofrene, som var et billede på Jesus, viste jøderne deres tro på den Messias, som
skulle  komme.  Men da  Jesus  kom og opfyldte  alle  profetierne  om den  lovede
Messias, forkastede de ham, og de nægtede at tro på selv de klareste beviser for
hvem,  han  var.  Kristenheden,  som  bekender  sig  til  en  absolut  tro  på  Kristus,
fornægter faktisk Kristus ved at forkaste det jødiske system, for det var ham, som
havde givet jøderne hele deres system for gudstjenesten.’ På fast grunn, bind 1, s.
228.  

‘Hendes sæd’

1. Hvornår hørte mennesket første gang om den lovede Messias? 1 Mos. 3,
15.

BEMÆRK: ‘Overfor mennesket blev forløsningen først tilkendegivet i den dom,
der udtaltes over Satan i Edens have. Herren sagde: “Jeg sætter fjendskab mellem
dig og kvinden, mellem din sæd og hendes sæd; den skal knuse dit hoved, og du
skal hugge den i hælen!” 1 Mos. 3, 15. Denne dom, der blev udtalt, mens vore
første forældre hørte på det, var et løfte til dem. Samtidig med at den forudsagde
kamp mellem mennesket og Satan, forkyndte den, at den store modstanders magt til
sidst ville blive brudt. Adam og hans ledsager fik forsikring om, at de trods deres
store synd ikke ville blive overladt til Satans herredømme. Guds Søn havde tilbudt
at sone deres synd med sit eget liv. Der ville blive givet dem en prøvetid, og ved
anger  og  ved  at  tro  på  Kristus  kunne  de  atter  blive  Guds  børn.  I  det  øjeblik
mennesket faldt for Satans fristelser og gjorde de ting, som Gud havde sagt, at det
ikke måtte gøre, stod Kristus, Guds Søn, mellem de levende og de døde og sagde:
“Lad straffen falde på mig. Jeg vil være menneskets stedfortræder. Mennesket skal
have en ny chance.” Så snart der var synd, var der en Frelser.’ The Faith I Live By,
s. 75. 
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2. Hvordan  skulle  mennesket  give  udtryk  for  sin  tro  på  den  kommende
Messias? 1 Mos. 4, 4.

BEMÆRK:  ‘Det  faldne  menneske  kunne  på  grund  af  sin  skyld  ikke  længere
komme  direkte  frem  for  Gud  med  sine  bønner,  for  hans  overtrædelse  af  den
guddommelige lov havde placeret en uoverstigelig barriere mellem den hellige Gud
og overtræderen. Men der var udtænkt en plan, så dødsdommen kunne hvile på en
Stedfortræder. I genløsningens plan skal der være udgydelse af blod, for døden er
konsekvensen af menneskets synd. Dyrene til sonofrene skulle symbolisere Kristus.
I det slagne offer skulle mennesket midlertidigt se opfyldelsen Guds ord: “Du skal
visselig dø.” Og udgydelsen af blodet fra offeret skulle også symbolisere en soning.
Der var ingen dyd i dyrenes blod, men udgydelsen af dyrenes blod skulle pege frem
til en Genløser, som en dag ville komme til verden og dø for menneskers synder.’
Confrontation, s. 21.

‘Hendes sæd’

3. Hvordan  blev  løftet  om Messias  fornyet  til  Abraham?  1  Mos.  22,  18.
Sammenlign med ApG. 3, 25-26.

BEMÆRK: ‘Nådens pagt blev først oprettet med mennesket i Edens have, da der
efter  syndefaldet  blev  givet  et  guddommeligt  løfte  om,  at  kvindens  sæd skulle
knuse slangens hoved. Denne pagt tilbød alle mennesker tilgivelse og Guds nådes
hjælp til at vise lydighed for fremtiden ved troen på Kristus. Den lovede dem også
evigt liv på betingelse af troskab mod Guds lov. Således modtog patriarkerne håbet
om frelse. Denne pagt blev fornyet overfor Abraham gennem løftet: “I din sæd skal
alle  jordens  folk velsignes.”  1  Mos. 22,  18. Dette  løfte  pegede hen på Kristus.
Således  forstod  Abraham  det,  og  han  satte  sin  lid  til  Kristus  for  syndernes
forladelse.  Det var denne tro,  der blev regnet  ham til  retfærdighed.  Pagten med
Abraham fastslog også Guds lovs autoritet. Herren åbenbarede sig for Abraham og
sagde: “Jeg er Gud den Almægtige; vandre for mit åsyn og vær ustraffelig.” 1 Mos.
17, 1. Guds vidnesbyrd om sin tro tjener var: “Abraham adlød mine ord og holdt
sig mine forskrifter  efterrettelig,  mine bud, anordninger og love.” 1 Mos. 26, 5.
Pagten med Abraham blev bekræftet med Kristi blod og kaldes den “anden” eller
“nye” pagt, fordi det blod, hvormed den blev beseglet, blev udgydt senere end den
første pagts blod. Nådens pagt er ikke en ny sandhed, for den eksisterede i Guds
sind fra al evighed. Det er derfor, den kaldes den evige pagt.’ The Faith I Live By,
s. 77. 
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4. Hvordan blev denne pagts løfte fornyet til Jakob? 1 Mos. 28, 11-14.

BEMÆRK:  ‘I  dette  syn  blev  forløsningsplanen  fremstillet  for  Jakob ikke  i  sin
helhed, men i så vid udstrækning, som det var nødvendigt for ham på det tidspunkt.
Den mystiske stige,  som han fik at  se i sin drøm, var den samme, som Kristus
nævnte i sin samtale med Natanael. Han sagde: “I skal se Himmelen åben og Guds
engle stige op og stige ned over Menneskesønnen.” Joh. 1,  51. Før menneskets
oprør  mod  Guds  regering  havde  der  været  fri  forbindelse  mellem  Gud  og
mennesker. Men Adams og Evas synd skilte jorden fra Himmelen, så at mennesket
ikke længere kunne have samfund med sin Skaber. Og alligevel var verden ikke
overladt til håbløs ensomhed. Stigen er et billede på Jesus, der er bestemt til at være
forbindelsesledet.  Hvis  han  ikke ved  sine  fortjenester  havde slået  bro  over  den
kløft,  som synden  havde  skabt,  kunne de  tjenende  engle  ikke  have  haft  nogen
forbindelse med faldne mennesker. Kristus forbinder mennesket i dets svaghed og
hjælpeløshed med den evige krafts kilde. Alt dette blev åbenbaret for Jakob i en
drøm. Skønt hans tanke straks fattede en del af denne åbenbaring, grundede han på
dens  store,  hemmelighedsfulde  sandheder  hele  livet  og  forstod  stadig  mere  og
mere.’ Patriarker og Profeter, s. 94. 

‘En profet som mig’

5. Hvordan  mindede  den  gamle  Jakob  sine  sønner  om  den  kommende
Messias? 1 Mos. 49, 10. Fra hvilken stamme ville han blive født? Se vers 8-
9.

BEMÆRK: ‘På hver side, hvad enten det er historie, forskrift eller profeti, er Det
Gamle  Testamente  oplyst  af  Guds  Søns  herlighed.  Så  længe  det  var  en
guddommelig  anordning,  var  hele  det  jødiske  system  en  kompakt  profeti  om
evangeliet. Om Kristus “vidner alle profeterne.” Fra løftet, der blev givet Adam,
ned  gennem  den  patriarkalske  linie  og  det  juridiske  system  gjorde  Himmelens
herlige lys  Genløserens fodtrin tydelige.  Profeter så Betlehems stjerne,  ham, der
skulle komme til Silo, idet fremtidige ting viste sig for dem i mystisk procession. I
ethvert offer blev Kristi død vist. I hver røgelsessky opsteg hans retfærdighed. Af
hver  jubilæums  trompet  blev  hans  navn  nævnt.  I  det  allerhelligstes  frygtelige
mysterium dvælede hans herlighed.’ Signs of the Times, 20. juni, 1906.

6. Hvordan underviste Moses Israels folk om Messias’ komme? 5 Mos. 18,
15. 18-19.
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BEMÆRK: ‘Da Moses nærmede sig afslutningen på sin gerning som Israels fører
og lærer,  profeterede  han klart  om den kommende Messias.  “Herren  din Gud,”
sagde han, “vil lade en profet som mig fremstå af din midte, af dine brødre; ham
skal I høre på.” 5 Mos. 18, 15. Og Moses forvissede israelitterne om, at Gud selv
havde åbenbaret sig for ham, mens han boede på Horebs bjerg, og havde sagt: “Jeg
vil lade en profet som dig fremstå for dem af deres brødre og lægge mine ord i hans
mund, og han skal sige dem alt, hvad jeg byder ham.” 5 Mos. 18, 18.’ Mesterens
Efterfølgere, s. 80. 

‘Se min tjener’

7. Hvilken indsigt fik Esajas i Messias’ komme? Es. 7, 14; 9, 6; 11, 1-5.

BEMÆRK:  ‘Profeten  fik  lov  at  se  ned  gennem  århundrederne  til  den  lovede
Messias’ komme. Til at begynde med så han kun “trængsel og mørke, knugende
mulm.” Es. 8, 22. Mange af dem, der længtes efter sandhedens lys, blev ført ind i
filosofiens og spiritismens labyrint  af falske lærere.  Andre stolede på, at det var
tilstrækkeligt  at  have  et  skin  af  gudsfrygt,  og  levede  ikke  et  helligt  liv.
Fremtidsudsigterne  var  dystre,  men  billedet  skiftede  hurtigt,  og  profeten  fik  et
herligt syn. Han så Retfærdighedens Sol opgå med lægedom under sine vinger, og i
dyb forundring udbrød han: “Men engang skal der ikke længer være mørke i det
land, hvor der  nu er trængsel;  i  fortiden bragte han skændsel over Zebulons og
Naftalis  land,  men  i  fremtiden  bringer  han  ære  over  vejen  langs  søen,  landet
hinsides Jordan, hedningernes kreds. Det folk, som vandrer i mørke, skal skue så
stort  et  lys;  lys  stråler  frem  over  dem,  som bor  i  mulmets  land.”  Es.  9,  1-2.’
Profeter og Konger, s. 180.

8. Hvad blev Esajas yderligere vist angående Messias’ gerning? Es. 52, 13-
53, 12. Se også Es. 61, 1-3; 63, 1-6.

BEMÆRK:  ‘Kristus  blev  behandlet,  som  vi  fortjener  det,  for  at  vi  kan  blive
behandlet, som han fortjener. Han blev dømt for vore synder, som han ingen del
havde i, for at vi kunne blive retfærdiggjort ved hans retfærdighed, som vi ingen
del har i. Han led den død, der tilkom os, for at vi skulle kunne modtage det liv,
som var hans. “Vi fik lægedom ved hans sår.” Ved sit liv og sin død har Kristus
endog  fuldbragt  mere  end  genrejsning  fra  den  ødelæggelse,  der  var  sket  ved
synden. Det var Satans hensigt at frembringe en evig adskillelse mellem Gud og
mennesker; men i Kristus bliver vi mere nært forenede med Gud, end hvis vi aldrig
var  faldet.  Ved  at  påtage  sig  vor  skikkelse  har  Frelseren  knyttet  sig  til
menneskeheden ved et bånd, der aldrig kan brydes. Gennem alle evigheder er han
forbundet  med  os.  “Thi  således  elskede  Gud  verden,  at  han  gav  sin  Søn,  den
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enbårne.” Joh. 3, 16. Han gav ham ikke blot for at bære vore synder og for at dø
som et offer i vort sted; han gav ham til den faldne menneskeslægt. For at forvisse
os om sin uforanderlige vilje til fred gav Gud sin enbårne Søn hen til selv at blive
en af menneskeslægten, til for evigt at beholde sin menneskelige natur. Dette er
pantet på, at Gud vil opfylde, hvad han har lovet. “Thi et barn er født os, en søn er
os  givet,  på  hans  skulder  skal  herredømmet  hvile.”  Gud  har  adopteret
menneskenaturen i sin Søns skikkelse og har ført denne ind i de højeste Himle. Det
er  “Menneskesønnen,”  som  deler  universets  trone  med  Gud.  Det  er
“Menneskesønnen,”  hvis  navn  skal  kaldes:  “Underfuld-Rådgiver,  Vældig-Gud,
Evigheds-Fader, Fredsfyrste.” Es. 9, 6. Denne JEG ER, er forbindelsesledet mellem
Gud og menneskeheden; hans hånd rører dem begge. Han, som er “hellig, uberørt
af det onde og ubesmittet, skilt ud fra syndere,” skammer sig ikke ved at kalde os
brødre.  Heb.  7,  26;  2,  11.  I  Kristus  er  den  jordiske  familie  og den himmelske
familie  forenede.  Den  herliggjorte  Kristus  er  vor  broder.  Himmelen  er  gemt  i
menneskeheden, og menneskeheden er taget i favn af den evige kærlighed.’  Den
Store Mester, s. 16.

‘Herren vor Retfærdighed’

9. Hvordan profeterede Jeremias om den kommende Messias? Jer. 23, 5-6.

BEMÆRK: ‘Også Jeremias fremkom med vidnesbyrd om den kommende Frelser
som en fyrste af Davids hus. “Se, dage skal komme, lyder det fra Herren, da jeg
opvækker David en retfærdig spire, og han skal herske som konge og handle viselig
og øve ret og retfærd i landet. I hans dage skal Juda frelses og Israel bo trygt. Og
det navn, man skal give ham, er: Herren vor retfærdighed.” Og atter: “Thi så siger
Herren:  David  skal  ikke  fattes  en  mand til  at  sidde  på  Israels  huses  trone.  Og
levitpræsterne  skal  aldrig  fattes  en  mand  til  at  stå  for  mit  åsyn  og  frembære
brændoffer,  brænde  afgrødeoffer  og  ofre  slagtoffer.”  Jer.  23,  5-6;  33,  17-18.’
Mesterens Efterfølgere, s. 122. 

10. Hvad åbenbarede andre profeter om Messias? Mik. 5, 2; Zak. 9, 9; 11, 12-
13; 13, 1. 6; Sal. 22, 13-19.

BEMÆRK: ‘Hvem er han?... Adam vil kunne sige jer det: Det er kvindens sæd,
som skal knuse slangens hoved. Spørg Abraham, han vil kunne sige jer det: Det er
Melkisedek, Salems konge, Fredens Konge. Jakob vil fortælle jer det: Han er Silo
af Judas stamme. Esajas vil sige jer det: Immanuel Underfuld-Rådgiver, Vældig-
Gud,  Evigheds-Fader,  Fredsfyrste.  Jeremias  kan  sige  jer  det:  Davids  retfærdige
spire, Herren vor Retfærdighed. Daniel kan sige jer det: Han er Messias! Hoseas
kan sige jer det: Han er Herren, Hærskarers Gud, Herren er hans navn. Johannes
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Døber kan sige jer  det:  Han er  Guds Lam,  som bærer  verdens synd.  Den store
Jehova har fra sin trone forkyndt: Denne er min Søn, den elskede. Vi, hans disciple,
erklærer: Det er Jesus, Messias, livets Fyrste, verdens Genløser. Og mørkets fyrste
anerkender  ham ved  at  sige:  “Jeg  ved,  hvem  du  er:  Guds  Hellige.”’  Spirit  of
Prophecy, bind 2, s. 395. 

‘En salvet, en fyrste’

11. Hvordan blev Daniel vist den tid, da Jesus blev salvet som Messias? Dan.
9, 25. Sammenlign med ApG. 10, 38. Se også Luk. 3, 21- 22,1 & Mark. 1,
10-11. 14-15.

BEMÆRK: ‘“Halvfjerdsindstyve uger er fastsat over dit folk og din hellige by,”
sagde engelen, “indtil overtrædelsen er fuldendt, syndens mål fuldt, misgerningen
sonet, evig retfærdighed hidført, syn og profet beseglet og en højhellig helligdom
salvet.” Dan. 9, 24. I profetisk tale gælder en dag for et år. Se 4 Mos. 14, 34; Ez. 4,
6.  De  70  uger  eller  490  dage  repræsenterer  490  år.  Der  bliver  angivet  et
begyndelsespunkt for denne tidsperiode: “Og du skal vide og forstå:  fra den tid
ordet om Jerusalems genrejsning og opbyggelse udgik, indtil en salvet, en fyrste,
kommer, er der syv uger; og i 62 uger,” 69 uger eller 460 år. Dan. 9, 25. Befalingen
om at genoprette og opbygge Jerusalem, sådan som den blev fuldstændiggjort efter
Artaxerxes dekret (se Ezra 6, 14; 7, 1. 9), trådte i kraft i efteråret 457 før Kristus.
Fra dette tidspunkt rækker 460 år til efteråret år 27 efter Kristus. Ifølge profetien
skulle denne tidsperiode vare til Messias', den Salvedes, komme. År 27 blev Jesus
ved sin dåb salvet med Helligånden og begyndte snart derefter på sin gerning. Da
blev dette budskab forkyndt: “Tiden er inde!”’ Den Store Mester, s. 149.

12. Hvad blev Daniel yderligere vist angående Messias? Dan. 9, 26-27.

BEMÆRK: ‘Skønt menneskenes begrænsede forstand ikke kan trænge ind i den
Uendeliges  planer  eller  begribe  hans  hensigter,  skyldes  det  ofte  fejl  eller
forsømmelser fra deres side, når de kun opfatter Himlens budskaber som gennem
en tågedis. Ofte er folks og selv Guds tjeneres forstand så forblindet af menneskelig
meninger, traditioner og falsk lære, at de kun delvis fatter storheden i hans ord. Det
var også tilfældet  med Kristi disciple,  selv da Frelseren personlig var hos dem.
Deres forstand var besjælet af den populære opfattelse af Messias som en jordisk
fyrste, der skulle sætte Israel på et verdensriges trone, og de forstod ikke meningen
med hans ord, når han forudsagde sine lidelser og død. Kristus havde selv sendt
dem ud med budskabet: “Tiden er inde, og Guds rige er kommet nær; omvend jer
og tro på evangeliet.” Mark. 1, 15. Dette budskab var baseret på profetien i Daniels
Bog,  9.  kapitel.  Englen sagde,  at de niogtres  uger skulle række frem, indtil  “en
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salvet, en fyrste” kom, og disciplene så med glæde og frydefuld forventning frem
til det rige,  denne Messias skulle grundlægge i Jerusalem, og som skulle regere
over hele jorden. De forkyndte det budskab, Kristus havde betroet dem, skønt de
selv misforstod meningen med det. Deres forkyndelse var baseret på Daniel 9, 25;
men de så ikke næste vers, at den salvede skulle bortryddes. Fra de var børn havde
de set  frem til  et  jordisk riges  forventede  herlighed,  og dette  formørkede deres
forståelse, ikke alene af profetiens enkeltheder, men også af Kristi ord. De gjorde
deres pligt og bragte tilbudet om nåden til det jødiske folk, og så, netop som de
ventede  at  se  deres  Herre  bestige  Davids  trone,  måtte  de  se  ham  grebet  som
misdæder, se ham blive pisket, bespottet og dømt og fæstet til korset på Golgata.
Hvilken fortvivlelse og pine knugede ikke deres hjerter i de dage, deres Herre sov i
sin grav!’ Konfrontation, s. 287. 
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Lektie 5: 27. januar – 2. februar
‘Menneskesønnen’

UDENADSVERS: ‘Thi både den, som helliger,  og de, som helliges,  har alle
samme Fader; derfor skammer han sig ikke ved at kalde dem brødre.’ Heb. 2, 11.

STUDIEHJÆLP: På fast grunn, bind 1, s. 238-252.

