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‘JEG ER DEN, JEG ER’
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Forord

JEG ER betyder en evig nærværelse; fortiden, nutiden og fremtiden er ens
for Gud. Han ser fortidens fjerneste begivenheder og skuer langt ud i fremtiden
med et syn så klart, som vi ser de ting, der sker dagligt. Vi ved ikke, hvad der ligger
foran os, og hvis vi gjorde det, ville det ikke være til gavn for vort evige vel. Gud
giver os anledning til at udøve tro på og vise tillid til den store JEG ER. . . Vor
Frelser siger: “Abraham, jeres fader, frydede sig over at skulle se min dag, og han
fik den at se og glædede sig.” (Joh. 8, 56). Femten hundrede år før Kristus afførte
sig sin kongelige klædning og krone og forlod sin hædersplads i de himmelske sale,
påtog  sig  menneskeskikkelse  og  vandrede  som  menneske  blandt  menneskenes
børn, så Abraham hans dag og glædede sig. “Da sagde jøderne til ham: ‘Du er ikke
halvtreds  år  endnu,  og  du  har  set  Abraham!’  Jesus  sagde  til  dem:  ‘Sandelig,
sandelig siger jeg eder: før Abraham blev til, er jeg.’” (Vers 57-58.)

Kristus brugte Guds store navn, som blev givet til Moses for at udtrykke
tanken om den evige nærværelse. (Se 2 Mos. 3, 14.) Esajas så også Kristus, og hans
profetiske ord er meget betegnende. Han siger: “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.”  Es.  9,  6.  Idet  Herren taler
gennem ham,  siger  han:  “Thi  jeg  er  din  Gud,  jeg,  Herren,  Israels  Hellige,  din
frelser. . . Frygt ikke, thi jeg er med dig! ... Jeg, jeg alene er Herren, uden mig er
der ingen frelser. . . I er mine vidner, lyder det fra Herren. Jeg er fra evighed Gud,
den eneste også i fremtiden. . . Jeg, Herren, jeg er eders Hellige, Israels skaber,
eders konge.” Es. 43, 3-15. Da Jesus kom til vor verden, udtalte han om sig selv:
“Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.” Joh.
14, 6.

Vi må tro på Herren og tjene ham som den store “JEG ER”, og vi må stole
fuldt og helt på ham.

At jeg må kende Ham, 6. januar.
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Lektie 1: 29. december – 4. januar  
‘Jeg er Gud, den Almægtige’

UDENADSVERS:  ‘Da  Abram  var  nioghalvfemsindstyve  år  gammel,
åbenbarede Herren sig for ham og sagde til  ham: “Jeg er Gud, den Almægtige;
vandre for mit åsyn og vær ustraffelig.”’ 1 Mos. 17, 1. 

STUDIEHJÆLP: God’s Amazing Grace, s. 333.

Indledning
‘Satans fristelser er større end nogen sinde, for han ved, at hans tid er kort, og at

enhvers skæbne meget snart vil være afgjort enten til liv eller til død. Nu er ikke
tiden til at bukke under for modløshed og prøvelse; vi må holde os oppe under alle
vore trængsler og forlade os helt på Jakobs Gud, den Almægtige. Herren har vist
mig, at hans nåde er tilstrækkelig i alle vore prøvelser; og selv om disse er større
end nogen sinde, kan vi overvinde enhver fristelse, dersom vi stoler helt på Gud, og
ved hans nåde gå af med sejren.’ Budskaber til menigheden, s. 58. 

‘JEG ER’

1. Ved hvilket  navn gav Herren sig til  kende for Moses i den brændende
busk? 2 Mos. 3, 13-14.

BEMÆRK:  Dette  navn,  som  nogle  gange  gengives  som  Jehova,  er  normalt
gengivet som HERREN i den danske bibel.
‘JEG ER betyder  en evig nærværelse;  fortiden,  nutiden og fremtiden er ens  for
Gud. Han ser fortidens fjerneste begivenheder og skuer langt ud i fremtiden med et
syn så klart, som vi ser de ting, der sker dagligt. Vi ved ikke, hvad der ligger foran
os, og hvis vi gjorde det, ville det ikke være til gavn for vort evige vel. Gud giver
os anledning til at udøve tro på og vise tillid til den store JEG ER.’ At jeg må kende
Ham, 6. januar. 

2. Ved hvilken anledning anvendte Kristus dette navn om sig selv? Joh. 8,
58.

BEMÆRK: ‘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
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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 
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Lektie 1: 29. december – 4. januar
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.’ Den Store Mester, s. 321.

‘JEG ER Guds Søn’

3. Ved hvilke andre anledninger anvendte Kristus dette navn om sig selv?
Joh. 6, 35; 8, 12; 10, 9; 11, 25; 15, 5.

BEMÆRK: ‘Det var Kristus, som fra busken på bjerget Horeb talte til Moses og
sagde: “JEG ER DEN, JEG ER! . . Således skal du sige til israelitterne: JEG ER har
sendt mig til eder.” 2 Mos. 3, 14. Dette var pantet på Israels udfrielse. Også 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.

4. Hvordan gav Jesus sig til kende for Johannes? Åb. 1, 18. Sammenlign med
Es. 48, 12.

BEMÆRK: ‘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. Al kommunikation mellem Himmelen og den faldne slægt
har været gennem Kristus. Det var Guds Søn, der gav løftet om genløsning til vore
første  forældre.  Det  var  ham,  der  åbenbarede  sig  selv  for  patriarkerne.  Adam
forstod evangeliet.  Jesus var sit  folks lys,  verdens lys,  før  han kom til  jorden i
menneskeskikkelse.  Den  første  lysstråle,  der  trængte  igennem  det  mørke,  som
synden havde indhyllet  verden i, kom fra Kristus.  Og fra ham er hver stråle af
himmelsk  lys,  der  er  faldet  på  jordens  indbyggere,  kommet.  I  frelsesplanen  er
Kristus Alfa og Omega, den Første og den Sidste.’ The Faith I Live By, s. 47.
‘Så længe vi i troen er forenede med ham, har synden ikke mere herredømme over
os. Gud vil, at vi ved troens kraft skal tilegne os Kristi guddommelighed, så vi kan
opnå fuldkommenhed i vor karakter.’ Den Store Mester, s. 76.
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Lektie 1: 29. december – 4. januar
‘Den Almægtige Gud’

5. Hvordan gav Herren sig til kende for Abram? 1 Mos. 17, 1.

BEMÆRK:  ‘Ingen  begrænset  forstand  kan  fuldt  ud  fatte  den  Eviges  eksistens,
magt, visdom eller gerninger. Den hellige skribent siger: “Har du loddet bunden i
Gud og nået den Almægtiges grænse? Højere er den end himmelen, hvad kan du?
Dybere end dødsriget, hvad ved du? Den overgår jorden i vidde, er mere vidtstrakt
end  havet.”  Job  11,  7-9.  De  skarpeste  hjerner  på  jorden  kan  ikke  fatte  Gud.
Menneskene kan blive ved at undersøge og lære for stedse, og dog vil der stadig
være  uendelig  meget  tilbage.  Skaberværket  vidner  om  Guds  magt  og  storhed.
“Himmelen forkynder Guds ære, hvælvingen kundgør hans hænders værk.” Sal. 19,
2. De, der tager det skrevne ord som deres rådgiver,  vil i  videnskaben finde en
hjælp  til  at  forstå  Gud.  “Hans  usynlige  væsen,  både  hans  evige  kraft  og  hans
guddommelighed, har kunnet ses fra verdens skabelse af, idet det forstås af hans
gerninger.” Rom. 1, 20.’ Patriarker og Profeter, s. 25.

6. Hvordan sætter Gud selv sin kraft i kontrast til menneskelig kraft? Es. 40,
12-17.

BEMÆRK: ‘Fædre og mødre, lær jeres børn om Guds underfulde magt. Hans magt
er  åbenbaret  i  enhver plante,  i  ethvert  træ, der bærer  frugter.  Tag børnene ud i
haven og forklar dem, hvordan han får frøene til at gro. Landmanden pløjer sin jord
og sår frø, men han kan ikke få frøene til at gro. Han må være afhængig af, at Gud
gør det arbejde, som intet menneske kan. Herren lægger sin egen Ånd ind i frøene,
og får  dem til  at  blive  levende.  Under  hans  omsorg  bryder  spiren  gennem det
hylster,  der omslutter den, og springer op for at udvikle sig og bære frugt.  Idet
børnene studerer  naturens store lektiebog,  vil  Gud indprente deres  sind. Idet  de
bliver fortalt om det arbejde, som han gør for frøene, lærer de hemmeligheden ved
at vokse i nåden. Dersom disse lektier forstås rigtigt, fører de hen til Skaberen og
lærer de enkle, hellige sandheder,  som bringer hjertet i nær berøring med Gud.’
Testimonies, bind 8, s. 326.

‘De er uden undskyldning’

7. Hvilket  tydeligt  bevis  på  Guds  kraft  kan  ses  af  alle?  Rom.  1,  20.
Sammenlign Sal. 19, 1.
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Lektie 1: 29. december – 4. januar
BEMÆRK: ‘Verdens mest dybsindige intellektuelle, når de ikke er oplyst af Guds
ord, bliver forvirrede og farer vild, mens de prøver at undersøge videnskabelige
sager og åbenbaring. Skaberen og hans værker er uden for begrænset fatteevne, og
mennesker drager den slutning, at Bibelens beretning ikke er pålidelig,  fordi  de
ikke kan forklare Guds værker og veje ud fra naturlige årsager. Mange er så opsat
på at udelukke Gud fra udøvelsen af suveræn vilje og magt i universets etablerede
orden, at de fornedrer menneskene, de ædleste af alle hans skabninger. Filosofiens
teorier  og spekulationer ønsker at få os til  at tro,  at  mennesket har udviklet  sig
langsomt, ikke bare fra en barbarisk tilstand, men fra den allerlaveste form af dyr.
De tilintetgør menneskets værdighed, fordi de ikke vil anerkende Guds mirakuløse
kraft. Gud har oplyst menneskelige intellekter og har udgydt et lyshav over verden
gennem  opdagelserne  i  kunst  og  videnskab.  Men  de,  som  betragter  disse
udelukkende  fra  et  menneskeligt  standpunkt,  vil  helt  sikkert  drage  forkerte
konklusioner.  Vildfarelsens  torne,  skepticisme og vantro forklædes ved at  blive
dækket med filosofiens og videnskabens dragter. Satan har opfundet denne snilde
måde at vinde sjæle bort fra den levende Gud, bort fra sandheden og religion. Han
ophøjer naturen over naturens Skaber.’ The Upward Look, s. 156.

8. Hvad er resultaterne af at fornægte Guds uendelige kraft? Rom. 1, 21-26.

BEMÆRK: ‘Satan er Guds store fjende, og det er hans vedvarende mål at  lede
sjæle borte fra deres troskab mod himmelens Konge. Han ønsker at oplære sindene,
så  mænd  og  kvinder  vil  udøve  deres  indflydelse  på  vildfarelsens  og  moralsk
fordærvs side i stedet for at bruge deres talenter i tjeneste for Gud. Hans mål opnås
effektivt, når det lykkes ham at hverve sig forældre og lærere på sin side ved at
forvrænge deres ideer om uddannelse; for en forkert uddannelse leder ofte sindet på
vejen  til  vantro.  I  mange  af  nutidens  skoler  og  højere  læreanstalter  bliver  de
konklusioner,  som  lærde  mennesker  har  draget  som  et  resultat  af  deres
videnskabelige undersøgelser,  omhyggeligt  lært og fuldt ud forklaret;  mens man
tydeligt  få det indtryk, at dersom disse lærde mennesker har ret, så kan Bibelen
ikke have ret. Skepticismens torne er forklædte; de er skjult af videnskabens og
filosofiens  blomst  og grønne løv.  Skepticisme er  attraktiv  for  det  menneskelige
sind. De unge ser i den en uafhængighed, som fanger forestillingsevnen, og de er
bedragede. Satan triumferer; det er, som han havde planlagt, det skulle være. Han
giver næring til hvert frø af tvivl, som sås i unges hjerter, og snart høstes en rig høst
af vantro. Vi kan ikke lade vore unges sind gennemsyres på denne måde; for det er
disse unge, vi er afhængige af til at bære værket frem i fremtiden. Vi ønsker noget
mere  for  dem  end  anledningen  til  at  uddanne  sig  i  videnskaberne.  Den  sande
uddannelsesvidenskab er sandheden, som skal indprentes så dybt i sjælen, at den
ikke kan udviskes af den vildfarelse,  som hersker  alle vegne.’  Fundamentals of
Christian Education, s. 541-542.
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Lektie 1: 29. december – 4. januar

‘Tilbed ham, som har skabt himmelen og jorden’

9. Hvilket særligt budskab skal gives verden lige inden Jesu genkomst? Åb.
14, 7b.

BEMÆRK: ‘I Johannes’ Åbenbaring, 14. kapitel, opfordres mennesker til at tilbede
deres skaber; og profetien viser os en gruppe, der holder Guds bud som følge af det
tredobbelte budskab. Det ene af disse bud peger direkte på Gud som Skaberen. I det
fjerde  bud  hedder  det:  “Den  syvende  dag  skal  være  hviledag  for  Herren  din
Gud, . . . thi i seks dage gjorde Herren himlen, 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.” 2 Mos. 20, 10. 11. Om hviledagen siger Herren videre, at den er
“et tegn . . . at det må kendes, at jeg, Herren, er eders Gud.” Ez. 20, 20. Og grunden
er: “I seks dage gjorde Herren himlen og jorden, men på den syvende dag hvilede
han og vederkvægede sig.” 2 Mos. 31, 17. 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 et tegn på trofasthed mod den sande Gud,
“ham,  som har  skabt  himlen  og  jorden  og  havet  og  kildevældene.”  Åb.  14,  7.
Derfor vil det budskab, der befaler mennesker at tilbede Gud og holde hans bud,
især opfordre dem til at holde det fjerde bud.’ Kristus Alene, 6. februar.

10. Hvordan  svarede  Gud  Job,  da  han  vovede  at  stille  den  Almægtige
spørgsmål? Job 31, 35-37; 38, 4.

BEMÆRK: ‘Bibelen er af den største værdi, fordi det er den levende Guds ord. Af
alle  bøger  på jorden er  det  den,  der  fortjener  mest  at  blive studeret  og henledt
opmærksomhed på, for den er evig visdom. Bibelen er en historie, der fortæller os
om verdens skabelse og åbner de forgange århundreder op for os. Uden den ville vi
have været efterladt til gætterier og fabler angående begivenhederne i den fjerne
fortid. Den åbenbarer for os himmelens og jordens Skaber og universet, som han
skabte, og den kaster et herligt lys på den verden, der skal komme. Bibelen er en
mark, hvor himmelske skatte er skjulte, og de vil forblive skjulte, indtil de opdages
og bringes frem for lyset ved flittig granskning. Bibelen er en skrin, der indeholder
juveler af uvurderlig værdi, og de bør fremstilles, så de ses i deres egentlige glans.
Men det naturlige øje kan ikke skelne disse sandhedens diamanters  skønhed og
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Lektie 1: 29. december – 4. januar
pragt. De smukke ting i den materielle verden ses ikke, før solen fordriver mørket
og  kaster  sit  lys  på  dem.  Og  således  er  det  også  med  Guds  ords  skatte;  de
værdsættes  ikke,  før  de  bliver  åbenbaret  af  Retfærdighedens  Sol.’  Counsels  to
Teachers, Parents & Students, s. 421.

‘Kristi evangelium’

11. Hvad er den største tilkendegivelse af Guds kraft i dag? Rom. 1, 16.

BEMÆRK: ‘For at vise hvor mægtig den guddommelige kraft er til at udruste det
menneskelige  redskab  med overnaturlig  styrke  og undervise  de  vankundige  om
Guds riges hemmeligheder,  lovede Kristus, at Helligånden skulle blive hos dem,
som kæmper om sejr over synd. Hvad ville det gavne os, at Guds Søn fornedrede
sig selv, udholdt den listige fjendes fristelser og døde som den retfærdige for de
uretfærdige, dersom Ånden ikke var blevet skænket som en blivende, handlende,
genfødende kraft  til  at virkeliggøre i hvert enkelt menneske det,  som var blevet
udført af verdens Genløser?’ Evangeliet tjenere, s. 215.