Indledning
‘Vi  undres  over  Frelserens  opofrelse  ved  at  bytte  Himmelens  trone  med

krybben  og de tilbedende engles  ledsagelse  med dyrene  i  stalden.  Menneskelig
stolthed og selvtilfredshed bliver gjort til skamme ved hans nærværelse. Dog var
det  kun  begyndelsen  til  hans  forunderlige  fornedrelse.  Det  ville  have  været  en
næsten ufattelig ydmygelse for Guds Søn at påtage sig menneskeskikkelse, selv da
Adam stod uskyldig i  Edens have.  Men Jesus påtog sig menneskeskikkelse,  da
slægten gennem fire tusinde år var blevet svækket af synden. Ligesom ethvert af
Adams børn gik han ind under den store arvelighedslovs følgevirkninger.  Hvori
disse bestod,  ser  vi  gennem hans jordiske forfædres  historie.  Han kom med en
sådan arv for at dele vore sorger og fristelser og for at give os eksemplet på et liv
uden synd.’ Den Store Mester, s. 27. 

‘Gudsfrygtens hemmelighed’

1. Hvad beskrev Paulus som værende  ‘gudsfrygtens hemmelighed’? 1 Tim.
3, 16.

BEMÆRK:  Ved  at  ændre  nøgleordet  ‘Gud’  bliver  dette  vers  i  virkeligheden
meningsløst i mange populære moderne bibeloversættelser. Flertallet af de græske
manuskripter, som indeholder dette vers (omkring tre hundrede) indeholder ordet
‘Gud’; en håndfuld gør ikke. Alle de romerskkatolske oversættelser udelader ordet
‘Gud.’ Den første protestantiske Bibel, der udelod det var Revised Version under
indflydelse af unitaren Vance Smith, et medlem af revisionskomiteen.
‘Kristi inkarnation er hemmeligheden over alle hemmeligheder. Kristus var ét med
Faderen, dog var han villig til at træde ned fra ophøjelsen af en, som var lig Gud.
For at fuldføre kærlighedens mål for den faldne slægt blev han ben af vort ben og
kød af vort kød. Hvor stor er kontrasten ikke mellem Kristi guddommelighed og
det hjælpeløse barn i Betlehems krybbe! Hvordan kan vi måle afstanden mellem
den mægtige Gud og et hjælpeløst barn!  Og dog blev verdeners  Skaber,  Han, i
hvem hele guddomsfylden bor legemlig, åbenbaret i det hjælpeløse barn i krybben.
Meget  højere  end  nogen  af  englene,  ligestillet  med  Faderen  i  værdighed  og
herlighed, og dog iklædt menneskeskikkelse! Guddommelighed og menneskelighed
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blev på mystisk vis forenet, og mennesket og Gud blev ét.’ The Faith I Live By, s.
48.
  
2. Hvordan blev denne store sandhed udtrykt for Josef af englen? Matt. 1,

23. Sammenlign med Es. 7, 14.

BEMÆRK: ‘Man skal give ham navnet Immanuel, Gud med os. Kundskaben om
Guds herlighed finder vi på Kristi åsyn.  Fra evigheds dage var vor Herre Jesus
Kristus  ét  med  Faderen;  han  var  “Guds  billede”  -  billedet  af  hans  storhed  og
majestæt, “hans herligheds afglans.” Det var for at åbenbare denne herlighed, at
han kom til vor verden. Til denne jord, der var formørket af synd, kom han for at
åbenbare lyset  fra  Guds kærlighed,  for  at  være “Gud med os.”  Derfor  blev der
forudsagt om ham: “Man skal give ham navnet Immanuel.” Ved at komme for at
tage bolig hos os skulle Jesus åbenbare Gud for både mennesker og engle. Han var
Guds Ord, Guds tanker, der var gjort hørlige. I sin bøn for sine disciple siger han:
“Jeg har kundgjort dem dit navn,” ”barmhjertigt og nådigt, langmodigt og rigt på
miskundhed og trofasthed,” – ”for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal
være i dem, og jeg i dem.” Men denne åbenbaring gjaldt ikke alene hans jordiske
børn. Vor lille verden er universet lærebog. Guds vidunderlige, nådige hensigter,
den frelsende kærligheds mysterium, er det emne, som “engle attrår at få indblik i,”
og det vil beskæftige dem gennem endeløse tider. Både de frelste og de ikke faldne
væsener vil i Kristi kors finde deres videnskab og sang.’ Den Store Mester, s. 11. 

‘Det sømmede sig for ham’

3. Hvordan udtrykte Paulus, at det var nødvendigt for Kristus at blive som
dem, ham kom for at frelse? Heb. 2, 17-18.

BEMÆRK: ‘Adam var i manddommens fuldkommenhed, den ædleste af Skaberens
værker.  Han  var  i  Guds  billede,  lidet  ringere  end  englene.  Det  var  helt  andre
forhold som den anden Adam havde, da han drog ud i ørkenen for alene og uden
hjælp at tage kampen op mod Satan! Siden faldet aftog menneskene i størrelse og
fysisk styrke, og moralsk sank de stadig lavere indtil tiden for Kristi komme til
verden. For at kunne hjælpe faldne mennesker måtte Jesus nå dem, der hvor de er.
Han tog menneskets natur på sig og bar slægtens skrøbeligheder og degenerering.
Han, som ikke kendte til synd, blev til synd for os. Han fornedrede sig selv til det
laveste dyb af menneskelig elendighed, for at han skulle kunne nå menneskene og
trække dem op fra den fornedrelse, synden havde ført dem i.’ Confrontation, s. 32. 

4. Hvad måtte der først ske, før Kristus kunne blive vor Broder? Heb. 2, 9-
11.4
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BEMÆRK: ‘Det var Satans hensigt at frembringe en evig adskillelse mellem Gud
og mennesker; men i Kristus bliver vi mere nært forenede med Gud, end hvis vi
aldrig  var  faldet.  Ved  at  påtage  sig  vor  skikkelse  har  Frelseren  knyttet  sig  til
menneskeheden ved et bånd, der aldrig kan brydes. Gennem alle evigheder er han
forbundet  med  os.  “Thi  således  elskede  Gud  verden,  at  han  gav  sin  Søn,  den
enbårne.” Joh. 3, 16. Han gav ham ikke blot for at bære vore synder og for at dø
som et offer i vort sted; han gav ham til den faldne menneskeslægt. For at forvisse
os om sin uforanderlige vilje til fred gav Gud sin enbårne Søn hen til selv at blive
en af menneskeslægten, til for evigt at beholde sin menneskelige natur. Dette er
pantet på, at Gud vil opfylde, hvad han har lovet. “Thi et barn er født os, en søn er
os  givet,  på  hans  skulder  skal  herredømmet  hvile.”  Gud  har  adopteret
menneskenaturen i sin Søns skikkelse og har ført denne ind i de højeste Himle. Det
er  “Menneskesønnen,”  som  deler  universets  trone  med  Gud.  Det  er
“Menneskesønnen,”  hvis  navn  skal  kaldes:  “Underfuld-Rådgiver,  Vældig-Gud,
Evigheds-Fader, Fredsfyrste.” Es. 9, 6. Denne JEG ER, er forbindelsesledet mellem
Gud og menneskeheden; hans hånd rører dem begge. Han, som er “hellig, uberørt
af det onde og ubesmittet, skilt ud fra syndere,” skammer sig ikke ved at kalde os
brødre.’ Den Store Mester, s. 15.

‘Jeg kan slet intet gøre af mig selv’

5. Hvordan gav Kristus udtryk for sin egen fuldstændig afhængighed af sin
himmelske Fader? Joh. 5, 19. 30; 8, 28; 12, 49-50; 14, 10.

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

6. Hvordan forklarede Jesus sin afhængighed af sin himmelske Fader? Joh.
5, 20.

BEMÆRK: ‘Se hele Sønnens afhængighed af Faderen vist i ordene: “Sønnen kan
slet intet gøre af sig selv, men kun det, han ser Faderen gøre;” (læg mærke til den
ubetingede lydighed i ordene);  ”thi hvad han gør,  det samme gør også Sønnen”
(Joh. 5, 19). Vores afhængighed af Kristus skal på ingen måde være mindre, og
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vores  lydighed  skal  ikke  på  nogen  måde  være  mindre  ubetinget.  Kristi  ord
angående dette er udtrykkelige. “Thi Faderen elsker Sønnen og viser ham alt det,
han selv gør” (vers 20). Det var for vor skyld, Kristus kom til denne verden for at
gøre sin Faders vilje kendt og for at vise mennesker, hvad de må blive, før de kan
stå for Guds åsyn i de himmelske sale. Det er vort arbejde at adlyde Gud, at lære og
adlyde hans riges lov.’ The Upward Look, s. 341. 

‘Fristet i alle ting ligesom vi’

7. Hvad siger Bibelen om Kristi erfaringer under fristelse? Heb. 4, 15.

BEMÆRK: ‘Folk har  skrevet  til  mig og hævdet,  at  Kristus ikke kan have haft
samme natur som mennesket, for hvis han havde haft det, ville han være faldet for
de samme fristelser. Hvis han ikke havde haft menneskets natur, kunne han ikke
være blevet vort eksempel. Hvis han ikke havde del i vor natur, kunne han ikke
være blevet fristet, som mennesket blev det. Hvis det ikke havde været muligt for
ham at  give efter  for  fristelse,  kunne han ikke komme os til  hjælp. Det var  en
betydningsfuld realitet, at Kristus kom for at udkæmpe kampen som menneske på
menneskehedens  vegne.  Hans  fristelse  og  sejr  fortæller,  at  menneskene  må
efterligne mønsteret, de må få del i guddommelig natur.’ På fast grunn, bind 1, s.
405. 

8. Hvordan bliver Kristi erfaring under fristelse beskrevet? Heb. 5, 7.

BEMÆRK: ‘Kristus var ét med os i at lide fristelser, som er almindelige for den
menneskelige natur. Han blev fristet i alle ting, ligesom vi bliver, og dog syndede
han ikke, og der blev ikke fundet svig i hans mund. Når han blev fristet, søgte han
styrke hos sin himmelske Fader, ligesom ethvert menneske kan gøre, når det bliver
fristet. Han bad tit og udøste sine bønner med høje råb og tårer. Han bad sin Fader
om hjælp, så han kunne styrkes til prøvelse og pligt. Min kære broder, du stiller dig
selv  i  deres  selskab,  som bringer  fristelser  over  dig,  og  du  modstår  ikke  altid
fristelse;  dog vil  den første afgjorte  modstand bringe  englene  til  din side for at
styrke dig.  Når du beder Gud om hjælp, rejser en engel et banner for dig imod
fjenden, så du ikke bliver besejret. Du burde se hen til Jesus i tro og sige: “Herre,
frels mig ellers dør jeg.” Når denne bøn er oprigtig, vil det himmelske banner blive
rejst, og en, som er stærkere end din fjende, vil beskytte dig mod hans angreb.’
Second Advent Review & Sabbath Herald, 19. maj, 1896.

‘Efterlod os et forbillede’
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9. Hvilket eksempel har Jesus efterladt os i kampen mod synd? 1 Pet. 2, 21-

22.
BEMÆRK: ‘Kristi lydighed mod sin Fader er den samme lydighed, som kræves af
mennesker.  Mennesker  kan  ikke  overvinde  Satans  fristelser  uden  guddommelig
kraft. Det samme med Jesus Kristus: han kunne gribe fat på guddommelig kraft.
Han kom ikke til vor verden for at vise lydighed som en mindre Gud til en større,
men som et menneske, der skulle adlyde Guds hellige lov, og på denne måde er han
vort  eksempel.  Herren Jesus kom til  vor  verden,  ikke for  at  vise,  hvad en Gud
kunne gøre,  men hvad et menneske kunne gøre gennem tro på Guds kraft til at
hjælpe i ethvert nødstilfælde. Ved tro skal mennesket få del i guddommelig natur
og overvinde enhver fristelse,  som møder ham. Herren kræver nu, at  enhver af
Adams  sønner  og  døtre  gennem  tro  på  Jesus  Kristus  skal  tjene  ham  i  den
menneskelige natur, som vi nu har. Herren Jesus har slået bro over den afgrund,
som synden har forårsaget. Han har forbundet jorden med Himmelen og dødelige
mennesker med den evige Gud. Jesus, verdens Genløser, kunne kun holde Guds
bud på samme måde, som menneskeheden kan holde dem.’  Our High Calling,  s.
48. 

10. Hvad var hemmeligheden bag Kristi sejr? Matt. 4, 4. 7 & 10. Sammenlign
med Sal. 119, 11.

BEMÆRK: ‘Kristi eksempel er foran os. Han overvandt Satan og viste os, hvordan
vi  også  kan  vinde  sejr.  Kristus  modstod  Satan  med  Skriften.  Han  kunne  have
anvendt  sin  egen  guddommelige  kraft  og  sine  ord,  men  han  sagde:  “Der  står
skrevet: ‘Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, som udgår af
Guds mund.’” Hvis de hellige Skrifter blev studeret og fulgt, ville den kristne være
styrket  til  at  møde den listige  fjende;  men Guds ord forsømmes,  og ulykke og
nederlag følger.’ Counsels on Stewardship, s. 210. 

11. Hvilket eksempel gav Kristus os i sit jordiske liv? Fil. 2, 5-7. Sammenlign
med Rom. 12, 1-2; Joh. 3, 3.

BEMÆRK: ‘I dannelsen af vor karakter er Kristus vort eksempel. Han stillede sig
selv foran den menneskelige slægt for at vise os, hvordan man lever på en måde,
som behager Gud. Han er den eneste, som nogensinde har levet et fuldkomment liv,
som har dannet en ren, pletfri karakter. Han har vist os, hvad det betyder at være et
fuldkomment menneske. Han har vist os, hvem Gud er, og hvad vi skal blive –
ligesom Gud i vor karakter. Gud beder os ikke danne vor karakter i vor egen kraft.
Vi har ikke evner til at tænke på noget selv. Helligånden er vor hjælper i denne
gerning. Når vi tror, at vi selv er i stand til at danne vor karakter på den rigtige
måde, bedrager vi os selv. Vi kan aldrig i vor egen kraft opnå sejr over fristelse.
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Men den, som stoler på Kristus og overgiver sig til Helligåndens ledelse, vil hver
dag  blive  mere  lig  Gud.  Hans  vækst  vil  stå  i  forhold  til  hans  afhængighed  af
Åndens hjælp. En sådan vil i enhver stund med prøvelse ikke vende sig forgæves til
Ham, som sagde: “Kom til mig... og jeg vil give dig hvile.” På den ene side er den
alvise, almægtige Gud, som er uendelig i visdom, godhed og medlidenhed; på den
anden side  hans  skrøbelige,  fejlende  skabninger,  svage,  syndige  og fuldstændig
hjælpeløse. Det er Guds hensigt at gøre dem til hans medarbejdere i dannelsen af
karakteren, og hele hans mægtige kraft står til deres rådighed, idet de samarbejder
med ham.’ Youth’s Instructor, 16. maj, 1901.
‘De fristelser, som Kristus modstod, var ligeså meget stærkere end vores, som hans
ædelhed og majestæt er større end vores. Efter at være blevet fristet så hårdt i alle
ting, er han i stand til at hjælpe enhver, som Satan nu frister. Og i dag er det mænds
og kvinders privilegium at få sejren over hver fristelse gennem den korsfæstede og
opstandne  Frelsers  fortjenester,  som  er  bekendt  med  alle  menneskehedens
prøvelser. Ved at give Kristus gav Gud alle Himmelens faciliteter. Hans løfter om
hjælp  gives  enhver  bekymret  sjæl.  Ingen  behøver  at  frygte  nederlag,  hvis  de
vandrer  lydigt  og  taknemmeligt  foran  ham med  al  ydmyghed.’  Atlantic  Union
Gleaner, 26. august, 1903.

‘En, der så ud som Menneskesønnen’

12. Hvem så Daniel ved dommens højdepunkt i Himmelen? Dan. 7, 13-14.

BEMÆRK:  ‘Som et  personligt  væsen  har  Gud  åbenbaret  sig  gennem  sin  Søn.
Jesus, der er “hans herligheds afglans og hans væsens udtrykte billede,” kom til
verden som en personlig Frelser; som en personlig Frelser opfor han til det høje, og
som en personlig Frelser træder han frem for os i de himmelske sale. Foran Guds
trone står der “en, som ligner Menneskesønnen.”’  I Den Store Læges Fodspor, s.
424. 

13. Hvad er vi  blevet  forsikret om angående Kristi  genkomst? ApG. 1,  11.
Sammenlign med 1 Tess. 4, 16.

BEMÆRK: ‘Kristus var steget op til Himmelen i menneskeskikkelse. Disciplene
havde set skyen tage imod ham. Den samme Jesus, som havde vandret og talt og
bedt sammen med dem; som havde brudt brødet sammen med dem; som havde
været hos dem i deres både på søen, og som endnu den samme dag havde arbejdet
sig op til toppen af Oliebjerget - denne samme Jesus var nu forsvundet for at dele
tronen med sin Fader. Og englene havde forsikret dem, at han, som de havde set
blive optaget til Himmelen, ville komme igen på samme måde, som han var steget
op.’ Den Store Mester, s. 569. 
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Lektie 6: 3 – 9. februar 
‘Herren er din læge’

UDENADSVERS: ‘Da han nu gik i land, så han en stor folkeskare og ynkedes
inderligt over den og helbredte deres syge.’ Matt. 14, 14.

STUDIEHJÆLP: I Den Store Læges Fodspor, kap. 16.

Indledning
‘Kristus har givet sin menighed kraft til at udføre den samme gerning, som han

udførte i sin tjeneste. I dag er han den samme medlidende læge, som han var på
jorden. Vi burde lade de lidende forstå, at der er lægende balsam i ham for enhver
sygdom, genoprettende kraft for enhver skrøbelighed. Hans disciple i dag skal bede
for  de  syge,  ligesom  hans  disciple  bad  fordum.  Og  helbredelser  vil  følge,  for
“troens bøn vil frelse den syge.” Jak. 5, 15. Vi behøver Helligåndens kraft, troens
stille vished, som kan gøre krav på Guds løfter.’ Second Advent Review & Sabbath
Herald, 9. juni, 1904.

‘Så ynkedes Jesus inderligt’

1. Hvad var Kristi motiv for at helbrede de syge? Matt. 20, 34; Mark. 1, 41;
5, 19.

BEMÆRK: ‘I hver by, hver stad og hver landsby, som han gik igennem med en
kærlig faders omsorg, lagde han sine hænder på de lidende og gjorde dem raske og
talte ord af mildeste sympati og kærlighed. Hvor dyrebare var ikke hans ord for
dem! Der strømmede helbredende kraft fra ham, som gjorde de syge raske. Han
helbredte villigt mænd og kvinder uden tøven og med hjertelig glæde, for han var
glad for at være i stand til at gøre de lidende raske.’ Counsels on Health, s. 562.

2. Hvilken anden praktisk demonstration af Kristi medlidenhed bliver vi 
vist? Mark. 6, 34-42; 8, 1-8.

BEMÆRK: ‘Du skal arbejde, ligesom Kristus arbejdede. Søg at lede de fejlende på
den rigtige vej med mildhed og kærlighed. Dette vil kræve stor tålmodighed og
overbærenhed  og  den  konstante  åbenbarelse  af  Kristi  tilgivende  kærlighed.
Frelseren kærlighed må daglig åbenbares. Det eksempel, som han har efterladt, må
følges. Han tog vor syndige natur på sin syndfri natur, så han kunne vide, hvordan
han skulle hjælpe dem, der er fristet. Den, som gør dette arbejde, må lægge hele sit
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hjerte i det; for det er et arbejde, som kræver alt af mennesket. Den, som gør det
som et arbejde for at få penge, vil gøre en total fiasko.’ Medical Ministry, s. 181. 

‘Dine synder er dig forladt’

3. Hvordan knyttede Jesus fysisk og åndelig helbredelse sammen? Luk. 5,
17-25.

BEMÆRK: ‘Vor Frelser så og forstod hans situation fuldstændig. Han vidste også,
at denne stakkels mand havde en sygdom i sjælen, der var langt mere fortrædelig
end  legemlige  lidelser.  Han  vidste,  at  den  største  byrde,  han  havde  båret  i
månedsvis  var  på  grund  af  synder.  Folkehoben  ventede  med  næsten  åndeløs
tavshed for at se, hvordan Kristus ville klare denne situation, der så så håbløs ud,
og de var overraskede over at høre ordene fra hans læber: “Vær frimodig, søn, dine
synder forlades dig.” Disse var de dyrebareste ord, der kunne falde i den syges øre,
for  syndens  byrde  havde  ligget  så  tungt  på  ham,  at  han  ikke  kunne  finde  den
mindste  hjælp.  Kristus  løfter  den  byrde,  der  har  presset  ham  så  tungt:  “Vær
frimodig,” jeg,  din Frelser,  kom for at tilgive synder.  Hvor hurtigt  ændrede den
lidende ansigt sig ikke! Håb tager pladsen for mørk fortvivlelse, og fred og glæde
tager pladsen for bedrøvende tvivl og upåvirkeligt  mørke. Sindet genoprettes til
fred og lykke, det lidende legeme kan nu nås.’ Testimonies, bind 3, s. 168-169.

4. Er synd altid årsagen til fysisk lidelse? Joh. 9, 1-3.

BEMÆRK: ‘Det var den almindelige tro blandt jødefolket, at synden bliver straffet
her i livet. Enhver sygdom blev betragtet som straf for en eller anden misgerning,
som var begået enten af den lidende selv eller af hans forældre. Det er sandt, at al
lidelse er  en følge  af  overtrædelse af  Guds lov, men denne sandhed var  blevet
forvansket.  Satan,  som  er  ophavet  til  al  synd  og  alle  dens  følger,  havde  fået
mennesker til at betragte sygdom og død som noget, der stammede fra Gud, som en
straf, der vilkårligt blev tildelt på grund af synd. Derfor måtte den, der blev ramt af
en eller anden stor sorg eller ulykke, i tilgift bære den byrde at blive betragtet som
en stor synder.’ Den Store Mester, s. 417.
‘At vi lider, er ikke noget bevis på, at Gud er imod os. Da Kristus var på jorden,
blev en mand, der var født blind, bragt hen til ham. Jesus blev stillet spørgsmålet:
“Rabbi, hvem har syndet, han selv eller hans forældre, siden han er født blind?”
Frelseren svarede: “Hverken han eller hans forældre har syndet; men det er sket, for
at  Guds  gerninger  skal  åbenbares  på  ham.”  Dette  besvarer  det  bekymrende
spørgsmål hos mange. “Hvorfor er disse ting sådan? Er det på grund af vore synder,
at  ulykke  og  sorg  er  kommet  over  os?”  Det  er  sandt,  at  smerte  og  død  er
konsekvensen af synd. Men Herren tillader dem, som han elsker, at blive bragt i
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prøvelse, så de kan lære de dyrebare lektier i tillid og tro. Hvis prøvelser bliver
modtaget på den rigtige måde, vil de vise sig at være af den højeste værdi for os i
vores religiøse erfaring. Idet  de leder os til at have mere tillid til Gud, bliver vi
bedre kendt med hans karakter.’ Signs of the Times, 10. marts, 1881.

‘Din tro har frelst dig’

5. Hvilken rolle spiller tro i helbredelsen? Luk. 18, 35-43.

BEMÆRK: ‘Mange har forventet, at Gud ville bevare dem fra sygdom, bare fordi
de har bedt ham om at gøre det. Men Gud antog ikke deres bønner, fordi deres tro
ikke blev gjort fuldkommen gennem gerninger. Gud vil ikke udføre et mirakel for
at  bevare  dem  fra  sygdom,  som ikke  passer  på  sig  selv,  men  som hele  tiden
overtræder helselovene og ingen anstrengelser gør for at undgå sygdom. Når vi gør
alt,  hvad  vi  kan  fra  vores  side,  for  at  være  sunde,  så  kan  vi  forvente,  at  de
velsignede  resultater  vil  følge,  og  vi  kan  i  tro  bede  Gud  om at  velsigne  vore
anstrengelser for at bevare helbredet. Han vil da besvare vor bøn, dersom hans navn
kan blive æret derved. Men lad alle forstå, at de har et arbejde at udføre. Gud vil
ikke virke på en mirakuløs måde for at bevare deres helbred, som tager en sikker
kurs for at gøre sig selv syge ved deres ligegyldighed over for helselovene. De, som
vil give efter for deres appetit og derefter lide på grund af deres umådeholdenhed
og tage medicin for at hjælpe dem, kan være forvisset om, at Gud ikke vil gribe ind
for at redde helbredet og livet, som så hensynsløst er blevet sat i fare. Årsagen har
forårsaget virkningen. Som en sidste udvej følger mange Guds ords anvisninger og
beder menighedens forstandere om forbøn for at genvinde helbredet. Gud anser det
ikke som rigtigt at besvare bønner, der bedes for sådanne, for han ved, at hvis deres
helbred  blev  genoprettet,  ville  de  igen  ofre  det  på  den  usunde  appetits  alter.’
Medical Ministry, s. 13-14.

6. Hvilken kurs skal vi i dag følge i forbøn for guddommelig helbredelse?
Jak. 5, 14-15.

BEMÆRK: ‘Det at fremlægge sådanne bønner er en overmåde højtidelig handling,
som man ikke bør foretage uden omhyggelig overvejelse.  For dem, som ønsker
forbøn for at genvinde deres helbred, bør det gøres klart, at overtrædelse af Guds
lov, hvad enten det er den naturlige eller den åndelige, er synd, og at synden må
bekendes og aflægges, før de kan få hans velsignelse. Vi ved, at Gud hører os, når
vi beder i overensstemmelse med hans vilje. Men at trænge på med vore bønner
uden  en  ydmyg  ånd  er  ikke  rigtigt;  vore  påkaldelser  må  ikke  antage  form  af
befaling, men af forbøn. I nogle tilfælde kan det ske, at Gud på en udtalt måde
virker ved sin guddommelige kraft for at genoprette sundheden. Men ikke alle syge

39



Lektie 6: 3. – 9. februar
bliver  helbredt.  Mange  lægges  til  hvile  for  at  sove  i  Jesus.  Vore  ønsker  og
interesser bør fortabe sig i hans vilje. Vi må lade tålmodighed føre til fuldkommen
gerning og huske, at der er dyrebare løfter i Skriften for dem, som bier på Herren.’
The Faith I Live By, s. 315.

‘Sig kun et ord’

7. Hvilket enestående eksempel på tro på Kristi helbredende kraft er givet
os? Matt. 8, 5-10.

BEMÆRK: ‘Vi behøver en levende erfaring. Hvad tro angår, er vi ligesom små
børn, der er ved at lære at gå. Idet et lille barn tager sine første skridt, vakler det
ofte og falder;  men det rejser sig igen og lærer til  sidst at gå selv. Vi må lære,
hvordan man tror på Gud. Vi må ikke se på vore følelser, men kende Gud gennem
levende tro. Se på høvedsmanden, der kom til Kristus, som et eksempel på ægte
tro... Hvilken slags kraft troede denne høvedsmand, at Kristus besad? 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.”
Høvedsmanden så med troens øjne, at Guds engle var rundt om Jesus, og at hans
ord  ville  befale  en  engel  at  gå  til  den  lidende.  Han  vidste,  at  hans  ord  ville
gennemtrænge kammeret, og at hans tjener ville blive helbredt. Og hvordan bifaldt
Kristus ikke denne mands tro! Han udbrød: “Så stor en tro har jeg ikke fundet hos
nogen i Israel.”’ Second Advent Review & Sabbath Herald, 11. marts, 1890.

8. Hvilke andre eksempler på tro på Kristi helbredende kraft bliver vi vist?
Matt. 9, 20-22; 15, 22-28.

BEMÆRK: ‘Troen er ikke en lykkelig følelsesrus, det er ganske enkelt at tage Gud
på hans ord og tro, at han vil opfylde sine løfter, fordi han har sagt det.’ Kraft fra
det Høje, s. 119.
‘Troen er enkel i sin handlemåde og mægtig i sine resultater. Mange bekendende
kristne, som har en kundskab om det hellige ord og tror på ordets sandhed, kommer
til kort, hvad angår den barnlige tillid, som er så vigtig i Jesu religion. De rækker
ikke ud med den særlige berøring,  som bringer helbredende kraft  til  sjælen. De
tillader kold tvivl at krybe ind og ødelægge deres tillid. Den, som venter på at vide
alt, inden han kan udøve tro, vil aldrig blive velsignet af Gud. “Tro er fast tillid til
det, man håber, overbevisning om ting, man ikke ser.” Den syge kvinde troede på,
at Jesus kunne helbrede hende, og jo mere hendes sind blev optaget i den retning, jo
mere  sikker  blev  hun,  så  bare  det  at  røre  hans  klædning ville  afhjælpe  hendes
lidelse.  Som svar  på  hendes  sikre  tro  besvarede  den  guddommelige  krafts  dyd
hendes bøn.’ Spirit of Prophecy, bind 2, s. 322. 
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‘Har man lov til at helbrede på sabbatten?’

9. Hvilken  udfordring  måtte  Kristus  gentagne  gange  stå  over  for  i  sin
tjeneste? Matt. 12, 10; Luk. 13, 14; 14, 3.

BEMÆRK: ‘Ved at helbrede den visne hånd fordømte Jesus jødernes almindelige
skik og lod det fjerde bud blive stående, som Gud havde givet det. Han slog fast:
“Man  har  lov  at  gøre  godt  på  sabbatten!”  Ved  at  feje  jødernes  meningsløse
restriktioner bort ærede Kristus sabbatten, medens de, som beklagede sig over ham,
vanærede Guds hellige dag. De, som mener, at Kristus nedbrød loven, lærer, at han
brød sabbatten og berettigede sine disciple til at gøre det samme. Således indtager
de  i  virkeligheden  det  samme  standpunkt  som  jøderne  med  deres  smålige
indvendinger. Herved modsiger de Kristi eget vidnesbyrd, som siger: “Jeg har holdt
min Faders bud og bliver i hans kærlighed.” Joh. 15, 10. Hverken Frelseren eller
hans  disciple  brød  sabbatsloven.  Kristus  var  selv  den  levende  repræsentant  for
loven. I hans liv fandtes ingen overtrædelse af dens hellige bud. Han kunne se på et
folk  af  øjenvidner,  der  søgte  anledning  til  at  dømme ham,  og  sige  uimodsagt:
“Hvem af jer kan overbevise mig om nogen synd ?” Joh. 8, 46.’ Den Store Mester,
s. 189. 

10. Hvilket  princip  om  sabbatsoverholdelse  forklarede  Jesus  farisæerne?
Matt. 12, 11-12.

BEMÆRK: ‘Jøderne havde i den grad forvansket loven, at de havde gjort den til et
trældommens åg.  Deres meningsløse krav var blevet årsag til  almindelig omtale
blandt  andre  folkeslag.  Særlig  var  sabbatten  blevet  indhegnet  med  alle  slags
tåbelige indskrænkninger. For dem var den ingen fryd, Herrens hellige og ærefulde
dag.  De  skriftkloge  og  farisæerne  havde  gjort  dens  overholdelse  til  en  utålelig
byrde. En jøde havde ikke lov til at tænde ild op eller til blot at tænde et lys på
sabbatsdagen.  Som følge  heraf  var  folket  blevet  afhængigt  af  hedningerne  med
hensyn til mange tjenester, som deres forordninger forbød dem selv at udføre. De
overvejede  ikke,  at  hvis  disse handlinger  var  syndige,  så var  de,  der  benyttede
andre til at udføre dem, lige så skyldige, som hvis de selv havde gjort arbejdet. De
mente, at frelsen var forbeholdt jøderne, og at de andres tilstand i forvejen var så
håbløs, at den ikke kunne blive værre. Men Gud har ikke givet befalinger, som ikke
kan adlydes af alle. Hans lov bifalder ingen urimelige eller egoistiske forbehold.’
Den Store Mester, s. 130.
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‘Nådegaver til at helbrede’

11. Skulle helbredelse forblive i menigheden efter Kristi himmelfart? 1 Kor.
12, 8-10.

BEMÆRK: Det er interessant at bemærke, at Paulus skelner mellem nådegaven til
at helbrede og nådegaven til at udføre undergerninger/mirakler.
‘Nogle  har  spurgt  mig:  “Hvorfor  skal  vi  have  sanatorier?  Hvorfor  skal  vi  ikke
ligesom Kristus bede for de syge, så de kan blive helbredt mirakuløst?” Jeg har
svaret: “Antag, at vi kunne gøre dette i alle tilfælde; hvor mange ville da sætte pris
på helbredelsen? Ville de,  som var blevet helbredt, blive helsereformatorer eller
fortsætte med at ødelægge helbredet?” Jesus Kristus er den store Helbreder, men
han  ønsker,  at  vi  skal  samarbejde  med  ham  i  genvindingen  og  bevarelsen  af
sundheden  ved  at  leve  i  overensstemmelse  med  hans  lov.  Kombineret  med
helbredelsens  gerning  må  der  være  videregives  kundskab  om,  hvordan  man
modstår fristelser. De, som kommer til vore sanatorier, bør vækkes til at føle deres
ansvar om at arbejde i harmoni med sandhedens Gud. Vi kan ikke helbrede. Vi kan
ikke forandre legemets syge tilstand. Men det er vor del som lægemissionærer, som
Guds medarbejdere, at anvende de midler, som han har tilvejebragt. Og så må vi
bede om, at Gud må velsigne disse midler. Vi tror virkelig på en Gud; vi tror på en
Gud, der hører og besvarer bønner. Han har sagt: “Bed, så skal I få; søg, så skal I
finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.”’ Medical Ministry, s. 13.

12. Hvilke  advarsler  har  Guds  folk  fået  angående  folk,  der  udfører
undergerninger i de sidste dage? Matt. 24, 24; 2 Tess. 2, 9; Åb. 13, 13-14;
16, 14.

BEMÆRK: ‘Mange,  som nægter  dette  budskab,  som Herren  har  sendt  til  dem,
søger  efter  klemmer,  de  kan  hænge  tvivl  på,  og  efter  en  undskyldning  for  at
forkaste Himmelens lys. Som jøderne siger de i lyset af tydelige beviser: “Vis os et
mirakel, og så vil vi tro. Hvis disse budbringere har sandheden, hvorfor helbreder
de  så  ikke  de  syge?”  Dersom deres  øjne  kunne  åbnes,  ville  de  se  onde  engle
jublende omkring dem, triumferende i deres magt til at bedrage dem. Dagen er lige
foran os, hvor Satan vil besvare disse tvivleres krav og fremvise adskillige mirakler
for at bekræfte troen hos alle, som søger denne slags bevis. Hvor frygteligt vil deres
situation ikke være, som lukker deres øjne for sandhedens lys og beder om mirakler
for at grundfæste dem i bedrag!’ Evangelism, s. 594.
‘Vi bliver spurgt af nogle: Har I kraft til at udføre mirakler og helbrede de syge?
Jeg svarer: Jeg har aldrig udført et mirakel i mit liv; men jeg har i tro fremstillet
mange  lidende  for  Kristus,  og  den  mægtige  Helbreder  har  irettesat  sygdom  og
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helbredt de lidende. Det er Kristus alene, der kan helbrede de syge og vække de
døde.’ Manuscript Releases, bind 7, s. 381.
‘Guds mirakler har ikke altid en ydre lighed med et mirakel. De udvirkes ofte på en
måde, som ser ud som en naturlig udvikling af begivenhederne. Når vi beder for de
syge,  arbejder  vi også for dem. Vi svarer på vore egne bønner ved at bruge de
hjælpemidler, som er inden for vor rækkevidde. Vand, som bruges på en forstandig
måde, er et meget virkningsfuldt hjælpemiddel. Når det bruges på en klog måde,
har det vist sig at give gunstige resultater.  Gud har givet os forstanden,  og han
ønsker, at vi skal gøre mest muligt ud af hans helsegivende velsignelser. Vi beder
om, at Gud må give de sultne brød. Da er det vor opgave at være hans hjælpende
hånd, når det gælder om at lindre sulten. Vi skal bruge hver eneste velsignelse, som
Gud har lagt  inden for  vor rækkevidde, til  hjælp for dem, som trænger til  den.
Naturlige hjælpemidler, som bruges i overensstemmelse med Guds vilje, fører til
overnaturlige resultater. Vi beder om et mirakel, og Herren leder vort sind til et
eller andet enkelt lægemiddel.’ På fast grunn, bind 2, s. 346.

43



Lektie 7: 10. – 16. februar

Lektie 7: 10. – 16. februar 
‘Som en, der har myndighed’

UDENADSVERS: ‘Og folk blev slået af forundring over hans lære; thi han 
lærte dem som en, der har myndighed, og ikke som de skriftkloge.’ Mark. 1, 22.

STUDIEHJÆLP: Counsels to Teachers, Parents & Students, ss. 49-55.

Indledning
‘I Kristi skole bliver eleverne aldrig færdige. Iblandt eleverne er der både gamle

og unge.  De,  som giver  agt  på  den  guddommelige  Lærers  instruktioner  vokser
konstant i visdom, forædling og højsindethed, og således bliver de forberedte til at
gå på den højere skole, hvor fremgang vil fortsætte i al evighed.’  God’s Amazing
Grace, s. 329.

‘Men jeg siger jer’

1. Hvordan blev Jesu måde at undervise på forudsagt? Es. 42, 21. Se Matt. 5,
21-22. 27-28. 33-34. 38-39. 43-44.

BEMÆRK: ‘De skriftkloges  og de ældstes  lærdom var kold og formel  som en
lektie, der er lært udenad. For dem ejede Guds ord ingen levende kraft. Deres egne
tanker og overleveringer blev sat i stedet for ordets lære. Ved den rutinemæssige
gudstjeneste hævdede de at  udlægge loven, men hverken  deres  egne eller  deres
tilhøreres hjerter bevægedes af guddommelig inspiration. Jesus havde intet at gøre
med de forskellige  emner  for  uenighed blandt  jøderne.  Det  var  hans  opgave at
forkynde  sandheden.  Hans  ord  virkede  som  et  lyshav  over  profeternes  og
patriarkernes lære, og skrifterne blev for mennesker som en ny åbenbaring. Aldrig
nogen sinde før havde hans tilhørere opdaget, at der var et sådant dyb af betydning
i Guds ord.’ Den Store Mester, s. 163-164.

2. Hvordan var Jesu undervisning i modsætning til de skriftkloges? Matt. 7,
28-29.

BEMÆRK: ‘Jesus mødte folket på dets egen grund som en, der havde kendskab til
deres vanskeligheder. Han gjorde sandheden skøn ved at forkynde den på den mest
ligefremme og enkle måde. Hans sprog var rent, ædelt og klart som rindende vand.
Hans stemme var som musik for dem, der havde lyttet til rabbinernes monotone
tale. Men skønt hans lære var enkel, så talte han som en, der har myndighed. Denne
ejendommelighed gjorde, at hans lære virkede som en modsætning til alle andres.
Rabbinerne  talte  med  tvivl  og  tøven,  som om skrifterne  kunne  fortolkes  til  at
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betyde  enten  det  ene  eller  det  stik  modsatte.  Hver  eneste  dag  blev  tilhørerne
indviklet i større usikkerhed. Men Jesus lærte dem skrifterne som en ubestridelig
autoritet. Hvad hans emne end var, blev det fremført med en styrke, som om hans
ord ikke lod sig modsige.’ Den Store Mester, s. 164.