12. Hvilken forsikring er vi givet om, at Guds folk kan bevares fra synd ved
Guds kraft til frelse? 1 Pet. 1, 3-5.

BEMÆRK: ‘Jesus tilbyder sig selv til enhver syndbetynget sjæl, til enhver sjæl,
som kæmper for at vinde sejr. Helligånden går i forbøn for enhver, der kæmper
oprigtigt, og Kristus vil gøre sit ord til ånd og liv og til en Guds kraft til frelse for
enhver, som tror.’ Kraft fra det Høje, s. 101.
‘De, der er uvillige til at afstå fra enhver synd og alvorligt søge Guds velsignelse,
vil ikke opnå den. Men alle, der vil gribe Guds løfter, som Jakob gjorde, og være
alvorlige og udholdende som han, vil sejre, som han sejrede.’ Den Store Mester, s.
102.
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Lektie 2: 5. –11. januar
‘Jeg er livets brød’ 

UDENADSVERS: ‘Jesus svarede dem: “Jeg er livets brød. Den, som kommer 
til mig, skal ikke hungre; og den, som tror på mig, skal aldrig tørste.”’ Joh. 6, 35.

STUDIEHJÆLP: That I May Know Him, s. 106-107.

Indledning
‘I  den  åndelige  verden  er  det  ligesom  i  den  naturlige.  Det  naturlige  liv

opretholdes øjeblik for øjeblik af guddommelig kraft; dog er det ikke opretholdt
ved et direkte mirakel, men ved brugen af de velsignelser, der ligger inden for vor
rækkevidde. På samme måde opretholdes det åndelige liv ved brug af de midler,
som Forsynet har tilvejebragt.  Dersom Kristi efterfølger ønsker at nå “til mands
modenhed og det mål af vækst, da vi kan rumme Kristi fylde” (Ef. 4, 13), må han
spise af livets brød og drikke af frelsens vand.’ Second Advent Review & Sabbath
Herald, 31. august, 1911.

‘Brød fra Himmelen til eder’

1. Hvordan dækkede Herren sit folks fysiske behov i ørkenen? 2 Mos. 16, 35.

BEMÆRK: ‘Da Gud førte  Israels  børn ud af  Ægypten,  var  det  hans hensigt  at
etablere dem i Kanaans land som et rent, lykkeligt og sundt folk. Lad os se på de
midler gennem hvilke, han ønskede at opnå dette. Han underkastede dem en kurs af
disciplin, og dersom de med glæde havde fulgt den, ville den have resulteret i godt,
både for dem selv og deres efterkommere.  Han fjernede kød fra dem i udstrakt
grad. Han havde givet dem kød som svar på deres råb lige før, de nåede Sinaj, men
det  blev  kun givet  en  enkelt  dag.  Gud kunne have  tilvejebragt  kød  så  let  som
manna, men en begrænsning blev lagt på folket for deres eget bedste. Det var hans
hensigt at give dem mad, som var bedre egnet til deres behov end den usunde kost,
som mange af dem var blevet vænnet til i Ægypten. Den fordærvede appetit skulle
bringes til en mere sund tilstand, så de kunne nyde den mad, som oprindeligt blev
givet mennesket, jordens frugter, som Gud gav Adam og Eva i Eden. Havde de
været  villige  til  at  fornægte  appetitten  i  lydighed  mod  hans  restriktioner,  ville
svaghed og sygdom have været ukendt iblandt dem. Deres efterkommere ville have
ejet fysisk og åndelig styrke. De ville have haft en klar opfattelse af sandhed og
pligt, skarp skelneevne og sund dømmekraft.’  Counsels on Diet & Foods, s. 377-
378. 

2. Hvad var formålet med miraklet med mannaen? 2 Mos. 16, 4. 22-28.
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Lektie 2: 5. – 11. januar

BEMÆRK: ‘Lad os søge at følge Guds råd i alle ting, for hans visdom er uendelig.
Selvom vi i fortiden ikke har nået det, vi kunne have gjort . . . så lad os nu angre og
genvinde tiden. Herren siger: “Er eders synder som skarlagen, de skal blive hvide
som sne; er de end røde som purpur, de skal dog blive som uld. Lyder I villigt, skal
I æde landets goder; står I genstridigt imod, skal I ædes af sværd.” Es.1, 18-20.
Budskabet,  “Gå  fremad”,  skal  stadig  høres  og  gentages.  Verdens  skiftende
omstændigheder  kræver  arbejde,  som  imødekommer  disse  særlige  udviklinger.
Herren  har  brug  for  mennesker,  som  er  åndeligt  skarpsindige  og  klarsynede
mennesker,  som  med  sikkerhed  får  mannaen  frisk  fra  Himmelen.  Helligånden
virker  på  sådanne  menneskers  hjerter,  og  Guds  ord  kaster  lys  på  sindet  og
åbenbarer som aldrig før den sande visdom for dem. ’ Testimonies, bind 6, s. 149.

‘Guldkrukke med mannaen’

3. Hvilket vedvarende minde om Herrens mirakuløse foranstaltning for sit
folk blev lavet? 2 Mos. 16, 33-34. Se Heb. 9, 3-4.

BEMÆRK: ‘Kristne bør ikke tillade sig selv at blive ængstelige angående livets
behov. Dersom mennesker elsker og adlyder Gud og gør deres del, vil Gud dække
alle deres behov. Selvom du må tjene til livets underhold med møje, skal du ikke
nære mistillid til Gud; for i hans forsyns store plan vil han dække dit behov fra dag
til dag. . . Gør din pligt og stol på Gud, for han ved, hvad du trænger til.’ Second
Advent & Sabbath Herald, 18. september, 1888. 

4. Hvordan mindede Jesus sine disciple om denne vigtige sandhed? Matt. 6,
31-33.

BEMÆRK: ‘“Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, som udgår
af Guds mund.” Ofte kommer en Kristi discipel i forhold, hvor han ikke kan tjene
Gud og dog fremme sine verdslige foretagender. Måske viser det sig, at lydighed
over for et tydeligt krav fra Gud vil afskære ham fra at tjene til livets underhold.
Satan ville gerne få ham til at tro, at han må ofre sin faste overbevisning. Men det
eneste, vi i denne verden kan stole på, er Guds ord. “Søg først Guds rige og hans
retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.” Matt. 6, 33. End ikke i dette liv
tjener det til vor fordel at vige bort fra at gøre vor himmelske Faders vilje. Når vi
får kendskab til kraften i hans ord, skal vi ikke gå ind på Satans forslag for at skaffe
os føde eller frelse vort liv. Det eneste, vi skal spørge om, er dette: Hvad er Guds
vilje? og hvordan lyder hans løfter? Når vi ved dette, skal vi adlyde det ene og stole
på det andet.’ Den Store Mester, s. 75.
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Lektie 2: 5. – 11. januar
‘Kristus har ikke givet os løfte om hjælp til at bære morgendagens byrder i dag.
Han har  sagt:  “Min nåde er  dig nok” (2 Kor.  2,  19);  men hans nåde meddeles
daglig, ligesom ørkenens manna, til dagens behov. Som Israels hærskarer på deres
pilgrimsfærd kan også vi den ene morgen efter den anden finde Himmelens brød til
forsyning for dagen.’ Fra naturens talerstol, s. 125.

‘Og skulle lægge dem til rette hver sabbat’

5. Hvilket  vedvarende  minde  om  Guds  forsyning  for  sit  folk  var  i
helligdommen? 2 Mos. 25, 30.

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

6. Hvor tit blev nyt brød tilvejebragt? 1 Krøn. 9, 32.

BEMÆRK: ‘Når I kommer sammen sabbat efter sabbat, bør I synge lovsange til
ham, som kaldte jer fra mørket til sit underfulde lys. Hjertets tilbedelse bør stige op
til “ham, som elsker os og har løst os af vore synder med sit blod.” Åb. 1, 5. Kristi
kærlighed  må være  hovedindholdet  i  talerens  vidnesbyrd.  Lad  dette  komme til
udtryk i enkle ord og i enhver lovsang.  Lad inspirationen fra Guds Ånd diktere
jeres bønner. Når livets ord bliver talt, må jeres hjertelige svar vidne om, at I tager
imod budskabet, som om de kom fra Himmelen. Jeg ved godt, at dette er meget
gammeldags, men det vil være et takoffer til Gud for det livets brød, som bliver
rakt den sultne sjæl. Dette svar på Helligåndens inspiration vil styrke din egen sjæl
og være til opmuntring for andre.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 29.
‘Guds ord, således som Kristus talte det i Det Gamle og Det Nye Testamente, er
brødet  fra  Himmelen;  men  meget  af  det,  som  kaldes  videnskab,  er  retter  af
menneskelig opfindelse, forfalsket føde; det er ikke den sande manna.’ Vejledning
for Menigheden, bind 2, s. 340.

‘Ikke af brød alene’

7. Hvordan søgte fristeren at lede Frelseren i synd? Matt. 4, 1-3.
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BEMÆRK: ‘Hans første ord forråder hans virkelige natur. “Hvis du er Guds Søn.”
Heri  findes en antydning af mistillid. Hvis Jesus virkelig ville gøre,  hvad Satan
foreslog, så ville det være at gå ind på denne tvivl. Fristerens plan var at besejre
Kristus  ved  de  samme midler,  som fra  begyndelsen  havde  vist  sig  at  være  så
formålstjenlige  over  for  menneskeslægten.  Hvor  snedigt  havde  ikke  slangen
nærmet sig Eva i Paradiset! “Mon Gud virkelig har sagt: I må ikke spise af noget
træ i haven?” 1 Mos. 3, 1. I fristerens måde at tale på lå der en tilsløret foragt for
Guds ord. De var ligesom en skjult benægtelse,  en tvivl om den guddommelige
sandfærdighed. Satan søgte at indgive Eva den tanke, at Gud ikke ville handle efter
sit ord; at det at nægte dem denne skønne frugt var en modsigelse af hans kærlighed
til og omsorg for mennesket. På samme måde søger fristeren nu at give Kristus sin
egen opfattelse.’ Den Store Mester, s. 73.

8. Hvilken respons gav Jesus? Matt. 4, 4. (Se 5 Mos. 8, 2-3.)

BEMÆRK:  ‘Da  Kristus  sagde  til  fristeren:  “Mennesket  skal  ikke  leve  af  brød
alene, men af hvert ord, som udgår af Guds mund,” gentog han de ord, som han for
fjorten hundrede år siden havde talt til Israel: “Herren din Gud har i disse fyrretyve
år ført dig i ørkenen . . . Han ydmygede dig og lod dig sulte og gav dig så manna at
spise, en føde, som hverken du eller dine fædre før kendte til, for at lade dig vide, at
mennesket ikke lever af brød alene; men ved alt, hvad der udgår af Herrens mund,
lever mennesket.” 5 Mos. 8, 2-3. Da alle midler til  at opretholde livet svigtede,
sendte Gud sit folk manna fra Himmelen, og den blev givet i rigeligt og bestandigt
mål.  Denne  hans  omsorg  skulle  lære  dem,  at  så  længe  de  stolede  på  Gud  og
vandrede ad hans veje, ville han ikke svigte dem. Nu gjorde Frelseren brug af den
lære, han havde givet Israel. Gennem Guds ord havde den hebraiske hærskare fået
bistand, og ved det samme ord ville den også blive skænket Jesus. Han ventede på
Guds time for at blive udfriet. Han var i ørkenen i lydighed mod Gud, og han ville
ikke skaffe sig føde ved at følge Satans forslag. Lige over for hele det lyttende
univers vidnede han om, at det er en mindre ulykke at lide, hvad der end kan ske
en, end på nogen måde at vige bort fra Guds vilje.’ Den Store Mester, s. 75.

‘JEG ER livets brød’

9. Hvilken lektie søgte Jesus at give angående mannaen? Joh. 6, 30-35.

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

10. Hvad mente Jesus med dette? Joh. 6, 51-57.

BEMÆRK: ‘Jeg er livets brød,” det evige,  åndelige livs Ophav og Opretholder.
Kristus fremstiller sig selv som Himmelens brød. At spise hans kød og drikke hans
blod betyder at modtage ham som en lærer sendt fra Himmelen. Tro på ham er
vigtigt for åndeligt liv. De, som spiser Ordet, hungrer aldrig, tørster aldrig, ønsker
aldrig noget højere eller mere ophøjet gode. Kristus forklarede betydningen af sine
ord så tydeligt, at ingen behøver at famle over dem. Hans udtalelse angående det at
spise Guds Søns kød og drikke hans blod skal forstås åndeligt. Vi spiser Kristi kød
og drikker  hans  blod,  når  vi  i  tro  griber  ham som vor  Frelser.  Kristus  brugte
symbolet med at spise og drikke for at fremstille den nærhed til ham, som alle må
have, som til sidst skal få del med ham i hans herlighed. Den midlertidige mad, vi
spiser, fordøjes og giver styrke og fasthed til legemet. Ligeledes bliver Herren Jesu
ord en del af vort åndelige liv, når vi tror og modtager dem. De bringer lys og fred,
håb og glæde, og styrker sjælen, som den fysiske mad styrker legemet.’  Lift Him
Up, s. 105.

‘Så ofte som I spiser dette brød’

11. Hvordan søgte Kristus at minde sine disciple om denne lektie? Matt. 26,
26.

BEMÆRK: ‘Intet menneskeligt redskab kan tilvejebringe det, som kan tilfredsstille
sjælens sult og tørst. Men Jesus siger: “Jeg er livets brød. Den, som kommer til
mig, skal ikke hungre; og den, som tror på mig, skal aldrig tørste.” Joh. 6, 35. Jo
mere vi kender til Gud, jo højere vil vor karakters ideal være, og jo mere inderligt
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vil vort ønske om at reflektere hans billede være. Et guddommeligt element forenes
med det menneskelige, når sjælen rækker ud efter Gud, og det længselsfulde hjerte
kan sige: “Vær stille hos Gud alene, min sjæl, thi fra ham kommer mit håb.” Sal.
62, 6. Hjertets vedvarende råb er: “Mere af dig,” og Åndens svar er altid: “Meget
mere.” Rom. 5, 9. 10. Det var Faderens beslutning, at i Kristus skulle “hele fylden
bo,” og i hans fylde har vi del. Kol. 1, 19; 2, 10. Kristus er den store opbevarer af
retfærdiggørende retfærdighed og helliggørende nåde. Alle kan komme til ham og
modtage hans fylde.’ The Faith I Live By, s. 109.

12. Hvilket løfte er givet den, der sejrer? Åb. 2, 17.

BEMÆRK:  ‘Mannaen,  der  faldt  fra  himmelen  for  at  holde Israel  i  live,  var  et
forbillede på ham, der kom fra Gud for at give verden liv. Jesus sagde: “Jeg er
livets brød. Jeres fædre spise manna i ørkenen og døde. Men dette er det brød, som
kommer ned fra Himmelen . . . Om nogen spiser af det brød, skal han leve til evig
tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, til liv for verden.” Joh. 6, 48-51. Og med
henblik på de velsignelser,  der er  lovet  Guds folk i  det  kommende liv,  står der
skrevet:  “Den,  som sejrer,  ham vil  jeg give af  den skjulte  manna.” Åb. 2,  17.’
Patriarker og Profeter, s. 148. 
‘Kristi gerning var igen at give verden sandheden i dens oprindelige friskhed og
skønhed. Han fremstillede det åndelige og himmelske ved naturens og erfaringens
ting. Han gav frisk manna til den hungrende sjæl, fremstillede et nyt rige, der skulle
oprettes blandt mennesker.’ Fundamentals of Christian Education, s. 236.
‘Den kristne skal forkynde frelsens gode nyheder, og han skal aldrig blive træt af at
gentage Guds godhed. Han skal fortsat drage med Kristus og drage fra Kristus, idet
han spiser Menneskesønnens kød og drikker hans blod, som Jesus erklærer er hans
ord,  som er  ånd og liv.  Således vil  han altid  have  et  frisk forråd  af  himmelsk
manna. Enhver kristen, høj eller lav, rig eller fattig, lærd eller ulærd, skal tale om
Guds rige, om Kristus og ham korsfæstet, til dem, som er i uvidenhed og synd. Du
skal tale til syndere, for du ved det ikke; men Gud virker på deres hjerter. Glem
aldrig, at der er knyttet et stort ansvar til hvert ord, du udtaler i deres nærværelse.’
Publishing Ministry, s. 285.
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‘Jeg er verdens lys’

UDENADSVERS:  ‘Herren  er  mit  lys  og  min  frelse,  hvem skal  jeg  frygte?
Herren er værn for mit liv, for hvem skal jeg ræddes? Sal. 27, 1.

STUDIEHJÆLP: Den Store Mester, kap. 51.

Indledning
‘Gud er lys, og med disse ord: “Jeg er verdens lys” erklærede Kristus sig for at

være  ét  med  Gud og  i  slægt  med hele  menneskeheden.  Det  var  ham,  som fra
verdens begyndelse havde sagt: “Af mørke skal lys skinne frem!” 2 Kor. 4, 6. Han
er solens og månens og stjernernes lys. Han var det åndelige lys, der ved symboler
og forbilleder  og profetier  havde skinnet over Israel.  Men lyset  blev ikke alene
givet til det jødiske folk. Ligesom solens stråler trænger ind til jordens fjerneste
afkroge, sådan skinner lyset fra Retfærdighedens Sol på enhver sjæl.’  Den Store
Mester, s. 317. 