‘Mennneskebud’

3. Hvilken slags lære beskrev Jesus som forgæves? Mark. 7, 6-7.

BEMÆRK:  ‘Præsterne  og farisæerne  mente,  at  de  udførte  en stor  gerning  som
lærere ved at fremkomme med deres egen fortolkning af Guds ord, men Kristus
sagde om dem: “I farer vild, fordi I hverken kender skrifterne eller Guds kraft.”
Mark. 12, 24. Han anklagede dem og skyldte dem for, at “de fører lærdomme, som
kun er menneskebud.” Mark. 7, 29. Skønt de underviste om Guds lov, skønt de
burde forstå hans ord, var de dog ikke ordets gørere.  Satan havde blindet deres
øjne, for at de ikke skulle se dets sande betydning. Det samme er tilfældet med
mange i vore dage. Mange menigheder er skyldige i denne synd. Der er fare, stor
fare for, at vor tids såkaldte vise vil gøre det samme som de jødiske lærere.  De
udlægger Guds ord forkert, og sjæle bliver rådvilde og omgives af mørke, fordi de
misforstår de guddommelige sandheder.’ Lys over hverdagen, del 1. s. 97.

4. Hvilket råd gav Paulus angående dem, der adlyder menneskebud? Titus 1,
13-14.

BEMÆRK: ‘Vildfarelse får sit liv fra Guds sandheder. Mennesketraditioner binder
sig selv til Guds sandhed ligesom flydende bakterier, og mennesker anser dem som
værende en del af sandheden. Satan får fodfæste gennem falske læresætninger og
tager menneskers sind til fange og får dem til at antage teorier, som ikke har noget
fundament  i  sandheden.  Mennesker  underviser  dristigt  i  menneskebud  som
læresætninger; og idet traditioner går i arv fra tidsalder til tidsalder, får de magt
over menneskesindet. Men tid gør ikke vildfarelse til sandhed, og dens tyngende
vægt får ikke sandhedens plante til at blive en parasit. Sandhedens træ bærer sin
ægte frugt og viser sin sande oprindelse og natur. Vildfarelsens parasit bærer også
sin egen frugt og åbenbarer, at dens karakter er forskellig fra planten af himmelsk
oprindelse.’ Evangelism, s. 589.

‘Han lærte dem mange ting i lignelser’

5. Hvilken undervisningsmetode anvendte Jesus? Mark. 4, 2a.
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BEMÆRK:  ‘Det  samme princip,  som lå  til  grund  for  Kristi  komme til  denne
verden, ses i hans undervisning i lignelser. Kristus påtog sig vor natur og boede
blandt os, for at vi kunne komme til at kende hans guddommelige karakter og liv.
Guddommen blev åbenbaret i menneskelighed, den usynlige herlighed i den synlige
menneskelige skikkelse. Mennesker kunne lære af det ukendte gennem det kendte,
himmelske  ting  blev  åbenbaret  i  menneskeskikkelse.  Dette  var  også  tilfældet  i
Kristi  undervisning:  det  ukendte blev illustreret  med det  kendte,  guddommelige
sandheder med jordiske ting, som menneskene var fortrolige med. Skriften siger.
“Alt dette talte Jesus til folkeskarerne i lignelser, ... for at det skulle gå i opfyldelse,
som er talt ved profeten, der siger: ‘Jeg vil åbne min mund, med lignelser; jeg vil
udsige  det,  som har  været  skjult  fra  verdens  grundlæggelse.”  Matt.  13,  34.  35.
Almindelige ting brugtes til at forklare de åndelige; ting i naturen og tilhørernes
erfaringer i livet blev overført på det skrevne ords sandheder. Idet Kristi lignelser
således leder  fra  naturens verden  til  det  åndelige  rige,  er  de led i  den kæde af
sandheder, der forener mennesket med Gud og jorden med Himmelen.’  Lys over
hverdagen, del 1, s. 5-6. 

6. Hvilke overraskende ting sagde Kristus angående sit brug af lignelser?

BEMÆRK: ‘Kristus havde med mange at gøre, som ville høre og ikke forstå, som
ville have øjne og ikke opfatte, og hjerter, som stædigt nægtede at tage imod en
stråle af himmelsk lys. De holdt fast ved deres gamle traditioner og overtro, og de
kunne ikke gå med til at opgive de skikke og vaner, som de havde fået af deres
fædre. De var befæstet imod sandheden af deres stolte selvretfærdighed.’ Signs of
the Times, s. 24. oktober, 1892.

‘Fatter I ikke denne lignelse?’

7. Hvordan  reagerede  Jesus,  da  hans  disciple  ikke  forstod  en  af  hans
lignelser? Mark. 4, 13.

BEMÆRK: ‘Jesu ord indebar en irettesættelse til hans disciple på grund af deres
sløvhed til at forstå, hvad han mente; for i lignelsen om sædemanden havde han
illustreret  den lære,  han var  kommet  til  verden  for  at  videregive.  Hvis  de ikke
kunne  fatte  ting,  som  så  let  kunne  forstås,  hvordan  kunne  de  så  fatte  større
sandheder,  som  han  ville  give  dem  i  lignelser?  Han  sagde  også,  at  han  ville
åbenbare større hemmeligheder angående Guds rige for dem, som fulgte ham så tæt
og adlød ham, end for dem, som var uden for hans fællesskab. De måtte åbne deres
sind til belæring og være rede til at tro.’ Spirit of Prophecy, bind 2, s. 236.
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8. Irettesatte Jesus disciplene kun for deres sløvhed til at opfatte? Matt. 13,

18-23.

BEMÆRK: ‘Nogle, som hørte Kristi lignelser, kom til ham privat og bad om en
forklaring. Det var denne længsel, som Kristus ønskede at vække, så han kunne
give dem mere bestemt instruktion. De, som studerer hans ord med hjerter, der er
modtagelige for Helligåndens tilskyndelser, vil ikke klage over, at de ikke tydeligt
kan  se  meningen  i  hans  ord.  Alle,  som  kommer  til  Kristus  og  beder  om  en
tydeligere kundskab om sandheden, vil modtage den. Han vil udfolde Himmerigets
hemmeligheder for dem; og disse hemmeligheder vil blive forstået  af det hjerte,
som længes efter at  kende sandheden.  Et himmelsk lys  vil skinne ind i  sjælens
tempel og vil åbenbares for andre som et skinnende lys på en mørk sti.’  Second
Advent Review & Sabbath Herald, 26. september, 1899. 

‘Himmerigets hemmeligheder’

9. Hvad var Kristi formål med at undervise i lignelser? Matt. 13, 10-11.

BEMÆRK: ‘Kristus lod disciplene forstå, at han forkyndte i lignelser og skjulte de
store  sandheder,  han  præsenterede,  i  billeder,  så  personer,  som  ikke  havde
sandheden  eller  kærlighed  til  den,  hvis  hjerter  var  vildledt  af  deres  eget
temperament og tilfredsstillede tilbøjeligheder, ikke kunne kende hans lære.’ This
Day With God, s. 361.
‘I sin belæring til sine efterfølgere brugte Herren scener fra naturen, begivenheder
fra  livet,  verdens  vaner  og  skikke  som  illustrationer,  hvormed  han  videregav
sandhedens  betydning  til  menneskers  sind.  Hvis  de  ønskede  at  forstå
guddommelige  ting,  så  kunne  de  fatte  betydningen  af  hans  ord;  for  den
guddommelige Lærer var altid villig til at forklare det, han lærte, til den oprigtige
spørger  efter  sandhed.  I  billedligt  sprog  fremstillede  han  for  skarerne  det,  som
havde med deres evige interesse at gøre. Han skildrede tidernes farer for dem og
gjorde udflugtens vej tydelig for dem, som havde ører til at høre med, øjne til at se
med og et hjerte til at forstå med.’ Signs of the Times, 24. oktober, 1892.

10. Hvilken befaling gav Kristus sin menighed? Matt. 28, 19-20a.

BEMÆRK:  ‘Der  var  meget  af  Kristi  undervisning,  som disciplene  ikke  kunne
forstå i begyndelsen, og det syntes ofte, som om hans undervisning næsten blev
glemt. Men under Helligåndens påvirkning blev disse sandheder senere bragt på
bane igen og tydeligere forstået, og de blev fremstillet klart for de nyomvendte, der
sluttede sig til menigheden.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 183.
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‘Hvis du påtager dig det hellige ansvar at undervise andre, påtager du dig pligten til
at nå til bunds i hvert emne, som du prøver at undervise om. Hvis du præsenterer et
emne fra Guds ord til dine elever i sabbatskolen, skal du gøre grundene til din tro så
tydelige, så dine elever bliver overbevist om dens sandhed. Du bør flittigt granske
og  sammenligne  Guds  ords  vidnesbyrd  om  budskaber,  som  han  sender  til
menigheden, så du kan vide, hvad der er sandhed, og være i stand til at lede dem,
som ser hen til dig, på retfærdighedens vej.’ Counsels on Sabbath School Work, s.
31.

‘Du skal indprente dine børn dem’

11. Hvilket ansvar pålægger Herren forældre? 5 Mos. 6, 5-7.

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

12. Hvilket løfte gives dem, som er trofaste lærere? Dan. 12, 3.

BEMÆRK: En anden læsemåde for ‘forstandige’ er ‘lærere.’
‘De, som underviser i sabbatskolen må have deres hjerter varmet og styrket af Guds
sandhed, idet de ikke bare er hørere, men også ordets gørere. De burde næres af
Kristus, som grenene næres af vintræet. Den himmelske nådes dug burde falde på
dem, så deres hjerter kan blive ligesom dyrebare planter, hvis knopper åbner og
udvider sig og udgiver  en taknemmelig duft som blomster i  Guds have. Lærere
burde være flittige elever af Guds ord og altid åbenbare den kendsgerning, at de
dagligt lærer lektier i Kristi skole. Lærere burde føle deres ansvar og gøre brug af
enhver anledning til at forbedre sig, så de kan give den bedste slags tjeneste på en
måde, som vil resultere i sjæles frelse.’ Counsels on Sabbath School Work, s. 94. 
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Lektie 8: 17. – 23. februar
‘Efterlod jer et forbillede’

UDENADSVERS:  ‘Lad  det  samme  sindelag  være  i  jer,  som  var  i  Kristus
Jesus.’ Fil. 2, 5.

STUDIEHJÆLP: God’s Amazing Grace, s. 230.

Indledning
‘Jesus har åbnet en vej for alle, hvorfra de kan få visdom, nåde og kraft. Han er

vort forbillede i alt, og intet må få lov til at aflede opmærksomheden fra det store
mål i livet, som er at have Kristus i sjælen til at smelte og underlægge sig hjertet. ’
God’s Amazing Grace, s. 110.

‘Ydmygede han sig selv’

1. Hvad var Kristus villig til at gøre for vor genløsning til trods for, at han
var lig med Gud? Fil. 2, 6-9.

BEMÆRK: ‘De, hvis hjerter er fyldt af Kristi kærlighed, vil følge hans eksempel,
som for vor skyld blev fattig, for at vi ved hans fattigdom skulle blive rige. Penge,
tid, indflydelse, alle de gaver, de har modtaget af Guds hånd, vil de kun værdsætte
som  et  middel  til  at  fremme  evangeliets  arbejde.  Sådan  var  det  i  den  første
menighed, og når man ser, at medlemmer af menigheden i dag ved Åndens kraft
slipper deres kærlighed til timelige ting, og at de er villige til at bringe ofre, for at
deres  medmennesker  kan  komme  til  at  høre  ordet,  så  vil  de  sandheder,  der
forkyndes, få vældig indflydelse på tilhørerne.’ Mesterens Efterfølgere, s. 42.

2. Hvilken demonstration af ydmyghed gav Kristus? Joh. 13, 3-5. 14-15.

BEMÆRK: ‘Målet med denne tjeneste er at minde om vor Herres ydmyghed og de
lektier,  han har  givet  ved at  vaske  disciplenes fødder.  Der er  en tilbøjelighed  i
mennesket til at vurdere sig selv meget højere end sin broder, at arbejde for sig
selv,  at  tjene sig selv, at  søge den højeste plads;  og ofte opstår onde tanker og
bitterhed over trivielle ting. Denne anordning, der går forud for Herrens nadver, er
til for at fjerne disse misforståelser, at bringe mennesket ud af sin selviskhed, ned
fra sine stylter af selvophøjelse til ydmyghedens ånd, som vil lede ham til at vaske
sin broders fødder.’ Second Advent Review & Sabbath Herald, 31. maj, 1898.

‘Når han blev udskældt’
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3. Hvilket eksempel efterlod Jesus, da han blev uretfærdigt behandlet? 1 Pet.
2, 21-23.

BEMÆRK: ‘Hvor ofte føler vi ikke, at vi er blevet uretfærdigt behandlet, at der er
blevet  sagt  ting om os,  som er usande,  og at  vi  er blevet  stillet  i  et  forkert  lys
overfor andre. Når vi således prøves, er vi nødt til at holde omhyggeligt vagt over
vort sind og vore ord. Vi trænger til  at  have Kristi  kærlighed,  så vi  ikke nærer
uforsonlige tanker. Vi må ikke mene, at hvis ikke de, som har skadet os, indrømmer
deres uret, så er vi berettigede til at forholde dem vor tilgivelse. Vi skal ikke samle
vore klagepunkter i bunker og gemme på dem, indtil den, som vi anser for skyldig,
har ydmyget sig ved anger og bekendelse. Vi skal føle medlidenhed og medfølelse
med dem, som har forsyndet sig imod os, hvad enten de indrømmer deres fejl eller
ej. Hvis de ikke vil angre og bekende det, så bliver deres synder skrevet op i de
himmelske bøger, og de vil få dem at se på dommens dag; men hvis de siger: “Jeg
angrer det,” så skal vi gerne og af hjertet tilgive dem deres overtrædelser imod os,
ligesom vi ønsker at blive tilgivet af vor himmelske Far. Hvor hårdt de end kan
have såret os, så skal vi ikke kæle for vore grunde til klage og have medfølelse med
os selv på grund af vore krænkelser, men ligesom vi håber på at få tilgivelse for
vore overtrædelser mod Gud, sådan skal vi tilgive dem, der har gjort os noget ondt.
Når vi bliver skældt ud, hvor er det så fristende at skælde igen, men ved at gøre
dette  viser  vi  os lige  så slette  som den,  der  overfusede  os.  Når  vi  fristes  til  at
skænde, så send en stille bøn op til Gud om at han vil give dig nåde til at holde din
tunge i tømme.’ Guds Sønner og Døtre, 17. maj.

4. Hvordan imødegik Jesus falske anklager? Matt. 27, 12. Sammenlign med
Es. 53, 7.

BEMÆRK: ‘Kristus, vort eksempel,  gjorde ikke noget for at retfærdiggøre eller
befri sig selv. Han overlod sin sag til Gud. Således skal hans efterfølgere heller
ikke anklage eller fordømme eller anvende magt for at frelse sig selv.’  Lys over
hverdagen, del 1, s. 168. 
‘De, som forkaster sandheden, vil stå op for at anklage og undertrykke disciplene.
Men under tab og lidelser, ja, selv om det gælder døden, skal Guds børn åbenbare
den samme sagtmodighed som deres  guddommelige  forbillede.  Således vil  man
kunne se forskellen mellem Satans medhjælpere og Kristi stedfortrædere. Frelseren
vil blive ophøjet over for herskerne og folket.’ Den Store Mester, s. 238.

5. Med hvilken ånd skal vi svare? 1 Pet. 3, 14-16.
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BEMÆRK: ‘Lad sjælen opøve den vane at betragte verdens Genløser. Når sindet
således er fyldt, vil sjælen således fortsætte i bøn og våge med taksigelse; og den
troende i Kristus vil være i stand til at bringe gode ting fra hjertets skatkammer,
idet der tales om Kristus, hans barmhjertighed, hans kærlighed og omsorg. Gud vil
give en sådan sjæl visdom, ligesom han gav Daniel visdom og åbenbarede for ham,
hvordan han skulle tale og vandre i visdom over for dem, der er udenfor og udnytte
det gunstige øjeblik. Han vil se mening i apostelens påbud: “Jeres tale skal altid
være vindende, krydret  med salt,  så I ved, hvorledes I bør svare enhver især.”’
Youth’s Instructor, 7. juni, 1894.

‘Jeg har holdt min Faders bud’

6. Hvilket eksempel på lydighed efterlod Jesus os? Joh. 15, 10.

BEMÆRK:  ‘Tænk  på  Kristi  liv.  Som  repræsentant  for  menneskeheden  og  i
Faderens tjeneste er han et eksempel på, hvad enhver søn skulle og kunne være.
Den samme lydighed, som Kristus udviste, fordrer Gud af menneskene i dag. Han
tjente sin Fader i kærlighed af egen fri vilje.  “At gøre din vilje, min Gud, er min
lyst,” sagde han, “og din lov er i mit indre.” Sal. 40, 8. For Kristus var intet offer
for stort, intet arbejde for svært, når det gjaldt at fuldende den gerning, som han var
kommet for at udføre. Da han var tolv år gammel, sagde han: “Vidste I ikke, at jeg
bør være i min Faders hus?” Luk. 2, 49. Han havde hørt kaldet og var begyndt på
sin  gerning.  Han  sagde:  “Min  mad  er  at  gøre  hans  vilje,  som sendte  mig,  og
fuldbyrde hans gerning.” Joh. 4, 34. På samme måde skal vi tjene Gud. Kun den
tjener Gud, som adlyder helt og fuldt.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 81.

7. Hvad bliver vi fortalt om den måde, Kristus lærte lydighed på? Heb. 5, 8.

BEMÆRK: ‘Jesus kom for at kunne give moralsk kraft i tillæg til menneskets egen
indsats, og hans efterfølgere må ikke i noget tilfælde tabe Kristus af syne, han må
være deres eksempel i alt. Han sagde: “Jeg helliger mig selv for dem, for at de også
kan være helliget i sandheden” (Joh. 17, 19). Jesus lægger sandheden frem for sine
børn, for at de skal se den. Ved at være optaget af den, bliver de ved hans nåde
forvandlet  fra  overtrædelse  til  lydighed,  fra  urenhed  til  renhed,  fra  synd  til  et
retskaffent liv.’ På fast grunn, bind 1, s. 257.

‘Han ynkedes inderligt over dem’

8. Hvad var Jesu holdning over for dem, han kom i kontakt med? Matt. 9,
36; 14, 14; 15, 32.
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BEMÆRK: ‘Vor Herre Jesus Kristus var rig, men for vor skyld blev han fattig, så
vi gennem hans fattigdom kunne blive rige. Han byder alle, som han har betroet
timelige velsignelser, at følge hans eksempel. Jesus siger: “De fattige har I jo altid
hos jer, og når I vil, kan I gøre vel imod dem.” Behovet og elendigheden i verden
taler hele tiden til vores medfølelse og sympati, og Frelseren erklærer, at tjeneste
for de lidende er den tjeneste, som behager ham mest. “Er det ikke,” siger han, “at
bryde dit brød til de sultne, bringe hjemløse stakler i hus, at du klæder den nøgne,
du ser, ej nægter at hjælpe dine landsmænd?” Vi skal hjælpe den syge, mætte den
sultne, klæde den nøgne og belære den uvidende.’ Counsels on Stewardship, s. 161.

9. Hvilken  beretning fortalte  Kristus  for  at  vise,  at  vi,  som han har  vist
barmhjertighed mod, bør vise barmhjertighed mod andre? Matt. 18, 21-
35.

BEMÆRK: ‘“Vær barmhjertige, ligesom jeres Fader er barmhjertig.” Herren ærer
sine menneskelige redskaber ved at tage dem ind i et  partnerskab med sig selv.
Kristi hjerte er fyldt af tilgivende barmhjertighed og sandhed. Han lider sammen
med sit folk i deres lidelser. Vi skal være barmhjertige og finde glæde i at komme
med en venlig interesse for at  binde sårene hos dem, som er blevet  forfulgt  og
efterladt halvdøde af ødelæggerens nådeløse hånd. Vi skal være rede til at læge de
sår, som synden har forårsaget. De, som gør dette, er Kristi tjenere, og verden har et
levende  vidnesbyrd  om  Guds  kærlighed  foran  sig  i  hans  repræsentanter.  Gud
åbenbares  for  verden  i  dem,  som praktiserer  Kristi  gerninger,  og  gennem  sine
budbringere  bliver  han kendt  som barmhjertighedens,  godhedens  og tilgivelsens
Gud.’ Signs of the Times, 19. september, 1895. 