‘I ham var liv’

1. Hvem er kilden til alt lys? 1 Mos. 1, 3. Sammenlign med Joh. 1, 1-3.

BEMÆRK:  ‘Ligesom  solsystemets  måne  og  stjerner  skinner  ved  genskæret  af
solen, sådan genspejler verdens store tænkere for så vidt, som deres lære er sand,
strålerne  fra  Retfærdighedens  Sol.  I  vore dage  hører  man så meget  om “højere
uddannelse.”  Den  sande  “højere  uddannelse”  er  den,  som meddeles  af  ham,  “i
hvem alle visdommens og kundskabens skatte er skjult til stede.” “I det var liv, og
livet  var menneskenes lys.”  Kol. 2,  3;  Joh. 1,  4. “Den,  som følger  mig,” sagde
Jesus, “skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.”’ Den Store Mester, s. 317.

2. Hvordan kan vi oplyses af det lys? Sal. 119, 130. Sammenlign med Sal.
119, 105. 

BEMÆRK:  ‘Guds  ords  indgang  er  anvendelsen  af  guddommelig  sandhed  på
hjertet, idet det renser og forædler sjælen ved Helligånden. Evnerne, som er blevet
overgivet  Gud  uden  forbehold,  udvikler  sig  stadig  og  harmonisk  under  den
guddommelige  Ånds vejledning.  Andagt  og fromhed etablerer  et  så tæt  forhold
mellem Jesus og hans disciple, at den kristne bliver ligesom ham. Ved Guds kraft
bliver  hans svage,  vaklende karakter  forvandlet  til  en af  styrke og fasthed. Han
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bliver  en  person  med  faste  principper,  klar  opfattelsesevne  og  pålidelig,
velafbalanceret dømmekraft. Ved at have en forbindelse med Gud, kilden til lys og 
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forstand, bliver hans synspunkter, som ikke er forudindtagede på baggrund af hans
egne forudfattede synspunkter, videre, hans opfattelsesevne dybere og vidtskuende.
Kundskaben  om  Gud,  forståelsen  af  hans  åbenbarede  vilje,  så  meget  som  det
menneskelige  sind  kan  fatte,  vil  gøre  mennesker  dygtige,  når  de  modtages  i
karakteren.’ Counsels to Teachers, Parents & Students, s. 37 

‘Oplyste natten’

3. Hvordan brugte Gud lyset til at lede og beskytte sit folk? Neh. 9, 19.

BEMÆRK:  ‘Kristus  var  Israels  børns  leder  under  deres  vandring  i  ørkenen.
Indhyllet i en skystøtte om dagen og en ildstøtte om natten førte og vejledede han
dem. Han beskyttede dem mod ørkenens farer, han førte dem ind i det forjættede
land, og for øjnene af alle de nationer, der ikke troede på Gud, indsatte han Israel
som sit udvalgte folk, Herrens vingård.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 88.
‘Ethvert Guds barn burde være intelligent, når det gælder Skrifterne, og i stand til
at  spore  opfyldelsen  af  profeti  og  vise  vores  stilling  i  denne  verdens  historie.
Bibelen blev skrevet for den almene befolkning så vel som for de lærde, og den kan
forstås af alle. De store sandheder, som ligger til grund for menneskets pligt over
for  dets  medmennesker  og  dets  Skaber  er  klart  åbenbaret;  og de,  som virkelig
ønsker sandheden, behøver ikke at tage fejl. Vejen er ikke efterladt i usikkerhed,
som om vi stod, hvor fire veje mødtes, og ikke vidste, hvilken en af dem, vi skulle
tage. Sandheden er vor vejleder; den er for os som en skystøtte om dagen og en
ildstøtte om natten.’ Counsels on Sabbath School Work, s. 23.

4. Hvad var effekten af denne støtte på Guds folks fjender? 2 Mos. 14, 20.

BEMÆRK: ‘Netop som den ægyptiske hær nærmede sig og var opsat på at gøre et
let bytte, hævede skystøtten sig majestætisk mod himmelen, bevægede sig hen over
israelitterne  og sænkede  sig imellem dem og Ægypterhæren.  En mur  af  mørke
skilte de forfulgte fra forfølgerne. Ægypterne kunne ikke længere se hebræernes
lejr og blev nødt til at standse. Men da nattens mørke tiltog, blev skymuren til et
stærkt lys for hebræerne og oplyste lejren, så der blev lyst som om dagen. Lyset fra
Guds ildstøtte skinnede på de skumklædte bølger og oplyste den vej, der skar sig
som en mægtig fure gennem havets vand og fortabte sig i mørket på den anden
side.  “Og  ægypterne,  alle  Faraos  heste,  vogne  og  ryttere,  satte  efter  dem  og
forfulgte dem midt ud i havet. Men ved morgenvagtens tid skuede Herren fra ild-
og skystøtten hen imod ægypternes hær og bragte den i uorden.” Den mærkelige
sky forvandledes til en ildsøjle for deres forundrede blikke. Tordenen rullede, og
lynene glimtede. “Skyerne udøste vand, skyhimlens stemme gjaldede, dine pile for
hid og did; din bragende torden rullede, lynene oplyste jorderig, jorden bæved og
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skjalv.” Sal. 77, 18-19. Ægypterne blev grebet af forvirring og rædsel, Midt under
elementernes rasen, hvor de hørte en vred Guds røst, prøvede de at vende om og
flygte tilbage til den bred, de var kommet fra. Men Moses udrakte sin stav, og det
opstemmede vand væltede sydende og brølende ned over den ægyptiske hær, som
blev opslugt i det mørke dyb.’ Patriarker og Profeter, s. 142.

‘Så den bestandig kan brænde’

5. Hvordan  blev  tilstedeværelsen  af  verdens  Lys  lært  gennem
helligdomstjenesten? 3 Mos. 24, 2-3. Sammenlign med Es. 60, 19-20.

BEMÆRK:  ‘Den  forædlende  indflydelse  af  Guds  nåde  forvandler  menneskets
naturlige  tilbøjeligheder.  For  de  kødeligtsindede  ville  Himmelen  ikke  synes
ønskværdig; deres naturlige, ikke-helliggjorte hjerte ville ikke føle sig tiltrukket af
dette rene og hellige sted; og hvis det var dem muligt at komme derind, ville de
ikke  finde  noget,  der  var  åndsbeslægtet  med dem selv.  De  tilbøjeligheder,  der
behersker  det  kødelige  hjerte,  må  undertrykkes  ved  Kristi  nåde,  før  det  faldne
menneske bliver egnet til at bo i Himmelen og glæde sig over at være sammen med
de rene, hellige engle. Når et menneske dør fra synden og vågner til et nyt liv i
Kristus, fyldes dets hjerte af guddommelig kærlighed; dets forståelse helliggøres;
det drikker af en uudtømmelig kilde af glæde og visdom, og lyset fra en evig dag
skinner på dets sti, thi livets lys følger det bestandig.’ Mesterens Efterfølgere,  s.
147. 

6. Hvad bliver vi kaldet til at være, når vi vandrer i lyset? Matt. 5, 14. 16.

BEMÆRK:  ‘“I  er  verdens  lys,”  sagde  han.  “Således  skal  jeres  lys  skinne  for
menneskene, for at de må se jeres gode gerninger og prise jeres Fader, som er i
Himlene.” Matt. 5, 14. 16. . . I den åndelige nats mørke skal Guds herlighed stråle
frem gennem hans menighed, ved at de nedbøjede oprejses, og de sørgende trøstes.
Alle vegne omkring os hører vi klageråb fra en verden i sorg. Hvor vi end vender
os, finder vi mennesker, der lider nød. Det står til os at hjælpe med at lindre og
afhjælpe livets  genvordigheder  og lidelser.  Gode gerninger  vil  gøre  langt  større
virkning end prædikener og formaninger. Vi skal give de sultne mad og drikke, de
nøgne klæder og husly til de hjemløse. Men vi er kaldet til at gøre mere end dette.
Kun Kristi kærlighed kan stille sjælens længsel. Dersom Kristus bor i os, vil vore
hjerter  være fyldt  af  guddommelig medfølelse.  Vi  vil  åbne for  hans kærligheds
kildevæld, så at andre kan blive vederkvægede. Gud kalder os ikke alene til at give
af  vore  midler  til  de  nødlidende,  men også  til  at  give  dem et  venligt  smil,  et
opmuntrende ord og et kærligt håndtryk. Når Kristus helbredte de syge, lagde han
hænderne på dem. Vi bør også komme i nær berøring med den, vi ønsker at hjælpe.
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Der er mange, som er sunket ned i håbløshed. Bring sollyset tilbage til dem. Mange
har tabt modet. Tal opmuntrende til dem. Bed for dem. Der er nogle, der behøver
livets  brød.  Læs  for  dem af  Guds ord. Mange lider  af  en sjælenød,  som ingen
jordisk balsam kan lindre, og som ingen læge kan helbrede. Bed for disse sjæle og
bring dem til  Jesus.  Fortæl dem, at der er balsam i Gilead, og at  der findes en
Læge.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 235-236.

‘Det lys, der stråler fra evangeliet’

7. Hvordan skinnede verdens Lys på Saul? Ap.G.  26,  12-15.  Sammenlign
med 2 Kor. 4, 4. 

BEMÆRK: ‘Al Faderens herlighed er samlet i Kristus. Hele guddomsfylden er i
ham. Han er glansen af Faderens herlighed og hans persons udtrykte billede. Guds
egenskabers  herlighed er udtrykt  i  hans karakter.  Evangeliet  er herligt,  fordi det
består  af  hans  retfærdighed.  Det  er  Kristus  åbenbaret,  og  Kristus  er  evangeliet
legemliggjort.  Enhver side i  Det Nye Testamente skinner med hans lys.  Enhver
tekst er en diamant, berørt og bestrålet af de guddommelige stråler. Vi skal ikke
prise evangeliet, men prise Kristus. Vi skal ikke tilbede evangeliet, men evangeliets
Herre.  Kristus er  en fuldkommen repræsentation af  Gud på den ene  side og et
fuldkomment eksemplar af syndfri  menneskehed på den anden side. Således har
han kombineret  guddommelighed og menneskelighed.’  SDA Bible Commentary,
bind 7, s. 907. 

8. Hvilken  kundskab  åbenbarer  lyset,  og  hvad  skal  vi  gøre  med  denne
kundskab? 2 Kor. 4, 6; 1 Pet. 2, 9.

BEMÆRK: ‘Denne måde at fremstille evangeliet på var karakteristisk for apostlens
arbejde under hans virksomhed blandt hedningerne. Altid var det Golgatas kors,
han viste hen til. . . De hellige sendebud, som i kristendommens første tid bragte en
fortabt  verden  det  glædelige  budskab  om  frelsen,  lod  ingen  tanke  om
selvforherligelse  ødelægge  deres  fremstilling  af  Kristus  og  ham korsfæstet.  De
higede  hverken  efter  myndighed  eller  forrang.  Selv  skjult  ved  Frelseren
forherligede de den store frelsesplan og Kristi liv, han, som var ophav og fuldender
af denne plan. Kristus, som i går og i dag og for evigt er den samme, var den, deres
prædiken altid drejede sig om. Hvis de, som i dag lærer Guds ord, ville hæve Kristi
kors højere og stadig højere, ville deres tjeneste for Gud lykkes langt bedre. Hvis
man kan få syndere til at kaste blot et blik med eftertanke på korset, hvis de blot
kan komme til virkelig at se den korsfæstede Frelser,  vil de fatte dybet af Guds
kærlighed, og hvor syndig synden er. Kristi død er bevis for Guds store kærlighed
til mennesker. Den er vort pant på frelsen. At fjerne korset ville for den kristne
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være det samme som at udslette solen fra himmelen. Korset bringer os nær til Gud
og forsoner  os  med ham. Med en  faders  kærlige,  langmodige  medlidenhed ser
Jehova på den lidelse, hans Søn måtte tåle for at kunne frelse menneskeslægten fra
evig død, og tager imod os ved sin Søn, den elskede.’ Den Store Mester, s. 115.

‘Et lys, der skinner på et mørkt sted’

9. Hvilket særligt lys har Gud givet sit folk? 2 Pet. 1, 19. Sammenlign med
Sal. 43, 3; Dan. 2, 22; Ordsp. 4, 18.

BEMÆRK:  ‘Gud  kan  ikke  udbrede  kendskabet  til  sin  vilje  og  sin  nådes
underværker iblandt vantro mennesker, medmindre han har sine vidner spredt ud
over hele verden. Det er hans plan, at de, der har fået del i denne store frelse ved
Jesus Kristus, skal være hans missionærer og lysbærere rundt om i verden, som
tegn for folket, levende breve, der kendes og læses af alle mennesker, og hvis tro
og  gerninger  vidner  om  Frelserens  snarlige  komme,  og  at  det  ikke  har  været
forgæves, de har modtaget Guds nåde. Folk må advares, så de bereder sig for den
kommende dom. Gud vil give dem, som kun har lyttet til fabler, anledning til at
høre det sikre profetiens ord, som de gør vel i at agte på som på et lys, der skinner
på et mørkt sted. Han vil overbringe det sikre sandhedsord til alles erkendelse, som
vil give agt; alle kan sætte sandheden i kontrast til de fabler, som mennesker, der
påstår  at  forstå  Guds  ord  og  være  kvalificerede  til  at  belære  dem  i  mørke,
fremstiller for dem.’ Testimonies, bind 2, s. 631. 

10. Hvilke  triste  ting  udtalte  Johannes  om  lyset?  Joh.  1,  5;  3,  19-20.
Sammenlign med Es. 8, 20.

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

11. Hvilke  dyrebare  løfter  kan vi  sætte  vor  lid  til  angående  verdens  Lys?
Mika 7, 7-8; Sal. 18, 29, Sal. 27, 1. 

BEMÆRK:  ‘Bed  den  fristede  om  ikke  at  se  på  omstændigheder,  på  sin  egen
svaghed eller på fristelsens magt, men på Guds ords kraft. Al dets kraft tilhører os.
“Jeg gemmer dit ord i mit hjerte,” siger salmisten, “for ikke at synde imod dig.”
“Ved dine læbers ord vogted jeg mig for voldsmænds veje.” Sal. 119, 11; 17, 4. Tal
opmuntrende til menneskene, bær dem frem for Gud i bøn. Mange, som er blevet
overvundet af fristelse, føler sig nedslåede på grund af deres mislykkede forsøg, og
de har følelsen af, at det er forgæves for dem at komme til Gud. Men denne tanke
er fjendens indflydelse. Når de har syndet og føler, at de ikke kan bede, så sig til
dem, at da er det netop tide til at bede. De kan vel føle sig beskæmmede og dybt
ydmygede; men når de bekender deres synder, så vil han, som er trofast, forlade
dem deres synder og rense dem fra al uretfærdighed. Intet er tilsyneladende mere
hjælpeløst og dog i virkeligheden mere uovervindeligt end den sjæl, der føler sin
intethed  og  forlader  sig  fuldstændig  på  Frelserens  fortjeneste.  Ved  bøn  og
granskning af Guds ord og ved troen på hans nærværelse kan de svageste blandt
mennesker leve i samfund med Kristus, som er livet, og han vil holde dem fast med
en hånd, der aldrig slipper dem.’ I den storeLæges fodspor, s. 185-186.

12. Hvordan sørgede Gud for sit folk, da ægypterne blev plaget af mørke? 2
Mos. 10, 22-23.

BEMÆRK: ‘Kongen valgte at  modtage plagerne,  i  stedet  for at  overgive sig til
Gud. Uden at angre så han hele sit rige under miraklet af disse frygtelige domme.
Så sendte Herren mørke over Ægypten.  Folket  blev ikke bare berøvet  lys,  men
atmosfæren var meget trykkende, så det var svært at ånde; men hebræerne havde en
ren atmosfære, og der var lys i deres boliger.’ The Story of Redemption, s. 117.

13. Vil Herren sørge for sit folk en gang til, når han bringer denne plage over
verden igen? Åb. 16, 10-11; Sal. 91, 9-11. Sammenlign med Sal. 139, 12.

BEMÆRK: ‘Med triumfråb, hån og forbandelser er onde mænd lige ved at kaste
sig over deres bytte, da et tæt mørke, dybere end den mørkeste nat, sænker sig over
jorden. Så kommer en regnbue til syne på himlen. Den stråler med herligheden fra
Guds trone og synes at omgive hver bedende gruppe. De vrede menneskemasser
standser pludselig op. Deres hånlige råb dør hen. Målet for deres morderiske raseri
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er glemt. Opfyldt af bange anelser stirrer de på symbolet på Guds pagt og ønsker at
gemme sig for det blændende lys.’ Det skal ske i de sidste dage, s. 244.
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‘Jeg er fårenes dør’

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

STUDIEHJÆLP: Den Store Mester, kap. 52.

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

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

‘Jeg er Døren’

1. Hvordan forklarede Jesus, at han er det eneste middel til frelse? Joh. 10,
7-10.

BEMÆRK: ‘Det er dem, der ved tro følger Jesus i den store forsoningsgerning, der
nyder godt af hans mellemkomst for dem; mens de, der forkaster lyset, som bringer
denne tjeneste for dagen, ikke får nogen gavn af den. De jøder, der afviste lyset ved
Kristi første komme til jorden og nægtede at tro på ham som verdens frelser, kunne
ikke få tilgivelse gennem ham. Da Jesus efter sin himmelfart i kraft af sit eget blod
gik ind i den himmelske helligdom for at lade velsignelserne fra sin midlertjeneste
tilflyde disciplene, blev jøderne ladt tilbage i totalt mørke og fortsatte med at bringe
deres  nytteløse  ofre.  Symbolernes  og  skyggernes  tjeneste  var  forbi.  Den  dør,
hvorigennem mennesker tidligere havde fundet vej til Gud, stod ikke åben længere.
Jøderne havde nægtet  at  søge  ham på den eneste måde, han da kunne findes –
gennem tjenesten i den himmelske helligdom. Derfor fandt de intet samfund med
Gud. For dem var døren lukket. De kendte ikke Kristus som det sande offer og den
eneste  mellemmand  hos  Gud;  derfor  kunne  de  ikke  nyde  godt  af  hans
mellemkomst. De vantro jøders stilling har megen lighed med tilstanden hos de
ligegyldige og tvivlende, der siger,  de er kristne, men som alligevel ikke kender
noget til vor barmhjertige ypperstepræsts gerning.’ Konfrontation, s. 356. 

2. Hvordan udtrykte Peter denne sandhed? ApG. 4, 12.
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BEMÆRK: ‘Intet  andet end Kristi retfærdighed kan give os ret til  nådens pagts
velsignelser.  Der  er  mange,  som  længe  har  ønsket  og  prøvet  på  at  få  disse
velsignelser,  men ikke opnået  dem, fordi  de  har  haft  den  opfattelse,  at  de  selv
kunne gøre noget for at blive værdige til dem. De har ikke set bort fra selvet og
troet, at Jesus er en Frelser, som formår alt. Vi må aldrig tro, at vi kan blive frelst
ved vore egne fortjenester. Kristus er vort eneste håb om frelse, “Thi der er ikke
under himmelen givet mennesker noget andet navn, hvorved vi kan frelses.” ApG.
4, 12. Når vi stoler fuldt ud på Gud og tror på Jesu fortjenester og tager imod ham
som en frelser, der tilgiver synd, får vi den hjælp, vi ønsker. Ingen bør se på sig
selv, som om de havde magt til at frelse sig selv. Jesus døde for os, fordi vi ikke
formåede  at  frelse  os  selv.  Vi  har  vort  håb,  vor  retfærdiggørelse  og  vor
retfærdighed i ham. Når vi ser vor syndighed, skal vi ikke fortvivle eller frygte for,
at vi ikke har nogen frelser, eller at han ikke tænker på os i nåde. Netop i dette
øjeblik indbyder han os til at komme til ham i vor hjælpeløshed og blive frelst.’
Patriarker og Profeter, s. 420.

‘Døren blev lukket’

3. Hvilken  anden  dør  udgjorde  den  eneste  vej  til  frelse  for  syndige
mennesker? 1 Mos. 6, 16; 7, 16.

BEMÆRK: ‘Da de så dyrene komme fra skovene hen til arkens dør og Noa tage
dem ind, havde de så længe modstået og nægtet det budskab, som Gud havde givet
dem, at deres samvittighed var blevet uimodtagelig for indtryk. Barmhjertighed var
holdt op med at gå i forbøn for den skyldige slægt. Markens dyr og luftens fugle
havde indtaget tilflugtsstedet. Noa og hans husstand var inde i arken, “og Herren
lukkede efter  ham.” Den massive dør, som det var umuligt  for dem indenfor at
lukke, blev langsomt svunget på plads af usynlige hænder. Noa blev lukket ind, og
de, der fornægtede Guds barmhjertighed, var lukket ude. Himmelens segl var på
den  dør;  Gud  havde  lukket  den,  og  kun  Gud  kunne  åbne  den.  Ligeledes  vil
barmhjertighedens dør blive lukket, når Kristus afslutter  sin forbøn for  skyldige
mennesker  før  sit  komme  i  himmelens  skyer.  Da  vil  guddommelig  nåde  ikke
længere holde de onde tilbage, og Satan vil have fuld kontrol over dem, der har
forkastet barmhjertighed. De vil forsøge at ødelægge Guds folk; men ligesom Noa
blev lukket ind i arken, vil de retfærdige blive beskyttet af guddommelig kraft.’
Conflict & Courage, s. 39. 

4. Hvordan illustrerede Kristus den samme sandhed? Matt. 25, 1-12.
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BEMÆRK: ‘Gid ingen må følge de uforstandige jomfruers eksempel og mene, at
man med tryghed kan vente, til katastrofen kommer, før man begynder at berede sit
sind til at bestå, når tiden er inde. Det vil være for sent at søge Kristi retfærdighed,
når  gæsterne  bliver  kaldt  ind og prøvet.  Nu er  tiden inde til  at  iføre  sig  Kristi
retfærdighed  –  den  bryllupsklædning  som vil  gøre  dig  skikket  til  at  gå  ind  til
Lammets  bryllupsmåltid.  I  lignelsen  fortælles  der,  hvordan  de  uforstandige
jomfruer tiggede om olie, men ikke fik deres ønske opfyldt.  Dette er symbolsk for
dem, der ikke har beredt sig ved at udvikle en karakter, der kan bestå i farens stund.
Det  er,  ligesom  de  ville  gå  til  deres  naboer  og  sige:   Giv  mig  dine
karakteregenskaber,  ellers  går  jeg fortabt.  De,  der  var  kloge,  kunne ikke hælde
deres olie på de uforstandige jomfruers blafrende lamper. Karakteregenskaber kan
ikke overføres fra den ene til den anden. De kan ikke købes eller sælges; de må
tilegnes.  Herren  har  givet  hvert  menneske  mulighed  for  at  opnå  en  retfærdig
karakter, men han har ikke givet mulighed for, at det ene menneske kan tildele et
andet  karakteregenskaber,  som det  har  udviklet  hos sig  selv.’  At jeg må kende
Ham, 10. december. 

‘Herren vil gå døren forbi’

5. Hvilken vigtig lektie blev givet i påskehøjtideligheden? 2 Mos. 12, 22-23.

BEMÆRK: ‘Israelitterne fik påbud om at bestryge dørstolperne med blodet fra et
slagtet  lam,  for  at  de  skulle  kunne  undgå  tilintetgørelsen,  når  dødsengelen  gik
gennem landet. Men hvis de i stedet for at udføre denne enkle handling i tro og
lydighed  havde  spærret  døren  og  taget  alle  forholdsregler  for  at  holde  den
dræbende engel ude, ville deres anstrengelser have været forgæves og have vidnet
om deres vantro. Det var nok, når man så blodet på dørstolpen. Så var hjemmets
frelse sikret. Sådan er det også med frelsens gerning: det er Jesu Kristi blod, som
renser fra al synd. I kraft af dette blod kan du overvinde enhver åndelig fjende og få
lægedom for enhver karakterbrist.’ Guds sønner og døtre, 8. august.
‘Da Gud var ved at slå Ægyptens førstefødte, påbød han israelitterne at samle deres
børn fra ægypterne ind i deres egne huse og stryge deres dørstolper med blod, så
den ødelæggende engel kunne se det og gå forbi deres hjem. Det var forældrenes
arbejde at samle deres børn. Dette er dit arbejde, dette er mit arbejde og enhver
sand moders arbejde, som tror på sandheden. Englen skal sætte et mærke på alle
deres pander, som er adskilt fra synd og syndere, og den ødelæggende engel vil
følge efter og fuldstændig ihjelslå både gamle og unge, som ikke har dette mærke.’
Testimonies, bind 5, s. 505.

6. Hvordan bliver vi vist vigtigheden af Jesu blod, som blev udgydt for os? 1
Joh. 1, 7; Heb. 10, 28-29; Joh. 6, 53-56.
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BEMÆRK: ‘Det er ikke Guds vilje, at du skal være mistroisk og plage din sjæl
med angsten om, at Gud ikke vil tage imod dig, fordi du er syndig og uværdig.
Fremsæt din sag for ham, idet du påberåber dig fortjenesterne af blodet, som blev
udgydt for dig på Golgatas kors. Satan vil beskylde dig for at være en stor synder,
og du må indrømme dette, men du kan sige: “Jeg ved, jeg er en synder, og det er
derfor,  jeg behøver en Frelser.  Jesus kom til  verden for at frelse syndere.  ‘Jesu,
hans  Søns  blod,  renser  os  fra  al  synd.’  Jeg  har  ingen  fortjeneste  eller  godhed,
hvorved  jeg  kan  gøre  krav  på  frelse,  men  jeg  fremsætter  for  Gud  Guds  lams
forsonende blod, som borttager verdens synd. Dette er det eneste, jeg kan påberåbe
mig. Jesu navn giver mig adgang til Faderen. Hans øre, hans hjerte er åbent over
for min svageste bøn, og han dækker mine dybeste behov.”’  Reflecting Christ,  s.
75. 

‘Føre ham hen til døren’

7. Hvilken anden lektie kan vi lære af døren? 2 Mos. 21, 5-6.

BEMÆRK: Én gang i  løbet  af hver  syvårsperiode  blev hebraiske slaver  sat  fri.
Uanset årsagen til, at et menneske var blevet slave, om han var blevet købt fra en
fremmed ejer eller havde begået en forbrydelse eller var gået fallit, var der en dør
åben for ham ved slutningen af det sjette år. Denne udsigt til uafhængighed hjalp
ham til at gå igennem hans trældomstid. Der var en lys dag forude, på hvilken han
vil gå ud som en fri mand. Men loven gjorde også plads for den slave som efter at
have  tjent  sin  tid  ud  besluttede,  at  han  elskede  sin  mester  og  var  villig  til  at
fortsætte med at tjene ham. I et sådant tilfælde blev et mærke sat på den villige
slave, og hans tjeneste blev permanent.

8. Hvad sagde Jesus om dem, der trofast tjener ham? Joh. 12, 26.

BEMÆRK: ‘Alle, der sammen med Jesus har båret selvfornægtelsens kors, skal få
del  med ham i  hans herlighed.  Det var  Kristi  glæde midt i  hans ydmygelse og
smerte, at hans disciple skulle herliggøres sammen med ham. De er frugten af hans
selvopofrelse. Det er hans løn, når hans egen karakter og hans egen Ånd virker i
dem, og dette vil være hans glæde i alle evigheder. Denne glæde deler de med ham,
når frugten af deres møje og opofrelse viser sig i andres sjæl og liv. De er Kristi
medarbejdere, og Faderen vil ære dem, som han ærer sin Søn.’ Den Store Mester, s.
426.

9. Hvordan beskrev Paulus Kristi tjenere? 1 Kor. 7, 22.
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BEMÆRK:  ‘Da  loven  om  kærlighed  er  grundlaget  for  Guds  styre,  var  alle
skabningers lykke afhængig af, om de var i fuld overensstemmelse med dens store
retfærdighedsprincipper.  Gud  ønsker  kærlighed  fra  alle  sine  skabninger  –  en
hyldest, der er en følge af intelligent påskønnelse af hans væsen. Han bryder sig
ikke om nogen tvungen lydighed, og han forlener alle med en fri vilje, så de kan
yde ham frivillig tjeneste.’ Konfrontation, s. 406. 

‘Du skal skrive dem på dørstolperne’

10. Hvilken påmindelse skulle israelitterne sætte på deres hjems dørstolper? 5
Mos. 11, 18-20. 

BEMÆRK: ‘Under Israels ørkenvandring drog Herren omsorg for,  at  hans børn
huskede  hans  lovs  ord.  Efter  at  folket  havde  bosat  sig  i  Kanaan,  skulle  de
guddommelige  love  gentages  daglig  i  hvert  eneste  hjem.  De  skulle  afskrives
tydeligt på dørstolperne og portene og indridses på mindetavler. Der skulle skrives
musik  til  dem,  så  de  kunne  synges  af  både  ung  og  gammel.  Præsterne  skulle
undervise  i  disse hellige  forskrifter  i  offentlige  forsamlinger,  og landets  konger
skulle læse dem daglig. “Du skal grunde over dem dag og nat,” sagde Herren til
Josua med henblik på lovbogen, “for at du omhyggeligt kan handle efter alt, hvad
der står skrevet i den; thi da vil det gå dig vel i al din færd, og lykken vil følge dig.”
Jos. 1, 8.’ Profeter og Konger, s. 225. 

11. Hvad har Jesus givet os for at minde os om ham? Luk. 22, 19-20.

BEMÆRK: ‘I Kristi sidste handling med at tage del i brødet og vinen sammen med
sine disciple, forpligtede han sig som deres Genløser ved en ny pagt, i hvilken det
var skrevet og beseglet, at alle, som tager imod Kristus ved tro, vil blive givet alle
de  velsignelser,  som  Himmelen  kan  give,  både  i  dette  liv  og  det  fremtidige
udødelige liv. Denne pagts handling skulle stadfæstes ved Kristi eget blod, som det
havde været den gamle offertjenestes gerning at minde hans udvalgte folk om. Det
var Kristi hensigt, at denne nadver ofte skulle fejres for at minde os om hans offer
ved at give sit liv for syndernes forladelse, hos alle, som vil tro på ham og tage
imod ham. Denne forordning skal  ikke udelukke nogen,  som mange ellers ville
gøre. Enhver må deltage i den offentligt og således sige: “Jeg tager imod Kristus
som min  personlige  Frelser.  Han  gav  sit  liv  for  mig,  så  jeg  kunne  reddes  fra
døden”’ Second Advent Review & Sabbath Herald, 22. juni, 1897.
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‘En åben dør, som ingen kan lukke’

12. Hvad har Kristus sat foran sit folk? Åb. 3, 8.

BEMÆRK:  ‘Frelsen  er  en gave,  og alligevel  kan den købes og sælges.  På det
marked, hvor guddommelig nåde har ledelsen, fremstilles perlen som noget, man
kan købe uden penge og uden betaling. På dette marked kan alle få Himmelens
varer.  Sandhedens skatkammer er åbent for alle. “Se, jeg har stillet dig foran en
åben dør,” siger Herren, “som ingen kan lukke.” Intet sværd vogter indgangen til
denne dør. Stemmer ved døren og indefra siger: “Kom.” Frelserens stemme lyder
alvorligt og kærligt og sige til os: “Jeg råder dig til hos mig at købe guld, lutret i
ild, så du kan blive rig.” Åb. 3, 8. 18. Kristi evangelium er en velsignelse, som alle
kan eje. Den fattigste er lige så godt i stand til at købe frelse som den rigeste, for
ingen jordisk rigdom kan skaffe den, hvor stor den end er. Den kan kun fås ved
villig lydighed, ved at give os selv til Kristus som hans købte ejendom. Selv den
højeste uddannelse formår ikke af sig selv at bringe et menneske nærmere Gud.
Farisæerne var begunstiget med enhver form for timelige og åndelige fordele, og
pralende og stolte sagde de: “Vi er rige, vi har vundet rigdom og trænger ikke til
noget,” og dog var de elendige, og ynkværdige og fattige og blinde og nøgne. Åb.
3, 17. Kristus tilbød dem den kostbare perle, men de vægrede sig ved at tage imod
den, og han sagde til dem: “Toldere og skøger skal gå ind i Guds rige førend I.”
Matt. 21, 31. Vi kan ikke fortjene frelse, men vi skal søge efter den med lige så stor
interesse og udholdenhed, som om vi ville give afkald på alt i verden for at komme
i besiddelse af den.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 106-107. 