‘Lær af mig’

10. Hvilket råd gav Kristus til syndbesmittede sjæle? Matt. 11, 29.

BEMÆRK:  ‘Vi burde vænne os til at tale med en behagelig stemme, at bruge et
rent og korrekt sprog og venlige og høflige ord. Blide ord er som dug og mild regn
for sjælen. Skriften siger om Jesus, at ynde var udgydt på hans læber, for at han
kunne “vide at styrke de trætte med ord.” Sal. 45, 3; Es. 50, 4. Og Herren siger til
os: “Jeres tale skal altid være vindende” (Kol. 4, 6) “så de kan blive til velsignelse
for dem, der hører på dem” (Ef. 4, 29). Når vi søger at tilrettevise og retlede andre,
må vi være forsigtige med at vælge ord. De vil blive en duft af liv til liv eller af død
til død. Når der skal gives irettesættelser eller vejledning, benytter mange skarpe,
hårde ord, der ikke egner sig til at læge den sårede sjæl. Den fejlende bliver irriteret
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over disse ubetænksomme ord, og ofte vil han ikke lade sig tale til rette. Alle, der
ønsker at fremholde sandhedens principper, behøver at modtage kærlighedens olie
fra det høje. Under alle omstændigheder må tilrettevisninger altid gives i kærlighed.
Så vil vore ord kunne frembringe en forandring i stedet for at gøre tingene værre.
Kristus vil give kraft og styrke ved Helligånden. Det er dens gerning.’  Lys over
hverdagen, del 2, s. 142.

11. Hvordan skal vi altid tale til hinanden? Kol. 4, 6.

BEMÆRK: ‘Den kristne arbejder må stræbe efter at være, ligesom Kristus var på
denne  jord.  Han  er  vort  eksempel,  ikke  bare  i  sin  pletfri  renhed,  men  i  sin
tålmodighed, mildhed og sin vindende natur. Hans liv er en illustration på sand
høflighed. Han havde altid et venligt blik og et trøstens ord til de trængende og de
undertrykte. Hans tilstedeværelse bragte en renere atmosfære i hjemmet. Hans liv
var ligesom surdej, der arbejdede iblandt samfundets elementer. Ren og ubesmittet
vandrede han iblandt de tankeløse, de rå, de uhøflige, iblandt uretfærdige toldere,
uretfærdige  samaritanere,  hedenske  soldater,  barske  bondefolk  og  den  blandede
skare.  Jesu  religion  mildner  alt,  som  har  et  hårdt  og  barsk  temperament  og
udjævner alt, som har rå og skarpe manerer. Den gør ordene milde og opførslen
vindende. Lad os lære af Kristus, hvordan vi kombinerer en høj sans af renhed og
retskaffenhed  med  en  glad  natur.  En  venlig,  høflig  kristen  er  det  stærkeste
argument, der kan gives til fordel for kristendommen.’ Colporteur Ministry, s. 73.

‘Faderen gør sine gerninger’

12. Hvordan  åbenbarede  Jesus  sin  totale  afhængighed  af  sin  himmelske
Fader? Joh. 4, 34; 5, 19. 30; 8, 28.

BEMÆRK: ‘Det er en vidunderlig trøst at vide, at selv Kristus dagligt søgte til sin
Fader for at få forøget nåde; og fra dette samfund med Gud gik han ud for at styrke
og velsigne andre. Se Guds Søn bøje sig i bøn til sin Fader! Skønt han er Guds Søn,
styrker han sin tro ved bøn, og ved samfund med Himmelen samler han kraft til at
modstå det onde og hjælpe mennesker i deres nød.’ Mesterens Efterfølgere, s. 34. 

13. Hvilken vigtig sandhed må vi lære, hvis vi skal følge Kristi eksempel? Joh.
15, 5.

BEMÆRK: ‘Til alle, som helt vil give sig til hans tjeneste, lover han guddommelig
hjælp. Hans eget eksempel forvisser os om, at inderlig, vedholdende bøn til Gud i
tro  -  en  tro,  som  fører  til  fuldkommen  afhængighed  af  Gud  og  uforbeholden
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overgivelse  til  hans gerning vil  kunne formå at  bringe  mennesker  Helligåndens
hjælp i kampen mod synden.’ Mesterens Efterfølgere, s. 34.
‘Kristi  liv var et  fuldkomment eksempel.  Ved sit  eksempel  og sin undervisning
lærte han hele tiden mennesket,  at det  skulle være afhængigt  af Gud, og at  det
skulle have tro og fast tillid til ham.’ Confrontation, s. 44.
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Lektie 9: 24. februar – 2. marts
‘Se min tjener’

UDENADSVERS: ‘Se, min tjener får fremgang, han stiger, løftes og ophøjes
såre.’ Es. 52, 13.

STUDIEHJÆLP: Den Store Mester, kap. 71.

Indledning
‘Gennem sit  liv  og sin  lære  har  Kristus  givet  et  fuldendt  forbillede  på  den

uselviske tjeneste, som har sit udspring i Gud. Gud lever ikke for sit eget. Ved at
skabe verden og opretholde alt tjener han stadig andre. “Han lader sin sol stå op
både over onde og gode og lader det regne både over retfærdige og uretfærdige.”
Matt. 5, 45. Denne højeste form for tjeneste har Faderen overgivet sin Søn. Jesus
fik det hverv at stå i spidsen for menneskeheden ved sit eksempel på, hvad det vil
sige at tjene. Hele hans liv var under tjenestens lov. Han tjente alle, ydede til alle.’
Mesterens Efterfølgere, s. 191.

‘Ligesom Menneskesønnen ikke er kommen for at lade sig
tjene’

1. Hvilke profetier viser, at Messias skulle være en tjener? Es. 42, 1; 52, 13;
53, 11. Sammenlign med Matt. 12, 17-18.

BEMÆRK: ‘Ingen kan holde Guds lov uden at tjene andre. Mennesker skal ikke
handle, som om der gjaldt en regel for mesteren og en anden for tjeneren. Kristus
var en tjener; han levede ikke for at behage sig selv, og ved sit liv i tjeneste har han
ophøjet al tjeneste. De, som for Kristi skyld tjener de sultne og tørstige, de syge og
fængslede, fordi de i enhver person ser en sjæl, for hvem Kristus døde; de, som
ikke  ophøjer  sig  selv  over  deres  medmennesker,  men  hjælper  dem med  deres
behov,  gør  det  arbejde,  som  Kristus  kom  for  at  udføre.  Til  dem  har  Faderen
forberedt en belønning.’ Signs of the Times, 23. maj, 1900. 

2. Hvordan bliver vi vist Kristi villighed til at være en tjener? Matt. 20, 25-
28.

BEMÆRK:  ‘Vor  Frelsers  liv  på  jorden  var  ikke  et  liv  i  magelighed  og
selvoptagethed;  alvorligt  og  utrætteligt  arbejdede  han  for  den  fortabte
menneskeslægts frelse.  Fra krybben til  korset  fulgte han selvforsagelsens vej og
søgte  ikke  at  unddrage  sig  besværlige  opgaver,  ubehagelige  rejser  eller
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bekymringer og anstrengende arbejde. Han sagde: “Ligesom Menneskesønnen ikke
er kommet for at lade sig tjene, men for at tjene og give sit liv til en genløsning for
mange.”  Matt.  20,  28,  Dette  var  hans  livs  ene  store  formål.  Alt  andet  var
underordnet. Det var hans mad og drikke at gøre Guds vilje og at fuldende hans
gerning. Egennytte og egenkærlige interesser kendte han ikke. ’ Vejen til Kristus, s.
78. 

‘Tjenerskikkelse’

3. Hvordan beskrev Paulus Kristi frivillige nedladenhed? Fil. 2, 5-7.

BEMÆRK: ‘Det var meget magtpåliggende for Paulus, at Kristi ydmygelse måtte
blive kendt og forstået. Han var overbevist om, at dersom menneskene kunne ledes
til at betragte det vidunderlige offer, som Himlens Majestæt havde bragt, så ville
egenkærlighed forsvinde fra deres hjerter. Apostelen dvæler ved punkt efter punkt,
for at vi i nogen grad må kunne fatte Frelserens underfulde nedladelse for synderes
skyld. Han henleder først opmærksomheden på den stilling, som Kristus indehavde
i Himlen i Faderens skød. Dernæst åbenbarer han ham som den, der lægger sin
herlighed  til  side,  frivillig  underkaster  sig  menneskelivets  ydmygende  forhold,
påtager sig en tjeners ansvar og bliver lydig indtil døden, og det endog den mest
vanærende, uhyggelige og smertefulde død – døden på korset.  Kan vi tænke på
denne  vidunderlige  åbenbarelse  af  Guds  kærlighed  uden  at  fyldes  med
taknemmelighed og kærlighed og uden at få en dyb følelse af den sandhed, at vi
ikke er vore egne? Sådan en Herre bør man ikke tjene af ulyst eller af egennyttige
bevæggrunde.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 509-510.  

4. Hvordan viste Jesus, at denne tjeneste ikke bare var en form? Joh. 13, 3-5.

BEMÆRK:  ‘Han  gav  dem [disciplene]  et  eksempel,  som de  aldrig ville  kunne
glemme. Hans kærlighed til dem lod sig ikke let rokke eller udslukke. Han vidste,
at Faderen havde givet alt i hans hænder, og at han kom fra Gud og vendte tilbage
til Gud. Han var sig sin guddommelighed fuldt bevidst; men han havde givet sin
kongekrone og kongelige dragt fra sig og påtaget sig en tjeners skikkelse. En af de
sidste  handlinger  i  hans liv  var  at  iføre  sig  en  tjeners  dragt  og gøre  en  tjeners
arbejde.’ Den Store Mester, s. 442.

‘Således gør jeg’

5. Hvordan udtrykte Kristus sit ønske om at tjene sin Fader? Joh. 12, 49-50.
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BEMÆRK:  ‘Vi  ser  Kristi  lydighed.  Hans  liv  var  uden  synd.  Hans  livslange
lydighed er en irettesættelse til  den ulydige menneskeslægt.  Kristi lydighed skal
ikke sættes til side som noget, der er helt anderledes end den lydighed, som han
kræver  af  os  som  individer.  Kristus  har  vist  os,  at  det  er  muligt  for  hele
menneskeslægten at adlyde Guds lov. Han tjente Faderen som en søn. På samme
måde må vi alle sammen tjene Gud, ikke med vore egne improviserede planer. At
tjene  er  en  levende  tjeneste,  når  selvet  ikke  gøres  til  det  højeste.’  Manuscript
Releases, bind 8, s. 447.

6. Hvor fuldstændig var Kristi tjeneste over for Faderen? Joh. 9, 4; 8, 28; 5,
19; 7, 16.

BEMÆRK: ‘Ligesom Kristus var afhængig af Faderen, er mennesket afhængig af
Kristus.  Han erklærede:  “Jeg  kan slet  intet  gøre  af  mig selv.”  Det  arbejde,  jeg
udfører, er helt min Faders. Han, hvem jeg altid har adgang til, kommer behovet i
forkøbet. Havde der været én afvigelse fra det guddommelige sind i Kristi arbejde,
ville genløsningsplanen have været en fiasko. Så mennesket kan intet gøre uden
Kristus. Hvis vi afviger på nogen måde fra at arbejde efter Kristi fremgangsmåde,
så giver vi hans arbejde et falsk præg. Mennesket skal kun leve for at fuldføre det
samme arbejde, som Guds Søn blev givet at fuldføre.’  Second Advent Review &
Sabbath Herald, 15. februar, 1898. 

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

7. Hvordan forklarede Jesus  sit  livs  prioritet?  Joh.  4,  31-34.  Sammenlign
med Joh. 6, 38.

BEMÆRK: ‘For Kristus var intet offer for stort, intet arbejde for svært, når det
gjaldt at fuldende den gerning, som han var kommet for at udføre. Da han var tolv
år gammel, sagde han: “Vidste I ikke, at jeg bør være i min Faders hus?” Luk. 2,
49. Han havde hørt kaldet og var begyndt på sin gerning. Han sagde: “Min mad er
at  gøre  hans vilje,  som sendte mig,  og fuldbyrde  hans gerning.”  Joh. 4,  34. På
samme måde skal vi tjene Gud. Kun den tjener Gud, som adlyder helt og fuldt.’
Lys over hverdagen, del 2, s. 81. 

8. Hvad var Kristi øjeblikkelige respons til dem, som bad om hans hjælp?
Matt. 8, 7.
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BEMÆRK: ‘Kristus bortviste ikke den, som oprigtigt bønfaldt ham om noget. Hans
store  hjerte  af  uendelig  kærlighed  besvarede  den  ængstelige  interesse  og
medlidenhed,  som  mesteren  udviste.  Han  er  altid  glad  for  at  se,  at  mesterens
overordnede stilling ikke har ledt ham til at forsømme dem, som er knyttet til ham i
tjeneste.  Han behøvede ikke flere  bønfaldelser,  men svarede  glædeligt:  “Jeg vil
komme og helbrede ham.” At gøre godt mod alle, at opmuntre og styrke i stedet for
at  tage  modet  bort  og  svække,  dette  er  sandt  missionsarbejde.  Paulus  påbød
filipperne:  “Se ikke hver på sit eget,  men også på de andres.” Og han peger på
Kristus som deres eksempel.’ Signs of the Times, 22. maj, 1901. 

‘Så gå to mil med ham’

9. Hvordan forklarede Kristus princippet om frivillig tjeneste? Matt. 5, 41.

BEMÆRK: ‘Her forkyndes selve ånden og karakteren i Kristi gerning. Hele hans
liv var en selvopofrelse for at frelse verden. Hvad enten han fastede i fristelsens
ørken eller sad til bords med tolderne ved Mattæus' gæstebud, så gav han sit liv hen
for at frelse de fortabte. Den sande fromheds ånd viser sig ikke ved unyttig sørgen,
ved udelukkende legemlig ydmygelse og mangfoldige ofre, men den åbenbarer sig
ved  overgivelsen  af  jeget  til  villig  tjeneste  for  Gud og  mennesker.’  Den  Store
Mester, s. 182.

10. Hvordan skal dette princip og frivillig tjeneste udøves i vort daglige liv?
Ef. 6, 5-6; Kol. 3, 22.

BEMÆRK: ‘De, som træder ind i Guds værk som øjentjenere, vil finde, at deres
gerning  ikke  kan  tåle  menneskers  eller  engles  tilsyn.  For  at  kunne  udføre  et
fremgangsrigt  arbejde,  er  det  nødvendigt  at  besidde  kundskab  om Kristus,  for
denne kundskab vil give os sunde og rette principper og forlene os med en nobel,
uegennyttig ånd, ligesom den vor Frelser besad, ham, hvem vi bekender os til at
tjene.  Trofasthed,  økonomi,  omhyggelig  grundighed  bør  karakterisere  alt  vort
arbejde, hvor vi end måtte være, i køkkenet, i værkstedet, på trykkeriets kontor, på
sanatoriet, på skolen, eller hvor som helst vi måtte være ansatte i Herrens Vingård.
Den, som er tro i det mindste er også tro i meget, og den, som er uretfærdig i det
mindste, er også uretfærdig i meget.’ Second Advent Review & Sabbath Herald, 22.
september, 1891.

‘Tro i det mindste’
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11. Hvilken beretning fortalte Kristus for at illustrere princippet om trofast

tjeneste? Matt. 25, 14-23.

BEMÆRK: ‘De, der fik fem og to talenter, giver Herren det betroede gods tilbage
med renter, men de kræver ingen ros for det. Deres talenter er dem, der blev givet
til dem. De har vundet andre fem, men der ville ikke have været nogen renter, hvis
ikke der  var  blevet  indskudt  noget.  De forstår,  at  de  kun har  gjort  deres  pligt.
Kapitalen var Herrens, renterne er hans. Dersom Frelseren ikke havde ladet dem få
del i sin kærlighed og nåde, ville de have mistet alt for tid og evighed. Men når
Mesteren modtager talenterne, roser og belønner han tjenerne, som om fortjenesten
skyldtes dem selv. Hans ansigt lyser af glæde og tilfredshed. Han fryder sig over, at
han kan tildele dem sine velsignelser. Han belønner dem for hver tjeneste og for
hvert offer, ikke fordi han skylder dem noget, men fordi hans hjerte strømmer over
af kærlighed og ømhed. “Vel, du gode og tro tjener,” siger han, “du har været tro
over  lidt,  jeg  vil  sætte  dig  over  meget;  gå  ind  til  din  herres  glæde.”  Det  er
trofasthed, hengivenhed og kærlighedsgerninger,  der vinder Guds bifald. Enhver
tilskyndelse  af  Helligånden,  der  leder  menneskene  til  det  gode  og  til  Gud,
nedtegnes  i  Himmelens bøger,  og på Guds store  dag vil  tjenerne,  som den har
virket igennem, få deres belønning.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 172-173.

12. Hvordan forventer Herren at finde sine tjenere, når han kommer? Luk.
12, 43.

BEMÆRK:  ‘Enhver  kristen  er  en  Guds  husholder,  som  er  betroet  hans  gods.
Prædikanter og lægmænd har fået betroet et arbejde som individer. Alle, som er
knyttet til vor Herre Jesus Kristus ved tro, har en gerning at udføre. De, som ikke
tager deres plads på Herrens side, burde gøre det uden tøven; for de skal aflægge
regnskab for Gud... Herren har brug for dine ord, som Helligånden dikterer. Han
har brug for, at du investerer dine midler. Han behøver dit arbejde for sjæles frelse.
Du kan tillade, at dine midler bliver taget ud af dine hænder for at tilfredsstille dine
børn. Du kan tillade fjenden at stjæle de midler af dig, som Gud kræver til at blive
brugt til at løfte sandhedens banner dér, hvor folket ikke har hørt budskabet endnu.
Dine  midler  kan  være  sunket  i  verdslige  investeringer  og  vendt  mod verdslige
kanaler. De kan bruges til ikke at gøre godt for nogen. Men Herren, alle tings ejer,
vil bede dig aflægge regnskab for sig.’  Second Advent Review & Sabbath Herald,
21. juni, 1898.
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Lektie 10: 3. – 9. marts 
‘Ved sit offer’

UDENADSVERS: ‘Den næste dag ser han Jesus komme hen imod sig, og han 
siger: “Se Guds lam, som bærer verdens synd!” Joh. 1, 29.
STUDIEHJÆLP: Vejen til Kristus, kap. 1.

Indledning
‘Ved at give sit eget liv har Kristus taget ansvaret på sig for hver eneste mand

og kvinde på jorden. For Guds ansigt siger han: “Far, jeg vil tage denne persons
skyld på mig. Hvis han skulle bære sin egen skyld, ville det betyde døden for ham.
Hvis han angrer, vil han få tilgivelse. Mit blod renser fra al synd. Jeg gav mit liv for
verdens synd.”’ Lys fra det Høje, s. 42. 

‘Når synden er fuldvoksen, avler den død’

1. Hvad er syndens uundgåelige konsekvens?  1 Mos. 2, 16-17; Ez. 18, 20a;
Rom. 5, 12.

BEMÆRK: ‘Vi skal ikke betragte Gud som en, der venter på at straffe synderen for
hans synd. Synderen bringer straf over sig selv. Hans egne handlinger sætter en
række omstændigheder i gang, som bringer det sikre resultat. Enhver overtrædelses
handling virker tilbage på synderen og ændrer hans karakter og gør det lettere for
ham at overtræde igen. Mennesker skiller sig selv fra Gud ved at vælge at synde.
De afskærer sig selv fra velsignelsens kanal, og det sikre resultat er ruin og død.’
The Faith I Live By, s. 84

2. Hvilken foranstaltning har Gud tilvejebragt for at bevare os fra den død, 
som er et resultat af vore synder? Rom. 5, 6-8.