13. Hvilken dør har Kristus åbnet for sit folk? Heb. 10, 19.

BEMÆRK: ‘Det er dem, der ved tro følger Jesus i den store forsoningsgerning, der
nyder godt af hans mellemkomst for dem; mens de, der forkaster lyset, som bringer
denne tjeneste for dagen, ikke får nogen gavn af den. De jøder, der afviste lyset ved
Kristi første komme til jorden og nægtede at tro på ham som verdens frelser, kunne
ikke få tilgivelse gennem ham. Da Jesus efter sin himmelfart i kraft af sit eget blod
gik ind i den himmelske helligdom for at lade velsignelserne fra sin midlertjeneste
tilflyde disciplene, blev jøderne ladt tilbage i totalt mørke og fortsatte med at bringe
deres  nytteløse  ofre.  Symbolernes  og  skyggernes  tjeneste  var  forbi.  Den  dør,
hvorigennem mennesker tidligere havde fundet vej til Gud, stod ikke åben længere.
Jøderne havde nægtet  at  søge ham på den eneste måde,  han da kunne findes –
gennem tjenesten i den himmelske helligdom. Derfor fandt de intet samfund med
Gud. For dem var døren lukket. De kendte ikke Kristus som det sande offer og den
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eneste  mellemmand  hos  Gud;  derfor  kunne  de  ikke  nyde  godt  af  hans
mellemkomst. De vantro jøders stilling har megen lighed med tilstanden hos de
ligegyldige og tvivlende, der siger,  de er kristne, men som alligevel ikke kender
noget  til  vor  barmhjertige  ypperstepræsts  gerning.  Når  ypperstepræsten  i  den
symbolske  tjeneste  gik  ind  i  det  allerhelligste,  skulle  hele  Israel  samles  ved
helligdommen og i dyb alvor ydmyge sig for Gud, så de kunne modtage forladelse
for deres synder og ikke blive udstødt af menigheden. Hvor meget større betydning
har  det  ikke  for  os  på  denne,  den  virkelige  forsoningsdag,  at  vi  forstår  vor
ypperstepræsts gerning og kender de pligter, der kræves af os.’ Konfrontation, s.
355-356.
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‘Jeg er den gode hyrde’

UDENADSVERS: ‘Han vogter sin hjord som en hyrde, samler den med armen,
bærer lammene i favn og leder de diende får.’ Es. 40, 11.

STUDIEHJÆLP: Den Store Mester, kap. 52.

Indledning
‘Bibelen åbenbarer  Kristus for os som den Gode Hyrde, der med utrættelige

fødder søger de fortabte får. Med hans egen særlige metoder hjalp han alle, som
trængte til  hjælp. Med mild,  venlig nåde hjalp han de synd-betyngede sjæle og
bragte lægedom og styrke. Den enkelhed og alvor, med hvilken han henvendte sig
til dem, der var i nød, helligede hvert ord. Han forkyndte sit budskab fra bjergsiden,
fra fiskerbåden, i ørkenen og på de stærkt befærdede veje. Hvor som helst han fandt
nogen, der var rede til at lytte, var han rede til at åbne sandhedens skatkammer for
dem.’ Counsels to Parents, Teachers & Students, s. 261. 

‘Jeres sjæls hyrde og tilsynsmand’

1. Hvordan beskrev David sit  forhold til  Herren? Sal.  23,  1.  Sammenlign
med Sal. 80, 2.

BEMÆRK: En ældre engelsk oversættelse gengiver det som: ‘Herren er min hyrde;
derfor skal jeg ikke mangle noget.’ Megen dyb mening vil komme til syne ved at
gentage den første del af verset fire gange og lægge trykket på et andet ord hver
gang: Herren er min hyrde. Herren er min hyrde. Herren er min hyrde. Herren er
min hyrde.
  
2. Hvordan beskrev Peter Herren? 1 Pet. 2, 25; 5, 4.

BEMÆRK: ‘Alle burde huske, at de er forpligtede til at samarbejde med Kristus, at
adlyde hans befalinger og at følge hans vejledning. Hver time bør de bede om og
modtage kraft fra det høje. De bør nære en vedvarende fornemmelse af Frelserens
kærlighed, af hans virkeevne, hans årvågenhed og hans mildhed. De bør se hen til
ham som deres sjæls hyrde og tilsynsmand. Så vil de have de himmelske engles
sympati og støtte. Kristus vil være deres glæde og lykkes krone. Deres hjerter vil
styres af Helligånden, og de vil have en kundskab om sandheden, som nominelle
troende aldrig kan få.’ Counsels to Parents, Teachers & Students, s. 284. 
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‘Jeg vil få dem til at ligge ned’

3. Hvilket billede af den Gode Hyrdes forudseenhed og omsorg for hans får
talte David om? Sal. 23, 2.

BEMÆRK: ‘Der er tre måder, hvorpå Gud åbenbarer sin vilje for os for at lede os.
Hvordan kan vi kende hans røst fra en fremmeds? Hvordan kan vi skelne den fra en
falsk hyrdes røst? Gud åbenbarer sin vilje for os gennem sit ord, den hellige skrift.
Hans røst lyder også i hans forsyns gerninger; og vi vil kunne høre den, hvis vi ikke
skiller vor sjæl fra ham ved at vandre på vore egne veje og handle efter vor egen
vilje  og  følge  et  vanhelliget  hjertes  tilskyndelser,  indtil  sanserne  er  blevet  så
sløvede, at de evige ting ikke skelnes, og Satans røst er så fordrejet, at vi antager
den for  at  være Gud røst.  En anden måde,  hvorpå Guds røst  høres,  er  gennem
Helligåndens  kald,  idet  den  gør  indtryk  på  hjertet,  hvad  der  igen  påvirker
karakteren.  Hvis  du  er  i  tvivl  vedrørende  et  eller  andet  emne,  skal  du  først
rådspørge skriften.’ Budskaber til de unge, s. 88. 

4. Hvordan  skildrede  Esajas  Herrens  omsorg  for  sit  folk?  Es.  40,  11.
Sammenlign med Jer. 31, 10.

BEMÆRK: ‘Apostlen skrev henvendt til menighedens ældste om deres ansvar som
underhyrder for Kristi hjord: “Vær hyrder for Guds hjord hos jer, ikke af tvang,
men af  fri  vilje,  efter  Guds sind, ikke for  skammelig vindings skyld,  men med
villigt  hjerte;  heller  ikke  som  strenge  herrer  over  menighederne,  men  som
forbilleder  for  hjorden;  og  når  overhyrden  åbenbares,  skal  I  få  herlighedens
uvisnelige  sejrskrans.”  Den,  som  indtager  en  underhyrdes  stilling,  skal  vogte
Herrens hjord med trofasthed.  Dette skal  ikke være nogen tyrannisk overvågen,
men en stræben efter at opmuntre og styrke og højne. At være ordets tjener består i
mere  end  at  holde  prædikener;  det  består  i  alvorligt,  personligt  arbejde.
Menigheden her på jorden består af fejlende mænd og kvinder, som omhyggeligt
og tålmodigt må bestræbe sig for at blive oplært og øvet til at gøre et brugeligt
arbejde  i  dette  liv  for  i  det  fremtidige  liv  at  blive  kronede  med  herlighed  og
udødelighed. Der trænges til pastorer, trofaste hyrder, som ikke smigrer Guds folk
eller behandler dem hårdt, men som nærer dem med livets brød, mænd, som i deres
liv  daglig  føler  Helligåndens  overbevisende  kraft  og  som nærer  en  inderlig  og
uselvisk kærlighed til dem, de arbejder for.’ Mesterens Efterfølgere, s. 278.    

5. Hvilken  beskrivelse  gav  evangeliernes  forfattere  af  Herrens  ømme
omsorg? Matt. 9, 36. Sammenlign med Mark. 6, 34.
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BEMÆRK:  ‘Da Kristus  så  skarerne,  der  samledes  omkring ham, “ynkedes  han
inderligt over dem, thi de var vanrøgtede og forkomne som får, der ingen hyrde
har.” Han så sygdommen, sorgen, savnet og udartelsen hos de skarer, der flokkedes
omkring ham. Menneskehedens trang og smerte rundt om i verden blev fremstillet
for ham. Blandt de høje og de lave, de mest hædrede og de mest udartede så han
sjæle, der længtes netop efter de velsignelser, han var kommet for at bringe, sjæle,
som blot behøvede kundskab om hans nåde for at blive borgere i hans rige. “Da
siger han til sine disciple: ‘Høsten er stor, men arbejderne er få; bed derfor høstens
Herre om at sende arbejdere ud til sin høst.’” Matt. 9, 36-38. Den samme trang
foreligger i dag. Verden behøver arbejdere, der vil virke, som Kristus virkede for
de lidende og for syndere. Der er i sandhed en skare at arbejde for. Verden er fuld
af  sygdom, lidelse,  nød og synd.  Den er fuld af sådanne,  som behøver at  blive
hjulpet  -  de  svage,  de  hjælpeløse  de  vankundige,  de  udartede.’  Vejledning  for
menigheden, bind 2, s. 404.

‘Jeg vil søge de fortabte’

6. Hvordan  er  den  Gode  Hyrdes  frelsesgerning  beskrevet?  Sal.  23,  3.
Sammenlign med Heb. 13, 20-21.

BEMÆRK:  ‘Kristi  menighed  på  jorden  skal  repræsentere  Kristi  karakter  og
arbejde. Målet med Kristi liv var at modtage af Faderen, så han ved forskrifter og
uselvisk tjeneste kunne give det, som ville frelse mænd og kvinder fra at synde og
vende de oprørske over på retfærdighedens stier. “Jeg helliger mig selv for dem”
sagde han, “for at også de må være helligede ved sandheden.” Han stod foran den
menneskelige  slægt  som Faderens  repræsentant.  Han  viede  alle  sine  kræfter  til
genløsningens gerning. For dette trak han sig tilbage fra Himmelens herligheder og
satte sine fødder på ydmygelsens og prøvelsens sti. Han ydmygede sig selv, så han
kunne opløfte menneskeheden. Idet han optog sit jordiske arbejde og så de pligter
og prøvelser, som konfronterede ham, svigtede han ikke og tabte ikke modet. Hans
store ønske var at sætte korset  mellem guddommelighed og menneskelighed,  så
mennesket kunne forliges med Gud.’ Second Advent Review & Sabbath Herald, 30.
september, 1909. 

7. Hvordan talte Jesus om dette arbejde? Joh. 10, 2-4. 9-10.

BEMÆRK: ‘Jesus kender hver eneste af  os, og han har  medlidenhed med vore
skrøbeligheder. Han kender os alle ved navn. Han kender selve huset, som vi bor i,
og  navnet  på  enhver  af  dets  beboere.  Han  har  undertiden  givet  sine  tjenere
anvisning på at gå til en bestemt gade i en bestemt by og til et nærmere angivet hus
for at  finde et  af hans får.  Jesus kender hver eneste sjæl, som om den var  den
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eneste,  for  hvem Frelseren  døde.  Hvert  eneste  menneskes  nød går  ham nær  til
hjerte. Råbet om hjælp når til hans øre. Han kom for at drage alle mennesker til sig.
Han byder dem: “Følg mig!” og hans Ånd virker på deres sjæl, så den drages mod
ham. Mange nægter at lade sig drage. Jesus ved, hvem de er. Han ved også, hvem
der med glæde hører hans kalden og er rede til at give sig ind under hans omsorg
som hyrde. Han siger: “Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger
mig.”  Han har  omsorg for  hver eneste,  som om der ikke fandtes  andre på hele
jordens kreds. “Han kalder sine får ved navn og fører dem ud.” “Og fårene følger
ham, fordi de kender hans røst.” Den østerlandske hyrde driver ikke sine får foran
sig.  Han er ikke afhængig af magt eller frygt;  men medens han går  foran dem,
kalder  han dem. De kender hans røst  og adlyder  hans kalden. På samme måde
handler frelserhyrden mod sine får. Skriften siger: “Du førte dit folk som en hjord
ved Moses’ og Arons hånd.” Ved profeten forkynder Jesus: “Jeg elsked dig med
evig kærlighed,  drog dig derfor i  nåde.” Han tvinger ingen til  at følge sig.  Han
siger: “Jeg drog dem med menneskesnore, med kærligheds reb.” Sal. 77, 21; Jer.
31, 3; Hos. 11, 4.’ Den Store Mester, s. 328. 

‘Jeg vil redde min hjord’

8. Hvordan beskytter den Gode Hyrde sin hjord i svære tider? Sal. 23, 4.
Sammenlign med Ez. 34, 12.

BEMÆRK: ‘Hele Himmelen er interesseret i det, der sker i denne verden. Et folk
skal beredes for Guds store dag, som er nært forestående; og vi kan ikke lade Satan
kaste sin skygge på vor sti og hindre os i at holde blikket rettet mod Jesus og hans
uendelige kærlighed. Vi burde drage netop den hjælp, som vi trænger, fra Kristus.
Og hvornår trænger vi til hans hjælp? I prøvelsens stund, i øjeblikke, hvor fristelse
kommer som en flodbølge, når Satan forsøger at kaste sin skygge over vore sjæle,
så vi  ikke er  i  stand til  at  skelne det  hellige  fra  det  almindelige.  Det  er  da,  vi
behøver at fly til vor styrkes Kilde. Grunden til, at vi ikke modtager mere styrke, er,
at  vi  ikke  svarer  på  Kristi  indbydelse.  Du  bør  gå  direkte  til  ham  i  dine
vanskeligheder og prøvelser, så du kan finde den trøst, som han er rede til at give.
Det er fordi, du ikke søger den hvile, som Jesus venter på at give, at du vandrer i
dødsskyggens dal.’ Second Advent Review & Sabbath Herald, 28. januar, 1890.

9. Hvordan sætter Zakarias dette i kontrast til de falske hyrders arbejde?
Zak. 11, 15-17. Sammenlign Joh. 10, 10. 12-13; Ez. 34, 2-6.

BEMÆRK: ‘Kristus advarer sine efterfølgere: “Vogt jer for de falske profeter, som
kommer til jer i fåreklæder, men i deres indre er glubske ulve.” (Matt. 7, 15) Han
formaner  os  til  ikke  at  blive  bedraget,  når  falske  hyrder  fremsætter  deres
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læresætninger. Disse mennesker fortæller os, at Guds bud blev sat til side ved Kristi
død. Skal vi tro disse mennesker, som siger, de er helligede, medens de afslår at
adlyde Gud? De siger, at Herren har fortalt dem, at de ikke behøver at holde de ti
bud; men har Herren fortalt dem dette? Nej, Gud lyver ikke. Satan, som er løgnens
fader, bedrog Adam på lignende måde og sagde til ham, at han ikke behøvede at
adlyde Gud, at han ikke ville dø, hvis han overtrådte loven. Men Adam faldt, og
ved sin synd åbnede han elendighedens sluser over vor verden. Igen fortalte Satan
Kain, at han ikke behøvede at følge Guds bud nøjagtigt og præsentere det dræbte
lam som et offer. Kain adlød bedragerens stemme; og fordi Gud ikke accepterede
hans  offer,  medens  han bifaldt  Abels  offer,  rejste  Kain  sig i  vrede  og slog sin
broder ihjel. Vi behøver selv at vide, hvilken stemme vi lytter til, om det er den
sande levende Guds stemme eller  den  store  frafaldnes  stemme.’  Evangelism,  s.
597-598. 

‘Jeg vil lede dem til grønne vange’

10. Hvilket billede giver David af den Gode Hyrdes rige velsignelser? Sal. 23,
5. Sammenlign med Ez. 34, 14.

BEMÆRK: ‘Hvor underfuldt,  med hvilken forunderlig skønhed, er  alt  i  naturen
blevet  dannet.  Overalt  ser  vi  den  store  Mesterkunstners  fuldendte  gerninger.
Himlene forkynder hans herlighed, og jorden, som er dannet til menneskenes lykke,
taler til os om hans uforlignelige kærlighed. Dens overflade er ikke en monoton
slette, men store gamle bjerge rejser sig for at variere landskabet. Der er rindende
strømme og frugtbare dale, skønne søer, brede floder og det bundløse ocean. Gud
sender duggen og regnen til at opfriske den tørstige jord. Brisen, der fremkalder
sundhed ved at rense og nedkøle atmosfæren, styres af hans visdom. Han har sat
solen på himlene til at markere dag- og natteperioder og til ved dens varme stråler
at give lys og opvarme jorden og få planterne til at blomstre. Jeg henleder jeres
opmærksomhed på disse velsignelser fra Guds gavmilde hånd. Lad hver morgens
friske herligheder vække pris i jeres hjerter for disse tegn på hans kærlige omhu.’
Testimonies, bind 5, s. 312. 

11. Hvilken lignelse fortalte Jesus om Hyrdens kærlighed og omsorg for sine
får? Luk. 15, 3-7.

BEMÆRK: ‘Den skønne lignelse, som Kristus fortalte om det ene fortabte får og
om hyrden, som forlod de nioghalvfems for at søge og frelse det, som var fortabt,
illustrerer den store hyrdes omsorg. Han så ikke ligegyldig udover fåreflokken, som
var i hans fold og sagde: “Jeg har nioghalvfems, og det vil koste mig alt for meget
besvær at prøve at finde det ene, som har forvildet sig bort. Hvis det kommer hjem
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igen, skal jeg åbne døren, så det kan komme ind, men jeg kan ikke gå ud og lede
efter det.” Nej, han tæller dyrene om og om igen, og når han er sikker på, at der
virkelig er ét borte, så venter han ikke. Han lader de nioghalvfems være i folden.
Hvor mørk og stormfuld natten er, hvor risikabel og ubehagelig vejen er, hvor lang
og kedsommelig eftersøgningen er, så trættes han ikke, og han vakler ikke, før det,
som var tabt, er fundet igen. Når det så er fundet, viser han da en mere ligegyldig
indstilling? Råber han på fåret og befaler det vildfarne lam at følge ham? Truer og
slår han det? Eller jager han det foran sig, mens han tænker på den møje, gene og
ængstelse, som han havde for dets skyld? Nej, han lægger det trætte, udmattede og
vildfarne  får  på  sin  skulder  og  tager  det  med  sig  tilbage  til  folden.  Hans
taknemmelighed finder udtryk i glade sange, og himmelske kor falder med ind i
hyrdens glade sang. For der bliver “større glæde i Himmelen over én synder, som
vender om, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke trænger til omvendelse.”
Jesus siger: “Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig.”
Joh. 10, 14. På samme måde som en jordisk hyrde kender sine får, sådan kender
den store hyrde sine får, som er spredt ud over hele verden. “I er min hjord, I er den
hjord, jeg røgter, og jeg er eders Gud, lyder det fra den Herren Herren.” Ez. 34, 31.
Uanset  hvor  ringe  eller  ophøjede  vi  er,  om vi  er  i  modgangens  skygge  eller  i
fremgangens  solskin,  er  vi  hans  får,  hans  vanges  hjord,  og  under  overhyrdens
omsorg.’ Lys fra det Høje, s. 25.