BEMÆRK:  ‘Moralloven  har  aldrig  været  et  midlertidigt  forbillede.  Den
eksisterede, før mennesket blev skabt, og den vil stå ved magt, så længe Guds rige
eksisterer.  Gud kunne ikke forandre et eneste af lovens bud, da han ville frelse
menneskene, for loven er hans riges grundvold. Den er uforanderlig og evig. For at
mennesket skulle blive frelst, og for at respekten for loven kunne blive opretholdt,
var Guds Søn nødt til  at give sig selv som et sonoffer for synd. Han, som ikke
kendte til synd, blev til synd for os. Han døde for os på Golgata. Hans død viser,
hvor højt Gud elsker menneskene, og at hans lov ikke kan ændres.’ På fast grunn,
bind 1, s. 235.
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‘Guds Lam’

3. Hvordan blev denne lektie lært til dem, som levede, før Kristus kom til 
jorden? Heb. 9, 22.

BEMÆRK:  ‘Kristus  var  lige  så  meget  menneskets  Forløser  ved  verdens
begyndelse,  som  han  er  det  i  dag.  Før  han  iklædte  sin  guddommelighed  i
menneskeskikkelse og kom til denne verden, blev evangeliet  forkyndt  af Adam,
Set, Enok, Metusalem og Noa. Abraham i Kana’an og Lot i Sodoma fremholdt det,
og fra slægt til slægt forkyndte trofaste Guds tjenere budskabet om den kommende
Frelser. Ceremonierne i den jødiske husholdning blev indstiftet af Kristus. Han var
grundvolden,  som deres  offertjenester  hvilede  på,  og  forbilledet  for  hele  deres
gudstjeneste. Blodet, der blev udgydt ved ofringerne, pegede frem til Guds Lam,
der skulle ofres for menneskenes frelse. Alle disse ofringer fik deres opfyldelse i
ham.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 116-117.

4. Hvordan blev Kristus identificeret som opfyldelsen af offersystemet? Joh. 
1, 29. Sammenlign med ApG. 8, 32-35.

BEMÆRK: ‘Og “da tidens fylde kom, udsendte Gud sin Søn.” Guds vrede mod
synden måtte udtømmes. Straffen for synd måtte bæres. Efter at have dannet sig et
overblik  over  alt,  hvad  der  ville  blive krævet  af  ham,  lagde  Kristus  den skyld
sammen, som skulle annulleres. Og så samlede han hele ansvaret på sit hjerte og
kastede  sig  helt  over  opgaven.  Han  iklædte  sin  guddommelighed  med
menneskelighed, og som vor Stedfortræder og Sikkerhed forberedte han sig selv for
det sværd, der skulle slå ham. “For deres skyld,” erklærede han, “helliger jeg mig
selv” for at opfylde den pagt, som blev til, før verdens grundvold blev lagt. “Han
blev såret for vore overtrædelser, knust for vor brødes skyld; os til fred kom straf
over ham, vi fik lægedom ved hans sår.” Kristus døde, så han kunne bringe liv og
udødelighed  frem for  lyset.  Du,  o Guds Lam,  kom for  at  ofre dig selv som et
levende offer, idet du forlod det himmelske univers og satte dig selv til side for at
give et fuldkomment offer!’ Signs of the Times, 4. januar, 1899. 

‘For vore overtrædelser’

5. Hvordan forklarede Esajas denne personlige anvendelse af Kristi offer?
Es. 53, 4-6.
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BEMÆRK: ‘Har Jesus ikke vist sin kærlighed til dig? Hvordan kunne han give dig
noget  stærkere  bevis  på  sin  kærlighed,  end  han  gav,  da  han  døde  for  dig  på
Golgatas kors? Han døde, så du kunne få kraft til at bryde med Satan, så du kunne
kaste hans helvedes lænker væk og befries fra hans magt. Jesus betalte din løsesum
med sit  eget  blod,  og døde han  forgæves  for  dig?  Hvordan  kan du  i  dommen
aflægge regnskab for din forsømmelse af hans store frelse? O, om Gud måtte åbne
dine øjne, så du kunne se, hvor dårlige de undskyldninger er, som du nu tænker på
at fremstille for Gud! Hvorfor har du ikke besvaret hans kærlighed? Hvorfor døde
han forgæves for dig? ’ Youth’s Instructor, 2. marts, 1893.

6. Hvordan udtrykte Paulus sin forståelse af denne vigtige sandhed? 1 Tim.
1, 15.

BEMÆRK:   ‘Al  vor  synd  blev  lagt  på  Kristus  som  vor  stedfortræder  og
selvskyldner.  Han blev regnet  for  en overtræder,  for  at  han skulle  frelse  os fra
lovens fordømmelse. Den skyld, der hvilede på enhver af Adams efterkommere,
tyngede hans hjerte. Guds vrede over synden og den frygtelige tilkendegivelse af
hans mishag på grund af synden fyldte hans Søns sjæl med forfærdelse. Gennem
hele sit  liv havde Kristus for  den faldne verden forkyndt  det  gode budskab om
Faderens barmhjertighed og tilgivende kærlighed. Han havde forkyndt frelse selv
for den største af alle syndere.  Men nu, hvor han bærer den frygtelige byrde af
skyld, kan han ikke se Faderens tilgivende ansigt. At det guddommelige åsyn var
forsvundet for Frelseren i denne time i den største nød, skar ham i hjertet med en
smerte, som mennesker aldrig helt vil kunne fatte. Så stor var denne kval, at hans
legemlige lidelser næppe føltes.’ Den Store Mester, s. 516.

‘Ved hans sår’

7. Hvordan er Kristi lidelser beskrevet? Matt. 27, 26-30; Luk. 23, 33-39.

BEMÆRK: ‘Det ville være gavnligt for os hver eneste dag at tilbringe en time med
eftertanke og i beskuelse af Kristi liv. Vi burde genkalde os det punkt for punkt og
lade vor opfattelsesevne holde fast  ved hver eneste begivenhed,  ikke mindst  de
sidste. Når vi således dvæler ved hans store offer for os, vil vor tillid til ham blive
mere bestandig, vor kærlighed vil blusse op, og vi vil blive mere gennemtrængt af
hans ånd. Hvis det er vort ønske til sidst at blive frelst, må vi lære bodfærdighed og
ydmyghed ved korsets fod.’ Den Store Mester, s. 50.

8. Hvordan fortalte profeterne om Kristi lidelser? Sal. 69, 20-21; Højs. 1, 12; 
Es. 53, 3.
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BEMÆRK:  ‘Og  nu  var  herlighedens  Herre  ved  at  dø  som  løsesum  for
menneskeslægten. Da Kristus hengav sit dyrebare liv, blev han ikke opretholdt af
sejrens glæde. Alt var som det dybeste mørke. Det var ikke frygten for døden, der
tyngede  ham.  Det  var  ikke  korsets  pine  og  skam,  der  voldte  hans  usigelige
sjælekval.  Kristus  var  de  lidendes  konge;  men  hans  lidelser  stammede  fra  en
fornemmelse af syndens ondskab, fra en viden om, at ved at gøre sig fortrolig med
det onde var mennesket blevet  forblindet for dets afskyelighed.  Kristus så, hvor
stærk et greb synden har om menneskehjertet, og hvor få der ville være villige til at
bryde med dens magt. Han vidste, at uden Guds hjælp måtte menneskeslægten gå
til grunde, og han så, hvordan mange gik til grunde, selv om hjælpen i rigt mål var
inden for rækkevidde. Al vor synd blev lagt på Kristus som vor stedfortræder og
selvskyldner.’ Den Store Mester, s. 515-516.

‘Gør dette til ihukommelse af mig’

9. Hvordan skal vi ofte mindes det offer, som er blevet gjort for os? Luk. 22, 
19-20.

BEMÆRK: ‘Dette er en speciel gudstjeneste; og i dens overholdelse skal der være
et fredfyldt, taknemmeligt hjerte. Eftersom denne gudstjeneste, i brødet og vinen,
repræsenterer  det  legeme,  som Herren  gav  for  verdens  synd,  er  forrettelsen  af
sakramentet  til  ihukommelse  af  Kristi  ydmygelse,  forræderi  og  lidelser  som et
offer. Symbolsk fremstilles Kristus som korsfæstet iblandt os. Kristi repræsentant
er til stede. Ingen kan tage del i symbolerne på Herrens offer på verdens vegne med
sine åndelige sanser i fuld og fri udøvelse uden at mindes hele den smertefulde
beretning, som er knyttet til Kristi nadver med hans disciple. Hele scenen med hans
store kval i Getsemanes have oprinder i sindet. Vor Herre og Mester udholdt al den
fornærmelse og lidelse, som mennesker kunne overøse deres medmennesker med.’
Second Advent Review & Sabbath Herald, 28. juni, 1898. 

10. Hvordan skildrer profeten det varige minde om Kristi offer? Zak. 13, 6.

BEMÆRK: ‘Kun ét minde bliver stående: Frelseren vil for evigt bære mærkerne af
korsfæstelsen.  På hans sårede  hoved, i  hans side og på hans hænder og fødder
findes de eneste spor af det frygtelige værk, som synden har udrettet. Profeten, der
så Kristus i hans herlighed, siger: “Fra hans side udgår stråler; der er hans vælde i
skjul.” Hab. 3, 4. Denne gennemstungne side, hvorfra der strømmede det blod, som
forsonede  Gud og mennesker,  fra  den udgår  Frelserens  herlighed;  dér  “er  hans
vælde i skjul.”... Og tegnene på hans ydmygelse er hans fornemste ærestegn. I al
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evighed skal sårene fra Golgata forkynde hans pris og magt.’  Den Store Strid,  s.
594. 

‘Forligt med Gud’

11. Hvad var formålet med Kristi offer? Rom. 5, 10; Kol. 1, 21-22.

BEMÆRK:  ‘Det vil være godt for os, hvis vi altid kunne mindes Golgata,  hvor
Jesus bar verdens synders  frygtelige  byrde.  Hør ham udbryde i  hans udåndende
kval: “Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig!” [Matt. 27, 46.] og huske, at
han udholdt, at hans Fader skjulte sit ansigt, så det ansigt ikke i al evighed skulle
skjules for faldne mennesker. Han udholdt skam, grusom piskning, fornærmelse og
spot, så vi kunne blive forligt med Gud og befriet fra endeløs død. Hvis vort sind
dvæler ved disse emner, vil vor samtale dreje sig om Himmelen, hvorfra vi venter
på Frelseren, og selv tomme tanker vil ikke høre hjemme.’ Gospel Workers (1892
udg.), s. 419.

12. Hvilken alvorlig advarsel gives dem, som fortsætter i synd efter at have
modtaget kundskaben om sandheden? Heb. 10, 26.

BEMÆRK: ‘Her er en meget alvorlig udtalelse og en, som ofte skulle fremføres for
sjæle, for at vise dem faren ved at indlede sig på synd efter, at de har fået kendskab
til sandheden. Vi skulle advare mænd og kvinder mod den vej. Det vil gavne alle,
når de fristes til at forlade sandhedens snævre vej, at huske på, at når de, som har
kendskab til sandheden, falder fra, “bevidst synder,” bryder Guds lov (“for synd er
lovbrud”),  for  disse  er  der  ingen  syndstilgivelse.’  At  jeg  må  kende  Ham,  8.
december. 
‘Men  hvordan  skal  vi  så  blive  frelst?  “Ligesom  Moses  ophøjede  slangen  i
ørkenen,” sådan skal Menneskesønnen ophøjes, og alle, der er blevet bedraget og
bidt af slangen, har mulighed for at se og leve. “Se Guds Lam, som bærer verdens
synd.” Joh. 1, 29. Det lys, der skinner fra korset, åbenbarer Guds kærlighed. Hans
kærlighed drager os hen til ham. Hvis ikke vi modarbejder denne dragen, vil vi
blive ført hen til korsets fod med dyb anger over de synder, for hvis skyld Frelseren
blev korsfæstet. Så frembringer Guds Ånd ved troen et nyt liv i sjælen. Tanker og
begæringer bringes ind under Kristi vilje. Sjæl og hjerte nyskabes i hans billede,
som virker i os for at lægge alt ind under sin vilje. Så står Guds lov skrevet i sjæl
og hjerte, og vi kan sige med Kristus: “At gøre din vilje, min Gud, er min lyst.” Sal.
40, 9.’ Den Store Mester, s. 111.
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Lektie 11: 10. – 16. Marts 
‘Vor Herre og Frelser Jesus Kristus’

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

STUDIEHJÆLP: The Faith I Live By, s. 205.

Indledning
‘Jesus kom ikke for at frelse mennesker i deres synder, men fra deres synder.

“Synd  er  lovbrud,”  og  hvis  vi  undlader  at  adlyde  loven,  accepterer  vi  ikke
Frelseren. Det eneste håb om frelse, som vi har, er gennem Kristus. Dersom hans
Ånd dvæler i hjertet, kan synd ikke dvæle der.’ Second Advent Review & Sabbath
Herald, 16. marts, 1886. 

‘Han skal frelse sit folk fra dets synder’

1. Hvorfor kom Kristus til jorden, og hvad betyder hans navn ‘Jesus’? Matt.
1, 21.

BEMÆRK: Det græske navn ‘Jesus’ er det samme som det hebraiske navn ‘Josva.’
Det er en kombination af det guddommelige navn ‘Jehova’ og et ord, som betyder
at udfri, at befri, at hjælpe, at bevare, at få sejr, at bringe frelse. Tilsammen betyder
navnet ‘Jesus’: ‘Herren frelser.’
‘Jesus, dyrebare Frelser; forvisning, hjælp, tryghed og fred - alt har vi i ham. Han
borttager al vor tvivl, han er vort eneste håb. Hvor dyrebar er ikke den tanke, at vi
kan blive delagtige i den guddommelige natur og sejre, som Kristus sejrede! Jesus
er opfyldelsen af vore forventninger. Han er vor sang, en vældig klippes skygge i et
øde  land.  Han  er  det  levende  vand  for  den  tørstige  sjæl.  Han  er  vor  tilflugt  i
stormen. Han er vor retfærdighed, vor helliggørelse, vor forløsning. Når Kristus er
vor personlige Frelser, vil vi forkynde hans pris, som har kaldt os ud af mørket til
sit underfulde lys.’ Reflecting Christ, s. 21.  

2. Kan frelse fås fra nogen anden kilde? ApG. 4, 10-12; Es. 43, 11.

BEMÆRK:  ‘Det hævdes af nogle, at menneskeheden ikke trænger til forløsning,
men til udvikling, og at den kan forædle, højne og genføde sig selv. Ligesom Kain
mente, at han kunne opnå Guds gunst ved at bringe et offer uden at udgyde blod,
således venter disse at kunne hæve menneskeheden op til det guddommelige stade
uafhængigt af forsoningen. Kains levnedsløb er et eksempel på, hvad resultatet vil
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blive. Det viser, hvordan det vil gå mennesket uden Kristus. Menneskeheden har
ingen  evne  til  at  genføde  sig  selv.  Den  hæver  sig  ikke  opad  mod  det
guddommelige, men synker nedad mod det sataniske. Kristus er vort eneste håb.
“Der er ikke frelse i nogen anden; thi der er ikke under himmelen givet mennesker
noget andet navn, hvorved vi kan frelses.” ApG. 4, 12’ Patriarker og Profeter, s.
25.

‘Meget mere’

3. Hvad opnåede Kristi  død på Golgata for os? Rom. 5, 20a. Sammenlign
med Kol. 1, 21-22.

BEMÆRK:  ‘Det vil være godt for os, hvis vi altid kunne mindes Golgata,  hvor
Jesus bar verdens synders  frygtelige  byrde.  Hør ham udbryde i  hans udåndende
kval: “Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig!” [Matt. 27, 46] og huske, at
han udholdt, at hans Fader skjulte sit ansigt, så det ansigt ikke i al evighed skulle
skjules for faldne mennesker. Han udholdt skam, grusom piskning, fornærmelse og
spot, så vi kunne blive forligt med Gud og befriet fra endeløs død. Hvis vort sind
dvæler ved disse emner, vil vor samtale dreje sig om Himmelen, hvorfra vi venter
på Frelseren, og selv tomme tanker vil ikke høre hjemme.’ Gospel Workers (1892
udg.), s. 419.

4. Vidunderligt som dette er, hvilken endnu mere vidunderlig sandhed om
Kristus åbenbarede Paulus? Rom. 5, 10b. Sammenlign med Heb. 7, 25.

BEMÆRK: ‘Kristi midlergerning for menneskene i den himmelske helligdom har
lige  så  stor  betydning  for  frelsesplanen  som hans  død  på  korset.  Ved  sin  død
begyndte  han  det  værk,  som  han  for  til  Himmelen  for  at  fuldende  efter  sin
opstandelse. Vi må ved tro gå ind bag forhænget, “hvor Jesus gik ind som forløber
for os.” Heb. 6, 20. Dér tilbagekastes lyset fra Golgatas kors, og dér kan vi få en
klarere  forståelse  af  forløsningens  hemmeligheder.  Menneskets  frelse  har  kostet
Himmelen uendelig meget: Det offer, som er bragt, opfylder Guds overtrådte lovs
mest vidtrækkende krav. Jesus har banet vej til Faderens trone, og takket være hans
midlertjeneste  kan  alle  de,  der  kommer til  ham i  tro,  få  deres  oprigtige  ønsker
forelagt Gud.’ Den Store Strid, s. 432.

‘Hvad der bringer frelse’

5. Hvad må vi gøre, inden Kristus kan påbegynde frelsens værk i os? Rom.
10, 10; 2 Kor. 7, 10.
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BEMÆRK: ‘Ifølge dette er der noget at tro på og også noget at bekende. Hjertet må
først acceptere sandheden, som den er i Jesus. Dette er fundamentet  for al sand
religion.  Dernæst  begynder  man  at  føle  en  overbevisning  om  synd;  den
syndbesmittede sjæl, der føler sit behov for en læge, kommer til Jesus af Nazaret
for at få tilgivelse. Idet han tager kampen op imod fjenden, ser han hen til Jesus for
at få styrke til at modstå fristelse. Han er årvågen til bøn og gransker Skrifterne.
Bibelens  sandheder  ses  i  et  nyt  og  overmåde  interessant  lys,  og  Guds  Ånd
åbenbarer  deres  højtidelige  vigtighed  for  ham.  Han  studerer  Kristi  liv,  og  jo
tydeligere han fatter Frelserens karakters pletfri renhed, jo mindre tillid har han til
sin  egen  godhed;  jo  mere  han  stadig  og  indgående  betragter  Jesus,  jo  mindre
fuldkommenhed ser  han hos sig selv.  Hans  selvretfærdighed forsvinder,  og han
falder  helt hjælpeløs og sønderknust  på Klippen, Kristus Jesus. Han vil komme
under stort pres fra fristeren og vil nogle gange have mismodige følelser og være
fristet til at tro, at Gud ikke vil tage imod ham; men ved at tage Gud på hans ord og
påkalde sig hans sikre løfter, trænger han gennem mørket og ind i Kristi kærligheds
klare solskin.’ Historical Sketches, s. 129.

6. Hvilken  beslutning  må  vi  tage,  inden  Kristus  kan  påbegynde  frelsens
værk? Heb. 5, 9.

BEMÆRK: ‘Gud har fastlagt frelsens betingelser. Han kræver, at mennesker holder
hans bud som lydige børn. De hellige Skrifter er fulde af lektier, der viser, at Gud
ikke er  tilfreds  med delvis  lydighed.  Han efterlader  ikke mennesker  til  at  være
afhængige af deres menneskelige dømmekraft og udvælge den del af hans lov, som
de vælger at adlyde. De er påkrævet at have det rette syn på deres pligt. Det står
dem ikke frit at acceptere,  hvad uvidende, syndige og svage mennesker foreslår,
tror eller foreholder dem; men de må tage Guds ord og vandre i overensstemmelse
med hans åbenbarede vilje.’ Signs of the Times, 24. juli, 1884.

7. Hvad har Gud tilvejebragt for at give os visdom om frelsens vej? 2 Tim. 3,
15.

BEMÆRK:  ‘Gud har sørget for, at vi kan være godt rustede til kampen mod det
onde i  verden.  Bibelen er det  våbenkammer,  hvor vi  kan udruste os til  striden.
Sandheden  skal  spændes  som et  bælte  om vore  lænder.  Vor  brynje  skal  være
retfærdighed. Troens skjold må vi løfte, frelsens hjelm må beskytte vor pande og
med Åndens sværd, som er Guds ord, skal  vi  kæmpe os frem gennem syndens
hindringer og forviklinger.’ Mesterens Efterfølgere, s. 266.
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‘Guds kraft’

8. Hvad må Gud give mennesket, så frelse kan finde sted? Rom. 1, 16.

BEMÆRK: Hver gang en sjæl omvender sig og lærer at elske Gud og holde hans
bud, bliver Guds løfte opfyldt.
‘“Jeg giver eder et nyt hjerte, og en ny ånd giver jeg i eders indre.” Ez. 36, 26.
Forandringen i menneskehjerter, forvandlingen af menneskers karakter er et under,
som åbenbarer os en evig Frelser, der arbejder for at frelse sjæle. Et liv, som er i
overensstemmelse  med  Kristus,  er  et  stort  under.  Når  Guds  ord  prædikes,  er
Helligåndens nærværelse det tegn, der nu og altid burde åbenbare sig for at gøre
ordet til en genfødende kraft for alle dem, der hører det. Dette er Guds vidnesbyrd
over for verden om hans Søns guddommelige hverv.’ Den Store Mester, s. 276.

9. Hvilken respons kræves af mennesket, så frelse kan finde sted? Rom. 1,
16.

BEMÆRK: ‘Vor eneste sikkerhed er at blive ved med at betragte Jesus. Vi må ved
levende tro gøre krav på de dyrebare løfter; for hvert løfte og hver befaling, som er
nødvendige for vor frelse, må blive en del af os, så vi kan blive ét med Kristus.’
Second Advent Review & Sabbath Herald, 3. september, 1889.

‘Helt og fuldt frelse dem’

10. Hvilken forvisning har vi  om,  at  Jesus  vil  frelse  sit  folk fra  alle  deres
synder? Heb. 7, 25.

BEMÆRK: ‘Der er mange, der hævder, at de tjener Gud, men som ikke har noget
erfaringsmæssigt kendskab til ham. Deres ønske om at gøre hans vilje grunder sig
på  deres  egen  indstilling og ikke  på  den  dybe  overbevisning,  som Helligånden
alene kan give. De lader ikke deres liv og vandel samstemme med Guds lov. De
erklærer, at de har antaget Kristus som deres Frelser, men de tror ikke, at han vil
give dem kraft til at sejre over synden. De har ikke en personlig forbindelse med en
levende Frelser.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 31.

11. Hvordan bliver vi vist, at vi må blive Guds medarbejdere i frelsens vej?
Fil. 2, 12-13.
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BEMÆRK:  ‘Uegennyttigt  arbejde  for  andre  giver  karakteren  dybde,  fasthed  og
kristelig ynde og bringer fred og lykke. Man kommer til at tragte efter højere ting,
og der bliver ingen plads til dovenskab eller egennytte. De, som således øver sig i
de kristelige dyder,  vil vokse og blive stærke i Guds gerning.  De vil få et klart
åndeligt syn, en stadig voksende tro og forøget kraft i bøn. Guds Ånd virker på dem
og  fremkalder  en  hellig  harmoni  i  sjælen  som  svar  på  den  guddommelige
påvirkning. De, som hengiver sig til uegennyttige bestræbelser for andres bedste,
arbejder  visselig på deres  egen  frelse.  Den eneste måde, hvorpå vi  kan vokse i
nåden, er, at vi uegennyttigt udfører netop den gerning, Kristus har overdraget os -
nemlig efter bedste evne at bringe hjælp og velsignelse til dem, der behøver vor
hjælp.’ Vejen til Kristus, s. 80.

‘En frelse, der er beredt til at åbenbares’

12. Hvornår kan vi være sikre på, at frelsens værk er fuldendt? 1 Pet. 1, 5.
Sammenlign med 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,
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, bind 1, s. 310.

13. Kan vi have tillid til, at Jesus vil fuldføre sit frelsesværk i os? Højs. 3, 26;
1 Tess. 5, 8; Fil. 1, 6.

BEMÆRK: ‘Gud har bestemt,  at  den, der  led mest  som menneske, skulle være
dommer  over  hele  verden.  Den,  der  kom  fra  de  himmelske  sale  for  at  frelse
mennesket fra evig død, han, som menneskene foragtede, afviste og på hvem de
lagde al den foragt, som mennesker, der er inspireret af Satan, kan finde. Ham, der
ydmygede  sig  til  at  blive  anklaget  for  en  jordisk  domstol,  og  som  led  den
forsmædelige død på korset, han alene skal forkynde dommen om belønning eller
straf. Han, som her hengav sig til lidelse og ydmygelse på korset, skal i Guds råd få
fuld oprejsning og bestige tronen som de helliges konge,  anerkendt  af hele den
himmelske verden. Han havde påtaget sig at frelse det fortabte, og for de ufaldne
verdener og den himmelske familie har han bevist, at det, han havde begyndt, var
han også i stand til at fuldføre. Det er Kristus, der giver menneskene tilgivelsens
nåde, hans belønning var accepteret af Faderen på vegne af hver sjæl, der vil være
med til at sammensætte Guds familie.’ Herren Kommer, 29. november.
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Lektie 12: 17. – 23. marts
‘Vor store ypperstepræst’

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

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, s. 343-357.

Indledning
‘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 overfor 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.

‘Udtages blandt mennesker’

1. Hvilken  vigtig  kvalifikation  har  Kristus  for  at  være  vor  store
ypperstepræst? Heb. 2, 17-18.

BEMÆRK: ‘Kristus gik én gang ind i helligdommen og vandt en evig forløsning
for os.  “Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved
ham, fordi han altid lever, så han kan gå i forbøn for dem.” Han har kvalificeret sig
til ikke kun at være menneskets repræsentant, men hans talsmand, så enhver sjæl,
som  vil,  kan  sige:  “Jeg  har  en  Ven  i  retssalen,  en  ypperstepræst,  som  har
medlidenhed  med  mine  skrøbeligheder.”’  Second  Advent  Review  &  Sabbath
Herald, 12. juni, 1900.

2. Hvordan  bliver  vi  vist,  at  Kristus  virkelig  forstår  vor  menneskelige
svaghed? Heb. 4, 15.

BEMÆRK:  ‘Jeres  medmennesker  kan  ikke  løse  jer  fra  synd  eller  rense  jer  fra
uretfærdighed. Jesus er den eneste, som kan give jer fred. Han elskede jer og gav
sig  selv  for  jer.  Hans  store  kærlighedshjerte  “har  medlidenhed  med  vore
skrøbeligheder.” (Heb. 4, 15.) Hvilke synder er for store for ham at tilgive? Hvilken
sjæl er for mørk og syndbetynget for ham til at frelse? Han er nådig og ser ikke
efter fortjenester hos os, men af sin egen bundløse godhed heler han vort frafald og
elsker os frit, mens vi stadig er syndere. Han er “langmodig og rig på miskundhed.”
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(Neh. 9, 17.) Der er et lægemiddel for den syndbetyngede sjæl. Lægemidlet er i
Jesus. Dyrebare frelser! Hans nåde er nok for den svageste; og den stærkeste må
også have hans kraft, ellers må han forgå.’ God’s Amazing Grace, s. 87.

‘En bedre pagt’

3. På  hvilke  måder  er  Kristi  tjeneste  som  ypperstepræst  større  end
menneskelige præsters tjeneste? Heb. 7, 23-25.

BEMÆRK: ‘Præsterne gik ind i den jordiske med blodet af et dyr som et offer for
synd. Kristus gik ind i den himmelske helligdom med sit eget blod som offer. De
jordiske præster blev bortrykket af døden og kunne derfor ikke fortsætte længe;
men Kristus var en præst til evig tid. Ved de offerdyr og ofringer, som blev bragt til
den jordiske helligdom,  skulle  Israels  børn tilegne  sig en tilkommende Frelsers
fortjenester. Og efter Guds visdom blev enkelthederne i dette værk meddelt os, for
at vi ved at skue tilbage til dem kunne få forståelse af Jesu gerning i den himmelske
helligdom.’ Budskaber til menigheden, s. 305.

4. Hvad var formålet med den jordiske helligdom? Heb. 9, 9a.

BEMÆRK:  ‘På  patriarkernes  tid  var  de  ofre,  som  bragtes  i  forbindelse  med
gudsdyrkelsen, en stadig påmindelse om, at der ville komme en Frelser; det samme
gjaldt  helligdomstjenesten igennem hele Israels  historie.  I  de hellige handlinger,
som fandt sted i tabernaklet og i templet, som senere afløste det, undervistes folket
daglig gennem forbilleder og skygger om de store sandheder, som var knyttet til
Kristi komme, som forløser, præst og konge. En gang om året blev deres tanker
ledet hen til de sidste begivenheder i den store strid mellem Kristus og Satan, da
universet til sidst vil blive befriet for synd og syndere. De ofre og gaver, som blev
frembåret under den mosaiske lov, pegede altid frem til en bedre tjeneste, nemlig
en himmelsk. Den jordiske helligdom var “et sindbillede på den nuværende tid,” og
i  denne  blev  der  frembåret  både  ublodige  og  blodige  ofre.  Det  hellige  og  det
allerhelligste i den jordiske helligdom var afbilleder “af den himmelske helligdom,”
for Kristus, vor store ypperstepræst, er i dag "tjener ved helligdommen, det sande
tabernakel, som Herren selv og ikke et menneske har rejst". Heb. 9, 9. 23; 8, 2.’
Profeter og Konger, s. 334.

‘Thi med et eneste offer har han for bestandig ført dem, der
helliges, til fuldendelse’
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5. På hvilken anden måde er Kristi tjeneste overlegen? Heb. 7, 26-27; 9, 7.

11-12.

BEMÆRK: ‘Den allerbedste forberedelse, vi kan have for hans andet komme, er at
hvile med fast tro, med urokkelig tillid i den store frelse, som blev bragt os ved
hans første komme. Vi må tro, at Kristus én gang blev ofret for at bære manges
synder. Er han din personlige Frelser? Er du frelst fra at begå fejltagelser, fordi Jesu
kærlighed dvæler i dit hjerte? Er Kristi kærlighed et levende, virksomt middel i din
sjæl, der irettesætter dig, reformerer dig og renser dig fra dine forkerte handlinger?
Der er behov for at opdyrke enhver nåde, som Jesus gennem sin lidelse og død har
stillet  indenfor  din  rækkevidde.  Du  skal  åbenbare  den  nåde,  som er  blevet  så
rigeligt  tilvejebragt for dig,  i de store, såvel som i de små ting i livet. ’  Youth’s
Instructor, 7. september, 1893.

6. Hvad kunne de jordiske præsters tjeneste ikke opnå? Heb. 9, 9; 10, 1. Sæt
i kontrast til Heb. 10, 14.

BEMÆRK:  ‘Vor Frelser er en Frelser til fuldkommengørelse af hele mennesket.
Han er ikke kun Gud for en del af mennesket. Kristi nåde virker til opdragelse af
hele det menneskelige materiale. Han har skabt alt. Han har genløst alt. Han har
skabt  tanken,  styrken  og  legemet  såvel  som  sjælen  til  at  have  del  i  den
guddommelige natur, og det er alt sammen hans erhvervede ejendom. Vi må tjene
ham med hele vores sind, hjerte, sjæl og styrke. Så vil Herren blive æret ved sine
hellige i selv de mest dagligdags, timelige ting, som de giver sig af med. “Helliget
Herren” vil stå skrevet på dem.’ God’s Amazing Grace, s. 230.

‘Gå i forbøn’

7. Hvordan forklarer Paulus formålet med Kristi præstelige tjeneste? Heb.
7, 25.

BEMÆRK: ‘Tænk om alle kunne se vor dyrebare Frelser, som han er, en Frelser.
Måtte hans hånd få lov til at trække forhænget til side, som skjuler hans herlighed
for vort blik. Det er ham i hans høje og hellige stilling. Hvad ser vi? Vor Frelser,
ikke i en stilling af uvirksom ro. Han er omgivet af himmelske sendebud, keruber
og serafer og ti tusind gange ti tusinder af engle. Alle disse himmelske væsener har
først og fremmest et for øje, som de er meget interesseret i - Guds menighed i en
fordærvet verden. De virker efter ordre fra Kristus for at gøre, hvad de kan, for at
frelse alle, som ser hen til ham i tro. Himmelske engle er blevet befalet at våge over
Kristi får. Når Satan med sine bedrageriske snarer ville bedrage de udvalgte, om det

73



Lektie 12: 17. – 23. marts
var muligt, sætter disse engle gang i indflydelser, som vil frelse de fristede sjæle,
hvis de vil adlyde Herrens ord, indse deres fare og sige: “Nej, jeg vil ikke gå med
til Satans plan. Jeg har en Storebror på Himmelens trone, som har vist, at han har
en kærlig interesse i mig, og jeg vil ikke bedrøve hans kærlighedshjerte.” Idet vi
lever iblandt disse modstridende magter, kan vi ved udøvelse af tro og bøn kalde et
følge af himmelske engle på vor side, som vil beskytte os mod enhver fordærvende
indflydelse.’ Our High Calling, s. 23.

8. Hvad udretter Kristi blod for os i den himmelske helligdom? Heb. 9, 14.

BEMÆRK:  ‘Faderen  har  lagt  verden  i  Kristi  hænder,  så  at  han  gennem  sit
forbønsværk kan frelse synderen og helt og fuldt retfærdiggøre lovens krav. Hans
mission var at overbevise mennesker om synd, som er lovbrud, og gennem sit blods
fortjenester og sin forbøn skulle han føre dem tilbage til lydighed. Gennem Kristi
offer  kunne loven  stadfæstes,  og synderen  kunne blive  tilgivet,  ikke bare  blive
befriet fra syndens magt, men fornyet  “efter hans billede, der skabte det.” Kol. 3,
10.’ Bible Training School, 1. februar, 1908.

‘Dette er den pagt’

9. Hvad var løfterne, som stadfæstede den gamle pagt? 2 Mos. 19, 8; 24, 3. 7..

BEMÆRK: ‘Gud førte dem til Sinaj, åbenbarede sin herlighed og gav dem sin lov
med løfte om store velsignelser på betingelse af lydighed: “Hvis I nu vil lyde min
røst og holde min pagt,  så skal I blive mig et kongerige af præster og et helligt
folk!” 2 Mos. 19, 5-6. Folket indså ikke deres eget hjertes syndighed, og at det var
dem umuligt at holde Guds lov uden Kristus, og de indgik villigt pagten med Gud.
De følte, at de var i stand til selv at tilvejebringe retfærdighed, og sagde: “Vi vil
gøre alt, hvad Herren har talt, og lyde ham!” 2 Mos. 24, 7.’ Patriarker og Profeter,
s. 186.

10. Hvorfor var det nødvendigt med en ny pagt? Heb. 8, 6.

BEMÆRK: ‘De havde været  vidne til  lovens forkyndelse  i  ærefrygtindgydende
majestæt og havde skælvet af rædsel foran bjerget, og dog brød de deres pagt med
Gud nogle få uger efter og bøjede sig for et udskåret billede. De kunne ikke gøre
sig håb om Guds nåde gennem en pagt,  de havde brudt. Idet  de nu indså deres
syndighed og deres trang til tilgivelse,  følte de, at de behøvede den Frelser,  der
åbenbaredes i pagten med Abraham, og hvem ofringerne pegede hen til. Nu blev de
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ved tro og kærlighed knyttet til Gud som deres befrier fra syndens trældom. Nu var
de beredt til at modtage den nye pagts velsignelser.’ Patriarker og Profeter, s. 186.

11. Hvad er de ‘bedre forjættelser’, som stadfæster den ‘nye pagt’? Heb. 8, 
10. 12.

BEMÆRK:  ‘Den  “nye  pagt”  blev  oprettet  på  grundlag  af  “bedre  forjættelser,”
løftet  om syndernes  forladelse  og om Guds nåde  til  hjertets  fornyelse  og til  at
bringe det i harmoni med Guds lovs principper. “Dette er den pagt jeg efter hine
dage slutter med Israels hus, lyder det fra Herren: Jeg giver min lov i deres indre og
skriver den på deres hjerter, jeg tilgiver deres brøde og kommer ikke mer deres
synd i hu.” Jer. 31, 33-34. Den samme lov, der blev indskrevet på stentavlerne,
skrives af Helligånden på hjertets kødtavler. I stedet for at prøve at tilvejebringe
retfærdighed selv tager  vi  imod Kristi  retfærdighed.  Hans blod soner vor synd.
Hans  lydighed  tilregnes  os.  Da fornyes  hjertet  ved  Helligånden  og  frembringer
“Åndens frugt.”  Ved Kristi nåde skal  vi  leve i lydighed mod Guds lov, som er
skrevet  i  vort  hjerte.  Når  vi  har  Kristi  Ånd,  vil  vi  vandre,  som han  vandrede.
Gennem profeten erklærede han om sig selv: “At gøre din vilje, min Gud, er min
lyst, og din lov er i mit indre.” Sal. 40, 9. Og da han var her blandt menneskene,
sagde han: “Han har ikke ladet  mig alene, fordi  jeg altid gør,  hvad der er ham
velbehageligt.” Joh. 8, 29.’ Patriarker og Profeter, s. 187.

‘Én gang om året’

12. Hvilken gerning udførte ypperstepræsten én gang om året? Heb. 9, 7. Se 3
Mos. 16.

BEMÆRK:  ‘Den  forbilledlige  tabernakeltjeneste  lærer  os  betydningsfulde
sandheder  angående forsoningen.  Der  blev antaget  en  stedfortræder  i  synderens
sted, men synden blev ikke udslettet af offerdyrets blod. Der blev tilvejebragt et
middel til at overføre den til helligdommen. Ved at ofre blod anerkendte synderen
lovens autoritet, erkendte sig skyldig i lovovertrædelse og gav udtryk for, at han
ønskede at få tilgivelse ved troen på en kommende forløser. Han var dog stadig
ikke  fuldstændig  løst  fra  lovens  fordømmelse.  På  forsoningsdagen  tog
ypperstepræsten et offer fra menigheden, gik ind i det allerhelligste med offerdyrets
blod og stænkede det på nådestolen direkte over loven for at opfylde dennes krav. I
sin egenskab af  mellemmand tog han derpå  synderne  på sig og bar  dem ud af
helligdommen,  lagde  hænderne  på hovedet  af  bukken for  Azazel,  bekendte alle
disse synder over den og overførte dem på denne måde billedligt fra sig selv til
bukken. Denne bar dem derefter bort, og de blev anset for at være fjernet fra folket
for stedse.’ Den Store Strid, s. 372.
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13. Hvad betyder Kristi, vor store ypperstepræsts, gerning for os i dag? Heb.
9, 22-28.