‘Godhed og miskundhed følger mig’

12. Hvordan  er  den  Gode  Hyrdes  nuværende  og  fremtidige  forudseenhed
beskrevet? Sal. 23, 6; Luk. 12, 32.

BEMÆRK: ‘Når vi  ser tilbage på åbenbarelserne af Guds store miskundhed og
usvigelige kærlighed i stedet for at dvæle ved de mørke kapitler i vort liv, vil vi
takke mere, end vi vil beklage os. Da vil vi tale om Guds kærlige trofasthed. Han er
den sande, blide, medlidende hyrde for sin hjord. Han har sagt om denne hjord, at
ingen skal  rive den ud af  hans hånd. Da vil  hjertets  sprog ikke blive egoistisk
knurren og klage. De, som i sandhed tror på Gud, vil lovprise, og det vil blive en
lovprisning,  der  vælder  frem  som  klare,  rindende  strømme.  “Kun  godhed  og
miskundhed følger mig alle mine dage, og i Herrens hus skal jeg bo gennem lange
tider” “Du leder mig med dit råd og tager mig siden bort i herlighed. Hvem har jeg
i Himmelen? Og har jeg blot dig, da attrår jeg intet på Jorden!” Sal. 23, 6; 73, 24-
25.’ Vejledning for menigheden, bind 3, s. 29. 

13. Hvilken domshandling må finde sted, før Herrens får vil bo i hans hus for
evigt? Matt. 25, 31-46. Sammenlign med 1 Pet. 5, 1-4.
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Lektie 5: 26. januar – 1. februar
BEMÆRK: ‘Hver gerning, hvad enten den er stor eller lille, skal frem for dagens
lys. Det, som her har været anset for at være ubetydeligt, vil da vise sig, som det er.
Enkens småmønter, vil blive anerkendt. Bægeret med koldt vand, som blev givet,
fængselet, som blev besøgt, de sultne, som blev mættet, - hver ting får sin løn. De
forsømte pligter, de egenkærlige handlinger vil ikke blive glemt! På den åbne plads
omkring Guds trone vil alt vise sig fra en ganske anden side end den gang, det
skete, man vil få at se, at disse selviske glæder og nydelser har fået mennesket til at
elske fornøjelser mere end Gud. Men det er ikke nødvendigt for nogen at lade sig
narre; og det vil vi ikke blive, hvis vi helt har taget standpunkt for Kristus for at
følge ham i både onde og gode tider. De egenskaber, som vi nu lægger for dagen, er
afgørende for vor fremtidige skæbne. Himmelens salighed vil opnås ved at rette sig
efter  Guds vilje, og hvis mennesker bliver medlemmer af den kongelige slægt i
Himmelen,  vil  årsagen  være,  at  Himmelen  er  begyndt  i  dem  på  jorden.  De
retfærdige vil føre hver nådegave og hver værdifuld og hellig evne med sig til de
himmelske boliger og ombytte jorden med Himmelen. Gud ved selv, hvem der er
de tro og sande undersåtter i hans rige på jorden, og de, som lader hans vilje ske på
jorden, som den sker i Himmelen, vil blive medlemmer af den kongelige familie
deroppe.’ Guds sønner & døtre, 20. december. 
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Lektie 6: 2. – 8. februar 
‘Jeg er opstandelsen og livet’

UDENADSVERS: ‘Thi hos dig er livets kilde, i dit lys skuer vi lys!’ Sal. 36,
10.

STUDIEHJÆLP: Herren Kommer, 21. oktober.

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

oprindelige,  det  retmæssige  og det  iboende.  “Den,  som har  Sønnen,  har  livet.”
Kristi guddommelighed er den kristnes forvisning om evigt liv. “Den, som tror på
mig, skal leve, om han end dør.” Joh. 11, 25. For den kristne har døden kun ringe
betydning.  Kristus omtaler den, som om den kun varede et  øjeblik. “Om nogen
holder fast ved mit ord, skal han i al evighed ikke se døden.” Joh. 8, 51. For den
kristne er døden blot en søvn, et tavst og mørkt øjeblik. Livet er skjult hos Kristus i
Gud, og “når Kristus, vort liv, åbenbares, da skal også I åbenbares sammen med
ham i herlighed.” Kol. 3, 4.’ The Faith I Live By, s. 187.

‘Livets Fyrste’

1. Hvordan viste Johannes, at alt liv stammer fra Jesus Kristus? Joh. 1, 3-4;
1 Joh. 1, 1-2.

BEMÆRK: ‘Kristus, som skabte verden og alt, som er i den, er alle tings liv og lys.
Vort liv stammer fra Jesus. I ham er der liv, det oprindelige, det retmæssige og det
iboende liv. I os er findes der en strøm fra livets kilde. I ham er livets kilde. Vort liv
er noget, vi modtager, noget, som Giveren tager tilbage til sig selv. Hvis vort liv er
skjult hos Kristus i Gud, så skal vi åbenbares sammen med Kristus i herlighed, når
han åbenbares. Og mens vi er i denne verden vil vi give alle de evner, som Gud har
givet os, til ham i helliget tjeneste.’ Medical Ministry, s. 7.

2. Hvilken titel gav Peter Kristus? ApG. 3, 15. Sammenlign med Kol. 3, 4.

BEMÆRK: ‘Kristi ord var livets vand. Her, i overværelse af de forsamlede skarer,
udleverede han sig selv til  at  blive slået,  for at  livets vand kunne komme til  at
strømme ud til verden. Satan mente, at han ved at slå Kristus kunne tilintetgøre
livets Konge, men ud fra denne klippe strømmede der levende vand. Da Jesus talte
således til folket, bævede deres hjerter af en forunderlig ærefrygt, og mange af dem
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Lektie 6: 2. – 8. februar
var rede til ligesom kvinden fra Samaria at udbryde: “Giv mig det vand, så jeg ikke
mere skal tørste .” Joh 4, 15.’ Den Store Mester, s. 307. 

‘Du har det evige livs ord’

3. Hvordan  videregiver  Jesus  sit  liv  til  menneskeheden?  Joh.  6,  63b.
Sammenlign med Joh. 5, 38-40 & 2 Pet. 1, 3-4.

BEMÆRK: ‘Vi behøver at forstå disse ord fra Kristus: “Kødet gavner intet; de, ord,
som jeg har talt til jer, er ånd og er liv.” Det hellige ord accepteret og bragt ind i det
praktiske liv. Åndeligt liv består af at have Kristus som sjæletemplets lys og liv,
ligesom blodet er legemets liv. Alle, som studerer ordet, bliver fremstillet som om,
de spiser ordet,  spiser Kristus. Ligesom legemets behov må dækkes dagligt,  må
Guds ord dagligt studeres, spises og fordøjes og praktiseres. Dette udgør næringen
til  at  holde  sjælen  sund.  Forsømmelse  af  ordet  betyder  at  sulte  sjælen.  Ordet
beskriver den velsignede mand som en, der dag og nat mediterer over Guds ords
sandheder. Vi skal alle spise Guds ord. Forholdet mellem ordet og den troende er
en meget vigtig sag. At anvende ordet til vore åndelige behov er at spise bladene
fra livets træ, som er til lægedom for folkeslagene. Studer ordet og praktiser ordet,
for det er dit liv.’ Counsels on Sabbath School Work, s. 43.

4. Hvordan viste Peter sin værdsættelse af denne sandhed? Joh. 6, 66-68.

BEMÆRK: ‘For dem, som adlyder,  er  Guds ord livets træ. Det  er  frelsens ord
modtaget til evigt liv. De, som følger dets lære, spiser Guds Søns kød og drikker
hans blod. Vor evige skæbne afhænger af den virkning, som dette ord har på os.
Det  besidder de elementer,  som er  nødvendige  til  dannelsen  af  en fuldkommen
karakter. Den kristne er bestemt til at være knyttet til Gud i et så tæt forhold, så den
kristnes liv er knyttet til Kristi liv i Guds evige liv... Livets ord er det, som den
kristne skal leve af. Fra dette ord skal vi modtage en stadig voksende kundskab om
sandheden. Fra det skal vi få lys, renhed, godhed og en tro, der virker i kærlighed
og renser sjælen. Det er os givet at blive genløst og fremstillet dadelfrie for den
guddommelige  herligheds  trone.  Vidunderlig  sejr,  som  Kristus  har  fået  på
menneskets vegne!’ This Day With God, s. 120.

‘Overflod’

5. Hvordan opsummerede Jesus hensigten med hans liv? Joh. 10, 10b.
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BEMÆRK: ‘Der kan ikke være noget sådant som et snævert liv for den sjæl, som
er knyttet til Kristus. De, som elsker Jesus med hjerte, sind og sjæl og deres nabo
som sig selv, har et bredt område, hvor de kan bruge deres evner og indflydelse.
Der er ikke noget talent, der skal bruges til selvisk tilfredsstillelse. Selvet må dø, og
vores liv skal skjules hos Kristus i Gud. Herren ønsker, at vi skal værdsætte vore
sjæle i overensstemmelse med den værdi – så langt, som vi nu kan fatte det – som,
Kristus har givet dem. Jesus døde, så han kunne genløse mennesket fra evig ruin.
Derfor skal vi anse os selv som købt ejendom. “I tilhører ikke jer selv.” I er jo købt
med en pris: ær derfor Gud i jeres legeme og i jeres ånd, som er Guds.” (1 Kor. 6,
19, 20 eng. overs.). Alle sindets, sjælens og legemets kræfter er Herrens. Vor tid
tilhører ham. Vi skal stille os selv i den allerbedste stilling til at gøre hans tjeneste,
idet  vi  holder  os konstant  i  forbindelse med Kristus og tænker dagligt  over  det
dyrebare offer, der blev givet for os, så vi kunne blive gjort til Guds retfærdighed i
ham.’ In Heavenly Places, s. 60.

6. Hvad kræves der af folk for at kunne modtage liv fra Kristus? Joh. 3, 36.

BEMÆRK: ‘‘Du kan sige, at du tror på Jesus, når du har en forståelse af frelsens
pris. Du kan påstå dette, når du føler, at Jesus døde for dig på Golgatas grusomme
kors; når du har en intelligent og forstående tro på, at hans død gør det muligt for
dig at holde op med at synde og at fuldkomme en retfærdig karakter ved Guds
nåde, som er blevet givet dig, der er købt med Kristi blod. Faldne menneskers øjne
kan salves med den åndelige fatteevnes øjensalven, og de vil se sig selv, som de
virkelig er – fattige, ynkværdige, blinde og nøgne. De kan bringes til at indse deres
behov for anger over for Gud og tro på vor Herre Jesus Kristus.  Frelsesplanen
værdsættes ikke, som den burde. Den er ikke forstået eller fattet. Den gøres til en
billig sag; hvorimod det krævede udøvelsen af Almagt at forene det menneskelige
med det guddommelige.’ Second Advent Review & Sabbath Herald, 24. juli, 1888.’
My Life Today, s. 19.

‘Han satte sit liv til for os’

7. Hvilken enestående demonstration af Guds kærlighed er blevet givet? 1
Joh. 3, 16.

BEMÆRK: ‘Himmelens Herre og Gud samlede hele universets rigdomme sammen
og  satte  dem  som  pant  for  at  fremskaffe  den  perle,  der  er  den  fortabte
menneskehed. Faderen overlod alle sine guddommelige midler til Kristus, for at
Himmelens rigeste velsignelser kunne udgydes over den faldne slægt. Gud kunne
ikke vise større kærlighed, end den han viste ved at give sin elskede Søn til denne
verden. Denne gave blev givet til mennesket som et bevis på, at der ikke er noget
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forbehold  fra  Guds side.  Enhver  mulighed  blev udnyttet,  og alle  de himmelske
ressourcer blev udgydt i denne ene, store gave.’ Kristus Alene, s. 232.

8. Hvilken vigtig forandring tilvejebragte Kristi død? Rom. 5, 10.

BEMÆRK: ‘Jesus opgav ikke sit liv, før han havde fuldbyrdet den gerning, han var
kommet for at gøre, og med sit sidste åndedræt udbrød: “Det er fuldbragt!” Joh. 19,
30. Da var Satan slagen. Han vidste, at hans rige var tabt. Englene frydede sig, da
ordene lød: “Det  er  fuldbragt!”  Den store genløsningsplan,  der  var  afhængig af
Kristi død, var således blevet gennemført så vidt. Og der var glæde i Himmelen
over,  at Adams børn ved et liv i lydighed til  sidst ville kunne ophøjes til  Guds
trone. O, hvilken kærlighed, hvilken forunderlig kærlighed, som bragte Guds Søn
ned til jorden for at blive gjort til synd for os, således at vi kunne blive forligte med
Gud og ophøjes til et liv sammen med ham i hans herligheds boliger! O, hvad er
dog mennesket, at der skulle betales en sådan pris for dets genløsning!’ Vejledning
for menigheden, bind 1, s. 193. 

‘Frelses ved hans liv’

9. Efter at være blevet forligt med Gud ved Kristi  død, hvilken livsvigtig
gerning fuldføres da ved Kristi liv?  Rom. 5, 10b. Sammenlign med 2 Tim.
1, 10.

BEMÆRK: ‘Evangeliet er ikke uden tegn på sin guddommelige oprindelse. Er det
ikke et under, at vi kan frigøre os fra Satans trældom? Fjendskab mod Satan er ikke
noget  naturligt  for  menneskehjertet;  det  er  indpodet  ved  Guds  nåde.  Når  et
menneske, som har været behersket af en hårdnakket egensindighed, bliver frigjort
og af hele sit hjerte overgiver sig til at lade sig lede af Guds himmelske kræfter, så
sker der et under. Det samme er tilfældet, når et menneske, der har levet i store
vildfarelser, kommer til at forstå sandhedens moral. Hver eneste gang en sjæl bliver
omvendt og lærer at elske Gud og holde hans bud, opfyldes Guds løfte: “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.’ Den Store Mester, s. 276. 

10. Hvordan  beskriver  Paulus  frelseserfaringen  ved  Kristi  liv?  Gal.  2,  20.
Sammenlign med Heb. 7, 25.

BEMÆRK: ‘Kristus erklærede:  “Jeg er ikke kommen for at gøre min vilje, men
hans vilje, som sendte mig.” Joh. 6, 38. Hans vilje blev brugt i aktiv gerning for at
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frelse menneskers sjæle. Hans menneskelige vilje blev næret af den guddommelige.
Hans tjenere i dag ville gøre godt, dersom de ville spørge sig selv: “Hvilken slags
vilje opelsker jeg personligt? Har jeg været i færd med at tilfredsstille mine egne
ønsker og stadfæste mig selv i selviskhed og stædighed?” Hvis vi er i færd med at
gøre dette, er vi i stor fare, for Satan vil altid styre den vilje, som ikke er under
Guds  Ånds  kontrol.  Når  vi  forener  vor  vilje  med  Guds  vilje,  vil  den  hellige
lydighed, som blev udvist i Kristi liv, ses i vort liv. Paulus sagde: “Med Kristus er
jeg korsfæstet.” Gal. 2, 19. Der er intet, der er så hårdt, som korsfæstelsen af viljen.
Kristus blev fristet i alle punkter som vi, men hans vilje var altid på Guds viljes
side.’ Our High Calling, s. 107.