BEMÆRK: ‘I tjenesten i det jordiske tabernakel, der var “et billede og en skygge af
det himmelske,” blev det allerhelligste kun åbnet på den store forsoningsdag, den
forbilledlige  domsdag,  da  helligdommen  skulle  renses.  Derfor  peger  denne
erklæring: “Og Guds tempel i Himmelen blev åbnet, og hans pagts ark kom til syne
i hans tempel,” [Åb. 11, 19] hen på åbningen af det allerhelligste i den himmelske
helligdom ved slutningen  af  de 2300 dage  i  1844, da Kristus  gik derind for  at
fuldbyrde forsoningens værk. De, der i troen fulgte med deres store ypperstepræst,
da  han  påbegyndte  sin  tjenergerning  i  det  allerhelligste,  så  hans  pagts  ark.
Helligdommen  i  Himmelen  udgør  selve  midtpunktet  for  Kristi  værk  for
menneskene. Dette angår hvert eneste menneske, som lever på jorden. Det bringer
forløsningens plan til syne, fører os ned til tidens ende og åbenbarer den herlige
afslutning  på  striden  mellem  retfærdighed  og  synd.  Det  er  af  den  allerstørste
vigtighed, at alle kommer til  en grundig forståelse af alt dette, at de kan være i
stand til at give enhver, som spørger derom, grunden til det håb, de har. Vi lever nu
på den store forsoningsdag. I den forbilledlige tjeneste, når ypperstepræsten gjorde
soning for Israel, forlangtes det af alle, at de skulle ydmyge sig for Gud og vende
sig bort fra deres synder,  for at de ikke skulle udryddes af folket. Alle de, som
gerne vil have deres navn optegnet i livets bog, burde nu, i de få dage, der er tilbage
af deres prøvetid, ydmyge deres sjæle overfor Gud ved at sørge over synden og ved
sand anger. Hjertet må ransages oprigtigt og grundigt.’  Second Advent Review &
Sabbath Herald, 9. november, 1905.
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‘Kongernes Konge’

UDENADSVERS: ‘Og på sin kappe,  på sin  lænd,  har  han et  navn skrevet:
“kongernes Konge og herrernes Herre.”’ Åb. 19, 16.

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, kap. 42.

Indledning
‘I  nærværelse  af  alle  jordens  og  Himmelens  beboere  foregår  den  endelige

kroning af  Guds Søn. Og kongernes  Konge,  som er tildelt  den højeste rang og
magt, forkynder nu dommen over dem, der har gjort oprør mod hans styre, og lader
retfærdigheden ske fyldest over for dem, der har overtrådt hans lov og underkuet
hans folk. Guds profet siger: “Jeg så en stor hvid trone og ham, som sad på den; for
hans åsyn flyede jorden og himmelen, og der fandtes ikke nogen plads for dem.’
Den Store Strid, s. 586. 

‘Han skal være Konge i evighedernes evigheder’

1. Hvad vil Kristus have på, når han kommer anden gang? Åb. 14, 14. 

BEMÆRK: ‘Kristus vil komme i sin egen herlighed og i sin Faders herlighed og i
de hellige engles herlighed. Ti tusinde gange ti tusinde og tusinder og atter tusinder
af  engle,  Guds skønne og sejrrige  sønner,  der  er  i  besiddelse af  en ubegribelig
skønhed og herlighed, vil ledsage ham. Så skal han sidde på sin herligheds trone,
og alle folkeslag skal samles foran ham. Så skal ethvert øje se ham, og også de
mennesker,  som gennemborede  ham.  I  stedet  for  en  tornekrone  skal  han  bære
herlighedens  krone,  den  ene  krone  inden  i  den  anden.  I  stedet  for  den  gamle
purpurkongekappe skal han være klædt i blændende hvide klæder, så hvide, “som
ingen blegemand på jorden kan gøre dem.” Mark. 9, 3. Og på sin kappe og sin lænd
har han et navn skrevet: “Kongernes Konge og herrernes Herre.” Åb. 19, 16.’ Den
Store Strid, s. 506.

2. Hvornår vil Kristus påtage sig sin rolle som kongernes Konge? Åb. 11, 15-
19.

BEMÆRK: ‘Enhver sag var afgjort, enhver juvel optalt. Jesus tøvede et øjeblik i
den ydre del af den himmelske helligdom, og de synder, som var blevet bekendt,
mens han var i det allerhelligste, placerede han tilbage på syndens ophavsmand,
Djævelen. Han må lide disse synders straf. Så så jeg Jesus tage sin præsteklædning
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af og iklæde sig sine mest kongelige dragter. På hans hoved var der mange kroner,
en krone inden i en krone, og omgivet af engleskaren forlod han Himmelen, mens
plagerne faldt på jordens indbyggere.’ Spiritual Gifts, bind 1, s. 198.

‘Herredom gaves ham’

3. Hvordan bliver dette skildret i profetien? Dan. 7, 13-14.

BEMÆRK: ‘Profeten Daniel siger, at Kristus vil få “magt og ære og herredom” af
den Gamle af dage i Himmelen. Han vil få det nye Jerusalem, rigets hovedstad, der
er “rede som en brud, smykket for sin brudgom.” Dan. 7, 14; Ab. 21, 2. Når han har
modtaget  riget,  vil  han  komme i  sin  herlighed,  som kongers  Konge  og  herrers
Herre, for at forløse sit folk, “som skal sidde til bords med Abraham og Isak og
Jakob”  i  hans  rige  (Matt.  8,  11;  Luk.  22,  30)  for  at  deltage  i  Lammets
bryllupsmåltid.’ Den Store Strid, s. 378.

4. Hvad vil der ske med jordens riger, når Kristus er konge? Dan. 2,  44.
Sammenlign med Åb. 6, 15-17.

BEMÆRK: ‘Gud benytter naturkræfterne til at knuse sine fjenders magt - “ild og
hagl, sne og røg, storm, som gør,  hvad han siger.” Sal. 148, 8. Da de hedenske
amoritter besluttede at krydse Guds planer,  greb Gud ind og lod “store sten fra
himmelen” falde ned på Israels fjender. Det er forudsagt, at der i jordens sidste tid
vil blive udkæmpet et endnu større slag. Da vil Herren lukke op for “sit forråd” og
tage “sin vredes værktøj” frem. Jer. 50, 25. Gud spørger: “Har du været, hvor sneen
gemmes, og skuet, hvor hagelen vogtes,  den, jeg gemmer til  trængselens tid, til
kampens  og  krigens  dag?”  Job  38,22-23.  Åbenbaringens  forfatter  skildrer  den
ødelæggelse, der vil blive forvoldt, når “en høj røst” “fra templet” forkynder : “Det
er  sket.”  Han  siger:  “Og  store  centnertunge  hagl  fald  ned  fra  himmelen  på
menneskene.” Åb. 16, 17. 21. Under de sidste begivenheder i denne jords historie
vil der rase krig. De onde magter vil ikke opgive slaget uden kamp. Men forsynet
har sin rolle at spille i krigen ved Harmageddon. Fyrsten over Herrens hær vil stå i
spidsen for Himmelens engle og føre an i krigen. Han, på hvis kappe står skrevet et
navn: “kongernes Konge og herrernes  Herre,”  rider  i  spidsen for de himmelske
hærskarer på hvide heste, og de var iførte hvide, rene linnedklæder. Når han atter
vender tilbage  til  jorden,  vil  han ryste  “ikke blot  jorden,  men også  himmelen.”
“Jorden raver og raver som drukken og svajer som vogterens hytte.” “Som en bog
rulles himlen sammen,” “elementerne skal komme i brand og opløses, og Jorden og
alt menneskeværk på den skal brændes op.” Men “Herren er ly for sit folk og værn
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for Israels børn.” Heb. 12, 26; Es. 24, 20; 34, 4; 2 Pet. 3, 10, Joel 3, 21.’ Herren
Kommer, 16. oktober.

‘En konge skal herske med retfærd’

5. Hvordan beskrives hans riges natur? Es. 9, 7; 32, 21.

BEMÆRK: ‘“Hvad skal vi sammenligne Guds rige med,” spurgte Kristus, “eller
hvad  for  en  lignelse  skal  vi  bruge  om det?”  Han kunne ikke  anvende  verdens
kongeriger til sammenligning. Indenfor det borgerlige samfund fandt han intet at
ligne det ved. Jordiske riger hersker ved hjælp af den fysiske krafts overlegenhed,
men ethvert legemligt våben, ethvert tvangsmiddel er bandlyst fra Kristi rige. Det
er dette riges mål at hæve og forædle menneskeheden.’  Mesterens Efterfølgere,  s.
12. 

6. Hvilke ting vil mangle i Kristi evige rige? Åb. 21, 3-5.

BEMÆRK: ‘I de forløstes hjem vil der ikke være nogen tårer. Ingen begravelser og
ingen tegn på sorg. “Ingen indbygger siger: ‘Jeg er syg!’ Folket der har sin synd
forladt.”  En  vældig  bølge  af  lykke  flyder  frem  og  bliver  dybere,  eftersom
evigheden ruller. Lad os med dyb alvor betænke de kommende velsignelser. Lad
vor  tro  trænge  igennem hver  mørk  sky og  beskue ham,  som døde for  verdens
synder. Han har åbnet paradisets porte for alle, som modtager ham og tror på ham.
Lad de trængsler, som smerter os så dybt, blive gavnlige lærdomme, som lærer os
at trænge fremad imod målet, den sejrspris, til hvilken vi er kaldet i Kristus Jesus.
Lad  tanken  om Herrens  snare  komme opmuntre  os.  Lad  dette  håb  glæde  vore
hjerter. Vi er på vej hjemad. Han, som elskede os så meget, at han ville dø for os,
han har bygget en stad til os. Det ny Jerusalem er vort hvilested. Der bliver ingen
sorg i Guds stad - ingen klage - ingen knuste forhåbninger og sårede følelser skal
begrædes.  Snart  skal  sorgens  dragt  ombyttes  med bryllupsdragten.  Snart  skal  vi
overvære kroningen af vor Konge.’ The Faith I Live By, s. 362. 

‘De genløste vandrer ad den’

7. Hvilken slags mennesker vil være borgere i Kristi rige? Matt. 7, 21; 18, 3;
Joh. 3, 5; Åb. 22, 14.

BEMÆRK: ‘Frelseren samlede sine disciple omkring sig og sagde til dem: “Hvis
nogen vil være den første, han skal være den sidste af alle og alles tjener.” Der var
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over disse ord noget højtideligt og betagende, som disciplene langtfra forstod. De
kunne ikke se det, som Kristus så. De forstod ikke, af hvad art Kristi rige var, og
denne uvidenhed var den tilsyneladende årsag til  deres  strid.  Men den virkelige
årsag lå i noget dybere. Ved at forklare af hvad art riget var, kunne Kristus måske
for en tid have dæmpet deres uenighed, men dette ville ikke have berørt den årsag,
der lå til grund for den. Selv efter at de havde fået den mest fuldstændige viden,
kunne  et  hvilket  som  helst  spørgsmål  om  forrang  have  medført  fornyede
vanskeligheder.  Denne  ulykke  ville  blive  ført  ind  i  menigheden  efter  Kristi
bortgang. Striden om den øverste plads var en videreførelse af den samme ånd, som
var begyndelsen  til  den store strid  i  den himmelske verden,  og som havde ført
Kristus fra Himmelen til jorden for at dø.’ Den Store Mester, s. 296.
‘Lad enhver, som hævder at være den himmelske Konges barn konstant søge at
repræsentere  Guds riges  principper.  Lad  enhver  huske,  at  han i  ånd,  i  ord og i
gerninger skal være loyal og tro mod alle Herrens forskrifter og befalinger. Vi skal
være trofaste, tillidsværdige borgere af Kristi rige, så de, som er verdslige vise kan
have en sand fremstilling af de rigdomme, den godhed, den barmhjertighed, den
mildhed og den høflighed, som karakteriserer Guds riges borgere.’ Second Advent
Review & Sabbath Herald, 24. oktober, 1907.

8. Hvad  har  Herren  gjort  for  at  gøre  os  i  stand  til  at  blive  hans  riges
borgere? 2 Pet. 1, 3-4.

BEMÆRK: ‘Han [Johannes Døber] sagde, at alle, der blev undersåtter i Kristi rige,
måtte give beviser på tro og omvendelse. Man måtte kunne finde godhed, ærlighed
og troskab  i  deres  liv.  De skulle  yde  hjælp til  de  fattige  og bringe  Gud deres
offergaver.  De  skulle  beskærme  de  forsvarsløse  og  være  et  eksempel  på
retskaffenhed  og  medfølelse  med  andre.  Sådan  skal  Kristi  disciple  være  et
vidnesbyrd om Helligåndens forvandlende kraft. I det daglige liv må der vise sig
retfærdighed, barmhjertighed og kærlighed til Gud.’ Den Store Mester, s. 64.

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

BEMÆRK: ‘Her er betingelserne, på hvilke enhver sjæl vil blive udvalgt til evigt
liv. Din lydighed mod Guds bud vil vise din ret til en arv med de hellige i lyset.
Gud har udvalgt en bestemt fortræffelighed af karakter, og enhver, som ved Kristi
nåde når hans kravs standard, vil have adgang til herlighedens rige. Alle, som vil nå
denne karakters standard, må bruge de midler, som Gud har tilvejebragt til dette
formål. Hvis du vil arve den hvile, der endnu står tilbage for Guds børn, må du
blive Guds medarbejder. Du er blevet udvalgt til at bære Kristi åg, at bære hans
byrde, at løfte hans kors. Du skal “stræbe efter at gøre jeres kaldelse og udvælgelse
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urokkelig.” 2 Pet. 1, 10. Ransag skrifterne, og du vil se, at ikke en eneste af Adams
sønner eller døtre er blevet udvalgt til at blive frelst i ulydighed mod Guds lov.
Verden  gør  Guds  lov  ugyldig;  men  kristne  er  blevet  udvalgt  til  helliggørelse
gennem lydighed mod sandheden. De er blevet udvalgt til at bære korset, hvis de
vil bære kronen.’ Fundamentals of Christian Education, s. 118.

‘Ikke enhver’

10. Hvem vil komme ind i Himmeriget? Matt. 7, 21.

BEMÆRK: ‘Dette er det største bedrag, menneskesindet kan blive udsat for; disse
mennesker tror, at de er på den rette vej, når de er på en gal vej. De mener, at de
udretter  en  stor  gerning  i  deres  religiøse  liv;  men  Jesus  vil  engang  rive  deres
selvretfærdige kappe af og vise dem en levende fremstilling af deres sande billede
med alle deres afvigelser og deres fordærvede religiøse karakter. De findes at være
for lette, når det for stedse er for sent at afhjælpe deres mangler. Gud har sørget for
midler til at vise de vildfarende til rette; men dersom de, der farer vild, vælger at
følge deres eget skøn og foragter de midler, han har beskikket for at tilrettevise dem
og  forene  dem  i  sandheden,  vil  de  komme  i  den  stilling,  der  beskrives  i  de
ovenanførte ord af vor Herre.’ Vejledning for Menigheden, bind 1, s. 140. 

11. Hvad har Bibelen at sige om dem, som er udelukket fra Kristi rige? Åb.
21, 27.

BEMÆRK:  ‘Guds  nådes  gave  gennem  Kristus  kan  frit  opnås  af  alle.  Hvis  et
menneske  går  fortabt,  skyldes  det  dets  eget  valg.  Gud  har  i  sit  ord  opstillet
betingelserne, ifølge hvilke enhver sjæl udvælges til evigt liv - lydighed mod hans
bud ved tro på Kristus. Gud har udpeget en karakter i harmoni med sin lov, og
enhver, der står mål med de krav, han stiller, vil få adgang til herlighedens rige.
Kristus selv sagde: “Den, som tror på Sønnen, har evigt liv; den, som ikke lyder
Sønnen, skal ikke se livet.” Joh. 3, 36. “Ikke enhver,  der siger  til  mig:  “Herre,
Herre!” skal komme ind i Himmeriget, men den, der gør min himmelske Faders
vilje,” Matt. 7, 21. Og i Åbenbaringens Bog siger han: “Salige er de, som holder
Guds bud, for at de kan få adgang til livets træ og gennem portene gå ind i staden.”
Åb. 22,14 (eng.  overs.).  Med hensyn til  menneskenes frelse er dette den eneste
udvælgelse, der omtales i Guds ord.’ Patriarker og Profeter, s. 105.

‘Intet øje har set’

12. Hvad bliver vi fortalt om Kristi evige riges herligheder? Åb. 21, 10- 22, 5.
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BEMÆRK: ‘O, kunne jeg blot tale Kana'ans tungemål, så kunne jeg fortælle lidt
om  herligheden  i  hin  verden!  Jeg  så  der  stentavler,  på  hvilke  navnene  på  de
144.000  var  indpræget  med  guldbogstaver.  Efter  at  have  betragtet  templets
herlighed gik vi ud, og Jesus forlod os og gik ind i staden. Snart hørte vi atter hans
elskelige stemme sige: “Kom” mit folk; I er kommet ud af den store trængsel, har
gjort min vilje og lidt for mig; kom til nadveren, for jeg vil binde op om mig og
opvarte eder.” (Luk. 12, 37). Vi råbte: “Ære, Halleluja!” og trådte ind i staden. Der
så jeg et bord af rent sølv. Det var mange mile langt, men vi kunne dog overskue
det hele. Jeg så frugten af livets træ, manna, mandler, figener, granatæbler, vindruer
og mange andre slags frugter. Jeg bad Jesus om at lade mig spise af frugten. Han
sagde: “Ikke nu. De, som æder af frugten i dette land, går aldrig mere tilbage til
jorden. Men hvis du er tro, vil du om en kort stund æde frugten af livets træ og
drikke af vandet fra kilden.” Og han sagde: “Du må vende tilbage til jorden igen og
fortælle andre,  hvad jeg har åbenbaret  for dig.”  En engel  førte mig derpå mildt
tilbage  til  denne  mørke  verden.  Undertiden  synes  jeg  ikke,  jeg  kan  blive  her
længere; alting på jorden forekommer mig så trist. Jeg føler mig meget ensom her,
for jeg har set et bedre land. O, om jeg havde vinger som en due, da fløj jeg bort for
at finde ro!’ Budskaber til Menigheden, s. 27.

13. Hvordan bliver vi vist, at den menneskelig forestillingsevne ikke kan fatte
det evige rige? Es. 64, 4. Sammenlign med 1 Kor. 2, 9.

BEMÆRK: ‘Efterhånden som evighedens år henrinder, bringer de endnu rigere og
herligere åbenbaringer om Gud og Kristus. Med tiden vokser også kærligheden,
ærbødigheden og lykken.  Jo mere  menneskene lærer  om Gud,  des  større  bliver
deres beundring for hans karakter. Når Jesus forklarer dem frelsens rigdomme og
fortæller dem om de store bedrifter, som blev udført i den store strid med Satan, vil
de frelstes hjerter fyldes med endnu større hengivenhed for ham, og med endnu
større  fryd  slår  de  guldharperne.  Og  titusinde  titusinder  og  tusinde  tusinder  af
stemmer forener sig i lovsang. “Og enhver skabning i Himmelen og på jorden og
under jorden og på havet, ja alt, hvad i dem er, hørte jeg sige: “Han, som sidder på
tronen, og Lammet være lov og pris og ære og magt i evighedernes evigheder.””
Åb. 5, 13. Den store strid er endt. Der findes ikke længere synd eller syndere. Hele
universet  er  rent.  Harmoni  og  glæde  går  som  et  pulsslag  gennem  hele  det
umådelige  skaberværk.  Fra  ham, som skabte  alt,  udstrømmer  der  liv  og lys  og
glæde til alle verdener i det uendelige rum. Alt, fra det mindste atom til den største
verden, fra besjælet til ubesjælet, erklærer i utilsløret skønhed og fuldkommen fryd,
at GUD ER KÆRLIGHED!’ Den Store Strid, s. 597.
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