‘JEG ER opstandelsen og livet’

11. Hvordan udtrykte Jesus sin kraft til at give liv? Joh. 11, 25. Sammenlign
med Joh. 10, 28; 17, 2.

BEMÆRK: ‘Kristi opstandelse var et forbillede på den endelige opstandelse af alle,
som sover i ham. Han, som sagde: “Jeg sætter mit liv til, for at tage det igen,” kom
frem  af  graven  til  livet,  som  var  i  ham  selv.  Menneskelighed  døde,
guddommelighed  døde ikke.  I  sin  guddommelighed  ejede  Kristus  magten  til  at
bryde dødens bånd. Han erklærer, at han har liv i sig selv til at levendegøre hvem,
han vil. Han er livets kilde. Kun han, som har udødelighed og dvæler i lys og liv,
kunne sige. “Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at tage det igen.”
Kristus var udstyret med retten til at give udødelighed. Det liv, som han havde sat
til i menneskelighed, tog han igen og gav det til menneskeheden. “Jeg er kommen,”
siger han, “for at de skal have liv og have overflod.” Kristus er selve livet. Han,
som gik igennem døden for at tilintetgøre ham, som havde dødens magt, er Kilden
til al vitalitet... Vor Herres opstandelse og himmelfart er et sikkert tegn på Guds
helliges triumf over døden og graven, og et løfte om, at Himmelen er åben for dem,
som vasker deres karakters klæder og gør dem hvide i Lammets blod. Jesus steg op
til Faderen som en repræsentant af den menneskelige slægt, og Gud vil lade dem,
som afspejler hans billede, se og dele hans herlighed med ham.’ The Faith I Live
By, s. 51.

12. Hvornår vil vi modtage udødelighed? 1 Kor. 15, 51-54. Sammenlign med 1
Kor. 15, 22-23.

BEMÆRK: ‘Jesus kommer, som han steg op til Himmelen, blot med større pragt.
Han kommer i sin Faders  herlighed og har alle de hellige engle med sig for  at
ledsage ham på hans vej. I stedet for den grusomme tornekrone, der gennemborede
hans hellige pande, dækker en krone med blændende herlighed hans hellige pande.
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Han vil ikke bære en enkel kjortel uden søm, men en klædning hvidere end sne og
med blændende glans. Jesus kommer! Men ikke for at regere som en timelig prins.
Han vil  opvække de retfærdige  døde,  forvandle  de levende hellige  til  en herlig
udødelighed og sammen med de hellige overtage riget under hele himmelen.’ The
Faith I Live By, s. 351.

13. Hvilken optegnelse er der om dem, der skal modtage evigt liv? Åb. 21, 27.

BEMÆRK: ‘Livets bog indeholder navnene på alle, der på et eller andet tidspunkt
begyndte at tjene Gud. Jesus bød sine disciple: “Glæd jer over, at jeres navne er
indskrevet i  Himlene.” Luk.  10, 20. Paulus taler om sine trofaste medarbejdere,
“hvis navne står i livets bog.” Fil. 4, 3. “En bog blev skrevet for Guds åsyn,” og i
den  optegnedes  deres  gode  gerninger,  som “frygter  Herren  og  slår  lid  til  hans
navn.” Mal. 3, 16. Deres tros ord og kærligheds gerninger optegnedes i Himlen.
Også menneskers synder er bogført. De hemmelige hensigter og motiver fremgår af
den ufejlbarlige bog. Hvert menneskes gerning passerer revy for Gud. Ud for hvert
navn  i  Himlens  bog indføres  med frygtelig  nøjagtighed  hvert  forkert  ord,  hver
selvisk handling,  hver  uopfyldt  pligt,  hver  hemmelig synd og hver underfundig
forstillelse.  Oversete  advarsler  eller  bebrejdelser  fra  Himlen,  spildte  øjeblikke,
uudnyttede  muligheder,  indflydelse  øvet  for  godt  eller  ondt,  med  dens
langtrækkende følger,  alt  er  optegnet  af  den engel,  der  fører  bogen.  Hvis  jeres
navne står registreret i Lammets livets bog, så vil alt være i orden med jer. Vær
parate og ivrige efter at bekende jeres fejl og forlade dem, så jeres fejltagelser og
synder  kan  gå  forud  for  dommen  og  blive  udslettede.  Når  bøgerne  åbnes  på
dommens dag, får Gud forelagt alle de menneskers liv, som har troet på Jesus. Vor
talsmand  begynder  med  dem,  der  først  levede  på  jorden,  og  forelægger  hver
efterfølgende  generations  regnskab  for  at  slutte  med  de  levende.  Hvert  navn
nævnes, hver sag undersøges omhyggeligt. Nogle navne godtages, andre forkastes.
Hvis nogen har synder, som ikke er angret og tilgivet, stående igen i bøgerne, bliver
deres navne slettet i livets bog, og deres gode gerninger bliver visket ud i Guds
erindringsbog. Alle, som i sandhed har angret deres synder og i tro påberåbt sig
Kristi  blod  som deres  sonoffer,  har  fået  tilgivelse  indført  ud for  deres  navne i
Himlens bøger; da de har fået del i Kristi retfærdighed, og deres karakterer har vist
sig at være i overensstemmelse med Guds lov, vil deres synder blive slettet ud, og
de vil selv blive regnet for værdige til evigt liv.’ The Faith I Live By, s. 210 & 212.
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‘Jeg er vejen, sandheden og livet’

UDENADSVERS: ‘Jesus svarer: “Jeg er vejen, sandheden og livet, ingen 
kommer til Faderen uden ved mig.”’ Joh. 14, 6.

STUDIEHJÆLP: Den Store Mester, s. 15-16.

Indledning
‘Kristi yndlingsemne var Guds faderkærlighed og rige nåde. Han talte meget

om hans hellige karakter og lov. Han fremstillede sig selv for folket som vejen,
sandheden og  livet.  Kristi  forkyndere  bør  også  tale  om disse  emner.  Fremhold
sandheden, som den er åbenbaret i Jesus. Forklar lovens og evangeliets krav. Fortæl
menneskene om Kristi selvfornægtende og selvopofrende liv, om hans fornedrelse
og død, om hans opstandelse og himmelfart, om hans forbøn for dem hos Gud, om
hans løfte. “Når jeg er gået bort, ... kommer jeg igen og tager jer til mig.” Joh. 14,
3.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 23.

‘Jeg er vejen’

1. Hvordan  viste  Peter,  at  menneskeheden  kun  kan  frelses  ved  Kristus?
ApG. 4, 12.

BEMÆRK: ‘Næsten alle falske religioner er baseret på det princip, at mennesket
kan blive frelst ved at stole på sine egne anstrengelser.  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 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 & Profeter, s. 38.

2. Ved hvilket navn kendte man oprindeligt de kristne? ApG. 9, 2; 22, 4.

3. Hvor mange vil følge livets vej? Matt. 7, 13-14.
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BEMÆRK: ‘Når vi læser, at mange skal forsøge at komme ind, men ikke klare det,
ønsker vi at forstå,  hvad vi skal gøre,  for at det  skal lykkes.  Det er en sørgelig
udtalelse for os - at nogle ikke vil komme ind gennem den trange dør, fordi de kun
prøver på at komme ind, men de  kæmper ikke. Vi er i en verden, hvor synd og
uretfærdighed råder, og vi behøver at vide, hvad vi skal gøre for at arve evigt liv.
Ingen af os har råd til at miste den store løn, som er lovet sejrvinderen. Vi behøver
at vide, hvilke trin det er, der fører os mod Himmelen i stedet for mod jorden. Der
hviler et stort og højtideligt ansvar på os, som bekender os til at lyde Guds bud, ved
at vise verden rundt om os, at vore skridt går mod Himmelen. For at kæmpe mod
strømmen, som trækker alle ned, bør vi vide, hvad vi skal stræbe efter. Vi må jage
mod målet og mod sejrsprisen for vort høje kald i Kristus Jesus. Vi kan ikke gøre
modstand og alligevel vinde prisen. Vi må vokse op til fuld modenhed som mænd
og kvinder i Kristus Jesus, og på den måde blive til et dyrebart tempel for Herren.
Han siger: “Jeg vil bo og vandre midt iblandt dem; jeg vil være deres Gud, og de
skal være mit folk.” 2 Kor. 6, 16. Det, vi trænger til, er, at Kristi Ånd skal bo i os.
Vi behøver stadig at rette blikket mod Himmelen. Når vi ser, at synden i os kæmper
for herredømmet, må vi kæmpe. Den medfølende Frelser står ved din side for at
hjælpe dig. Han vil gerne sende alle engle fra sin hellige himmel, når du kæmper
for at vinde sejr over synd, sådan at Satan ikke besejrer dig. Kristus tog menneskets
natur, sådan at han kunne stige ned til os i de fristelser, vi er omgivet af. I sin dybe
medlidenhed ved han, hvordan han skal hjælpe hver enkelt af os i vor strid.’ Lys fra
det høje, s. 262.

‘Fredens vej’

4. Hvordan beskriver Paulus vejen? Rom. 3, 17. Sammenlign med Luk. 1,
79.

BEMÆRK: ‘Ophøj Kristus, I, som underviser folket; ophøj ham i prædiken, i sang,
i bøn! Sæt alle kræfter ind på at lede forvirrede, forvildede, fortabte sjæle hen til
“Guds Lam.” Løft ham op, den opstandne Frelser, og sig til alle, som hører: Kom
til  ham,  som  elskede  os  “og  gav  sig  selv  hen  for  os.”  Ef.  5,  2.  Lad  frelsens
videnskab være hovedemnet i hver prædiken, temaet i hver sang. Lad den få udtryk
i hver bøn. Lad der i forkyndelsen ikke blive indført noget som et tillæg til Kristus,
som er  Guds kraft  og Guds visdom. Tal  livets  ord,  og fremstil  Jesus  som den
bodfærdiges  håb,  og enhver troendes  faste  borg.  Vis de besværede og modløse
fredens vej og forkynd Frelserens nåde og fuldkommenhed.’ Evangeliets tjenere, s.
114-115.  

5. Hvilken anden beskrivelse af vejen giver Bibelen? Matt. 21, 32; ApG. 16,
17; 2 Pet. 2, 2.
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6. Hvad fortæller Paulus om denne vej? Heb. 9, 8.

BEMÆRK: ‘Guds folk burde have en klar forståelse af helligdommen. Alle har
brug  for  selv  at  vide  noget  om deres  ypperstepræsts  stilling  og  indsats.  Kristi
forbøn for mennesket i helligdommen i Himmelen har lige så stor betydning for
frelsesplanen, som hans død på korset. Ved sin død begyndte han den gerning, som
han efter sin opstandelse fór til Himmelen for at fuldføre. I tro må vi gå ind bag
forhænget “hvor Jesus gik ind som forløber for os.” Heb. 6, 20. Der skinner lyset
fra  korset  på  Golgata.  Der  kan  vi  få  en  klarere  forståelse  af  genløsningens
hemmelighed. Menneskets frelse har kostet Himmelen en umådelig pris, indsatsen
svarer til Guds brudte lovs strengeste krav. Jesus har banet vejen til Faderens trone,
og alle, der kommer til ham i tro, vil ved hans mellemkomst få deres inderligste
ønske lagt frem for Gud.’ The Faith I Live By, s. 203.

‘Sandheden er i Jesus’

7. Hvad sagde Jesus om dem, der kender sandheden? Joh. 8, 32.

BEMÆRK:  ‘Det  middel,  hvorved  vi  kan  besejre  den  onde,  er  det  samme,  ved
hvilket Kristus vandt sejr: ordets kraft. Gud behersker ikke vore tanker uden vort
eget  samtykke;  men  hvis  vi  ønsker  at  kende  og  gøre  hans  vilje,  tilhører  hans
forjættelser  os:  “I  skal  forstå  sandheden,  og sandheden skal  frigøre  jer.”  “Hvis
nogen vil gøre hans vilje, skal han erfare, om læren er fra Gud.” Joh. 8, 32; 7, 17.
Ved at tro på disse løfter kan ethvert menneske blive befriet fra vildfarelsens snarer
og syndens herredømme. Hvert menneske har frihed til at vælge, hvilken magt han
vil have til at herske over sig. Ingen er faldet så dybt, ingen er så slet, at de ikke kan
blive frigjort i Kristus... Intet råb fra en sjæl i nød vil gå upåagtet hen, selv om det
ikke finder udtryk i ord. De, som er villige til at gå ind i en pagt med Himmelens
Gud, bliver ikke overladt til Satans magt eller til deres egen naturs svaghed. De får
denne opfordring af Frelseren: “Lad ham gribe fat i min styrke, at han kan slutte
fred med mig, og han skal slutte fred med mig.” Es. 27, 5 (eng. overs.). Mørkets
ånder vil  kæmpe for  at  beholde den sjæl,  som en gang er kommet under deres
herredømme, men Guds engle vil stride for denne sjæl med endnu større kraft.’
Den Store Mester, s. 167.

8. Hvor kan vi finde sandheden, og hvad vil den gøre for os? Joh. 17, 17. 19.

BEMÆRK: ‘Den hellige skrift er det middel, der er medvirkende til at omdanne
karakteren. Kristus bad: “Hellige dem ved sandheden! Dit ord er sandhed.” Joh. 17,
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17. Hvis Guds ord læses og studeres, vil det gøre sin gerning i hjertet og besejre
ethvert vanhelligt karaktertræk. Helligånden vil komme for at overbevise om synd,
og den tro, der vokser i hjertet, vil virke af kærlighed til  Kristus, idet  vi bliver
omdannede i legeme, sjæl og sind, så vi kommer til at ligne ham. Så kan Gud bruge
os til at gøre sin vilje. Kraften, som gives os, virker indefra og udefter, idet den
leder os til at fortælle andre om den sandhed, som vi selv har fået del i.’ Lys over
hverdagen, del 1, s. 84-85. 

‘Kærlighed til sandheden’

9. Hvad er Guds ønske for hele menneskeheden? 1 Tim. 2, 4. Sammenlign
med 2 Tim. 3, 7.

BEMÆRK: ‘Det er kun den, der tager imod skriften som Guds stemme, der taler til
ham, er er en sand discipel. Han bæver for ordet, thi det er en levende virkelighed
for ham. Han åbner sit sind og hjerte for at kunne tage imod det. Kornelius og hans
venner, der sagde til apostlen Peter: “Nu er vi alle til stede for Guds åsyn for at
høre  alt,  hvad  der  er  befalet  dig  af  Herren”  (ApG.  10,  33),  hørte  til  sådanne
tilhørere.  Kundskaben  om  sandheden  afhænger  ikke  så  meget  af  gode
forstandsevner som af  ærlige hensigter  og en enfoldig,  oprigtig tro.  Guds engle
drager  nær  til  dem,  der  af  et  ydmygt  hjerte  søger  guddommelig  vejledning.
Helligånden bliver givet dem, for at den kan åbenbare sandhedens rige skatte for
dem.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 45.

10. Hvordan beskriver Paulus dem, som ikke vil modtage evigt liv? 2 Tess. 2,
10-12.

BEMÆRK: ‘Kun de, der har læst flittigt i Bibelen, og som har fået kærlighed til
sandheden, skærmes mod det vældige blændværk, der holder verden fangen. ud fra
Bibelens  vidnesbyrd  vil  de  kunne  afsløre  bedrageren  i  hans  forklædning.
Prøvelsens tid kommer til alle. Når menneskene bliver sigtet i fristelsens sold, skal
det vise sig, hvem der er sande kristne. Er Guds folk nu så rodfæstede i hans ord, at
de ikke lader sig lokke af, hvad de ser og hører? Vil de i en sådan krisesituation
holde sig til Bibelen og til Bibelen alene? Hvis muligt vil Satan hindre dem i at
forberede sig til  at  holde stand den dag.  Han vil arrangere tingene,  så de bliver
omgærdet på alle sider, og besnære dem med jordiske skatte. han får dem til at
bære tunge og besværlige byrder, så deres hjerter er opfyldt af dagliglivets tarv og
prøvelsens dag kommer over dem som en tyv om natten.’ Konfrontation, s. 512.
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‘Livet var menneskenes lys’

11. Hvad sagde Johannes om livet, der er i Kristus? Joh. 1, 4. Sammenlign
med 1 Joh. 1, 2.

BEMÆRK: ‘Verden har haft sine store lærere, mænd med meget stor forstand og
vidunderlig evne til  forskning,  mænd, hvis udtalelser  har virket  stimulerende på
tanken og åbnet vejen til store felter for viden; og disse mænd var blevet ærede som
deres folks ledere og velgørere. Men der findes en, der står højere end de. “Men
alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn.” 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, 12. 18. Vi kan følge rækken af denne verdens store lærere
så langt tilbage, som de menneskelige beretninger når; men Lyset var til før dem.
Ligesom  solsystemets  måne  og  stjerner  skinner  ved  genskæret  af  solen,  sådan
genspejler verdens store tænkere for så vidt, som deres lære er sand, strålerne fra
Retfærdighedens Sol. I vore dage hører man så meget om “højere uddannelse”. Den
sande “højere uddannelse” er den, som meddeles af ham, “i hvem alle visdommens
og kundskabens skatte er skjult til stede.” “I det var liv, og livet var menneskenes
lys.” Kol. 2, 3; Joh. 1, 4. “Den, som følger mig,” sagde Jesus, “skal aldrig vandre i
mørket, men have livets lys.” Joh. 8, 12.’ Den Store Mester, s. 317.

12. Hvordan beskriver Paulus den kristne, som erfarer Kristi liv? Gal. 2, 20.
Sammenlign med 2 Kor. 4, 10-11.

BEMÆRK: ‘Menneskenaturen stræber altid efter at komme til udtryk og er parat til
kamp; men hos den, der lærer af Kristus, udtømmes egoismen, stoltheden og lysten
til at være den største, og der hersker stilhed i sjælen. Jeg’et stilles til Helligåndens
rådighed. Da er det os ikke magtpåliggende at indtage den højeste plads. Vi føler
ingen lyst  til  at  trænge og albue os frem for  at  vække opmærksomhed, men vi
synes,  at  vor  højeste  plads  er  ved  Frelserens  fødder.  Vi  ser  hen  til  Jesus  i
forventning  om,  at  hans  hånd  skal  føre  os  og  hans  røst  vejlede  os.  Dette  var
apostelen Paulus’s erfaring, og han sagde: “Med Kristus er jeg korsfæstet, og det er
ikke længere mig, der lever,  men Kristus lever i mig; og det liv, jeg nu lever i
kødet, det lever jeg i troen på Guds Søn, som elskede mig og gav sig selv hen for
mig.”’ Fra naturens talerstol, s. 30-31. 
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‘Jeg er det sande vintræ’

UDENADSVERS: ‘Jeg er vintræet, I er grenene. Den, som biver i mig, og jeg i
ham, han bærer megen frugt; thi skilt fra mig kan I slet intet gøre.’ Joh. 15, 5.

STUDIEHJÆLP: Den Store Mester, s. 463-464

Indledning
‘Kristus fortæller os tydeligt, at hele kraften, hele den frugtbærende egenskab,

er i modervintræet. Så lad dem blive i Kristus og drage næringen fra Kristus, og
hvad skal vi se? Vi vil se noget, verden vil se noget. Der er en tydelig skillelinie
mellem de troende og de ikke-troende, mellem dem, der adlyder Gud, og dem, der
ikke adlyder ham; der er en afgjort og tydelig forskel i den frugt, de bærer. Frugten
er karakteren.’ Reflecting Christ, s. 355.

‘Jeg er vintræet’

1. Hvordan forklarede  Jesus  den  tætte  forbindelse  mellem sig  selv  og  sit
folk? Joh. 15, 5.

BEMÆRK: ‘Kristus alene kan hjælpe os og give os sejren. Kristus må være alt i alt
for  os,  han må bo i  hjertet,  hans liv  må cirkulere  i  os,  som blodet  cirkulerer  i
venerne. Hans Ånd må være en levendegørende kraft, som vil få os til at påvirke
andre til  at blive kristuslignende og hellige.’  SDA Bible Commentary,  bind 5, s.
1144.

2. Hvad er formålet med at være forenet med vintræet? Joh. 16, 8. 16.

BEMÆRK:  ‘Hvad betyder det at bære frugt? Det hele består ikke i at komme til
mødet en gang om ugen og aflægge vort vidnesbyrd i bønne- eller foreningsmødet.
Vi skal dag for dag blive i Vintræet og frembringe frugt med tålmodighed i vort
hjem, i vor forretning; og i hvert forhold i livet skal vi udvise Kristi Ånd. Der er
mange, som handler, som om de troede, at en lejlighedsvis forbindelse med Kristus
var alt, der var nødvendigt, og at de kan regnes som levende grene, fordi de af og til
bekender Kristus. Men dette er en vildfarelse. Grenen skal indpodes i Vintræet og
blive der, idet det forener sig med Vintræet fiber for fiber og drager dets daglige
brug af saft og næring fra Vintræets rod og frugtbarhed, indtil det bliver ét med
moderstammen. Den saft, der nærer Vintræet, må nærer grenen, og dette vil være
tydeligt i det menneskes liv, som bliver i Kristus; for Kristi glæde vil være opfyldt i
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ham, som vandrer  ikke efter  kødet,  men efter  Ånden.’  SDA Bible Commentary,
bind 5, s. 1144.

‘Retfærdighedens frugt’

3. Hvordan beskriver Paulus den frugt, som kristne bør bære? Gal. 5, 22-24.

BEMÆRK: ‘Gå frem hver dag under Guds mægtigvirkende kraft. Retfærdighedens
frugt er ro og forvisning for evigt. Hvis vi havde udøvet mere tro på Gud og havde
stolet mindre på vore egne ideer og vores egen visdom, ville Gud have åbenbaret
sin kraft på en mærkværdig måde på menneskehjerter. Ved en forening med ham,
ved  levende  tro,  er  vi  privilegerede  i  at  nyde  hans  mellemkomsts  kraft  og
virkeevne. Derfor er vi korsfæstet med Kristus, døde med Kristus, opstandne med
Kristus, for at vandre i det nye liv med ham.’ Selected Messages, bog 3, s. 201.
‘Der er brug for at bevogte enhver vej nøje, for at selviskhed og stolthed ikke skal 
indvæves i jeres arbejde. Hvis selvet virkelig er blev korsfæstet sammen med 
lidenskaber og lyster, vil frugten vise sig i gode gerninger til Guds ære. Jeg 
bønfalder jer i gudsfrygt ikke at lade jeres gerninger hensygne. Vær konsekvente, 
symmetriske kristne. Når hjertet har sat sin lid til Kristus, er det gamle forbi, og alt 
er blevet nyt.’ Testimonies, bind 5, s. 650.

4. Hvilken anden beskrivelse af denne frugt giver Bibelen? Fil. 1, 11.

BEMÆRK: ‘I ydmyg og taknemmelig afhængighed stoler den, som er blevet givet
et nyt hjerte, på Kristi hjælp. Han åbenbarer retfærdighedens frugt i sit liv. Engang
elskede han sig selv. Verdslig fornøjelse var hans fryd. Nu er hans afgud afsat fra
tronen, og Gud hersker enevældigt. De synder, han engang elskede, hader han nu.
Bestemt og afgjort vandrer han på hellighedens sti.’ God’s Amazing Grace, s. 107. 

‘Dem, som stifter fred’

5. Hvordan frembringes retfærdighedens frugt? Jak. 3, 18

BEMÆRK: ‘Satan vil komme ind i blandt os og så strid, dersom han kan. Hvordan
skal vi modstå ham? Ved at enhver dyrker kærlighed og overbærenhed i sit eget
hjerte over for sine brødre. Hvis I ser, at en af jeres brødre tager fejl, vend jer ikke
bort fra ham og tale imod ham; men se hvor meget godt, I kan gøre for ham ved at
behandle ham mildt. Lad selvet forsvinde ud af billedet, i stedet for at lade selviske
følelser  opstå  og  søge  at  bevare  personlig  værdighed.  Jesus  omgiver  den
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menneskelige slægt med sin lange menneskelige arm og søger at forbinde dem med
den Eviges trone. Det er dette arbejde, I burde være engageret i. Svigt ikke Jesus
ved jeres stridigheder. Selvom I har ret skal I ikke tvinge jeres individuelle ideer
frem, så de forårsager strid. Indtag ikke den stilling, at I ikke kan tage fejl. Alle kan
tage  fejl,  alle behøver at  salve deres  øjne med den øjensalve,  som det  Sanddru
Vidne, talte om, så de kan se sig selv, som de fremstår for Guds åsyn.’ Historical
Sketches, s. 125.

6. Hvordan udvikler Herren retfærdighedens frugt i sit folk? Heb. 12, 11.

BEMÆRK:  ‘Vi er kaldet til  at  udholde prøvelse,  så vi kan dø til  selvet,  og når
Herrens tugtende hånd lægges på os, skal vi ikke frygte og klage, ikke gøre oprør,
ikke bekymre os ud af Kristi hånd. Vi skal ydmyge os selv foran Gud og bønfalde
ham at give os hvile og fred. Vi går ind i lidelsens ovn med vore hjerter formørkede
af selviskhed; men hvis vi er tålmodige under den afgørende prøve, vil vi komme
frem og afspejle det guddommelige billede som guld prøvet i ilden. “Al tugtelse
synes vel i øjeblikket ikke at være til glæde, men til sorg; men siden giver den dem,
der er opøvet ved den, en fredens frugt:  retfærdighed.”’  Signs of the Times,  10.
december, 1896.

‘Træet kendes på frugten’

7. Hvad afslører frugten om træet? Matt. 12, 33.

BEMÆRK: ‘Alle Kristi sande efterfølgere bærer frugt til hans ære. Deres liv vidner
om, at en god gerning er blevet udført i dem ved Guds Ånd, og deres frugt er til
hellighed. Deres liv er ophøjede og rene. Rigtige handlinger er den tydelige frugt af
sand gudfrygtighed, og de, som ikke bærer en sådan frugt,  viser,  at de ikke har
nogen  erfaring  i  ting,  der  vedrører  Gud.  De  er  ikke  i  Vintræet.’  Counsels  to
Teachers, Parents & Students, s. 329.

8. Hvilken frugt efterlyste Paulus i de kristnes liv? Kol. 1, 10

BEMÆRK: ‘Alle, som Gud leder, vil udvise en høj agtelse for Skrifterne, i hvilke
hans røst høres. Biblen vil for dem være “gavnligt til at belære, til at irettesætte, til
at genoprejse, til at optugte i retfærdighed, så at Guds-mennesket kan blive fuldt
beredt, vel skikket til at god gerning” (2 Tim. 3, 16.  17).  “Af deres frugter skal I
kende  dem” (Matt.  7,  16).  Vi  behøver  ikke  andre  tegn  for  at  kunne bedømme
menneskers helliggørelse; hvis de er bange for ikke at adlyde hele Guds vilje, hvis
de lytter flittigt til  hans røst og stoler på hans visdom og gør hans ord til  deres
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rådgiver, samtidig med, at de ikke praler om deres overlegen godhed, kan vi være
sikre  på,  at  de søger  at  fuldkommengøre  en kristen karakter.  Men hvis de,  der
hævder  at  være  hellige,  kommer  med  den  mindste  hentydning  om,  at  de  ikke
længere behøver at granske Skrifterne, behøver vi ikke at tøve med at erklære deres
helliggørelse for at være uægte. De læner sig op ad deres egen forstand i stedet for
at rette sig efter Guds vilje.’ Faith & Works, s. 51.

‘Øksen ligger allerede ved roden af træerne’

9. Hvad gør den trofaste vingårdsmand, når træet er ufrugtbart? Matt. 3,
10.

BEMÆRK: ‘Det er ikke efter dets navn, men efter dets frugt, at man afgør værdien
af et træ. Hvis frugten er værdiløs, kan navnet ikke redde træet fra at blive hugget
om. Johannes  erklærede  over  for  jøderne,  at  deres  stilling over  for  Gud skulle
bedømmes efter deres karakter og deres liv. Deres erklæringer havde ingen værdi.
Hvis deres liv og sindelag ikke stemte overens med Guds lov, så var de ikke hans
folk.’ Den Store Mester, s. 64. 

10. Hvordan beskrev Paulus den jødiske nations erfaring? Rom. 11, 20-21.

BEMÆRK:  ‘Da jøderne tog det første skridt i fornægtelsen af Kristus, tog de et
farligt skridt. Da tegnene på, at Jesus af Nazaret var Messias, senere hobede sig op,
var de for stolte til at erkende, at de havde taget fejl. Det samme er tilfældet med
folk i dag, som forkaster sandheden. De tager ikke tid til med alvorlig bøn oprigtigt
at undersøge sandhedens beviser,  og de modsætter sig det, som de ikke forstår.
Ligesom jøderne tager de det for givet, at de har al sandheden, og føler en slags
foragt for nogen, som tror, at de har mere korrekte ideer end dem selv om, hvad der
er sandhed. De beslutter sig for, at alle de beviser, der er fremført, ikke skal veje
noget hos dem, og de fortæller andre, at læresætningen ikke er sand. Når de senere
betragter bevis, som de var så hurtige til at fordømme, som lys, har de for megen
stolthed til at sige: “Jeg tog fejl”; de nærer stadig tvivl og vantro og er for stolte til
at erkende deres overbevisninger.  På grund af dette tager de skridt, der fører til
resultater, som de aldrig har drømt om.’ 1888 Materials, s. 169.

‘Jordens høst er inde’

11. Hvad vil finde sted, når frugten er moden? Mark. 4, 29.
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BEMÆRK:  ‘“Men  Åndens  frugt  er  kærlighed,  glæde,  fred,  langmodighed,
mildhed, godhed, trofasthed, sagtmodighed, afholdenhed.” Gal. 5, 22. 23. Denne
frugt  kan aldrig forgå,  men vil modnes til  en høst  til  evigt  liv.  “Når frugten er
tjenlig, tager han straks seglen frem; thi høsten er inde.” Kristus venter med længsel
efter at se sit billede åbenbaret i sin menighed. Når Kristi karakter genspejles i al
sin fuldkommenhed i hans folk, vil han komme for at tage dem til sig. Det er ikke
blot enhver kristens forret at vente på Guds dags komme, men også at fremskynde
den (2 Pet. 3, 12). Hvor hurtigt ville ikke hele verden blive tilsået med evangeliets
sæd, hvis alle, der bekender sig til at tro på hans navn, ville bære frugt til hans ære.
Den sidste store høst ville hurtigt modnes, og Kristus ville komme for at indsamle
det dyrebare korn.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 54-55.

12. Hvilken anden høst vil finde sted ved verdens ende? Åb. 14, 18-20.

BEMÆRK:  ‘Det  vil  ikke  vare  længe,  før  jordens  indbyggere  har  fyldt  deres
uretfærdigheds bæger, og da vil Guds vrede, der så længe har tøvet, vågne, og dette
lysets land skal drikke hans ublandede vredes bæger. Uretfærdighedens bæger er
næsten fuldt, og Guds straffende retfærdighed er ved at komme over de skyldige.
Denne verdens indbyggeres ondskab har næsten nået grænsen for uretfærdighed.
Vor jord er næsten nået til det punkt, da Gud vil tillade ødelæggeren at få sin vilje
med den. Overtrædelsen har snart nået sin grænse. Ødelæggelse fylder jorden, og
snart vil der komme stor rædsel over menneskene. Enden er meget nær. Den, der
kender sandheden, skal forberede sig på det, der snart vil komme over verden som
en mægtig overraskelse.’ Det skal ske i de sidste dage, s. 43. 
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‘Jeg er den første og den sidste’

UDENADSVERS:  ‘Jeg  er  Alfa  og  Omega,  den  første  og  den  sidste,
begyndelsen og enden.

STUDIEHJÆLP: The Faith I Live By, s. 47.

Indledning
‘Jesus var sit folks lys og verdens lys, inden han kom til jorden i menneskelig

skikkelse.  Det  første  lysglimt,  der  gennemtrængte  det  mørke,  synden  havde
indhyllet  verden  i,  kom  fra  Kristus,  og  fra  ham  er  enhver  himmelsk  lysstråle
kommet, som er faldet på jordens indbyggere. I forløsningsplanen er Kristus Alfa
og Omega, den Første og den Sidste.’ Patriarker & Profeter, s. 184.

‘Alt blev til ved ham’

1. Hvem skabte himlene og jorden? Joh. 1, 1-3. 14; Kol. 1, 15-16.

BEMÆRK: ‘Vor Skaber er Jesus Kristus. Han er vort væsens ophav. Han har skabt
den menneskelige struktur. Han er de fysiske loves ophavsmand, ligesom han er
den moralske lovs ophavsmand. Og det menneske, som er ligegyldig og letsindig
angående de vaner og skikke, der vedrører hans fysiske liv og helse, synder imod
Gud.  Mange,  som bekender  sig  til  at  elske  Jesus  Kristus,  viser  ikke  passende
ærbødighed og respekt for ham, som gav sit liv for at frelse dem fra evig død. Han
bliver ikke æret, respekteret eller anerkendt. Dette vises gennem den skade, de gør
mod deres egne legemer i overtrædelse af deres væsens love.’ Counsels on Diet &
Foods, s. 43. 

2. Hvordan bliver vi vist, at Jesus fortsætter med at drage omsorg for den
verden, han skabte? Heb. 1, 3; Kol. 1, 17.

BEMÆRK: ‘Selv dette jordiske liv skylder vi Kristi død. Det brød, vi spiser, er
købt  med  hans  sønderbrudte  legeme.  Det  vand,  vi  drikker,  er  købt  med  hans
udgydte blod. Der findes ingen, hverken hellig eller synder, som spiser sin daglige
mad, uden at han næres ved Kristi legeme og blod. Golgatas kors står præget på
hvert eneste brød. Det genspejles i enhver kilde med vand.’  Den Store Mester,  s.
452. 
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‘Lammet, der blev slagtet fra verdens grundlæggelse’

3. Hvornår blev planen for menneskets frelse grundlagt? Åb. 3, 18b.

BEMÆRK: ‘Den hemmelige fortrolige samtale varede længe “fredsrådet” for de
faldne  menneskebørn.  (Zak.  6,  13.)  Frelsesplanen  var  blevet  lagt  før  jordens
skabelse; for Kristus har været “det slagtede Lam” fra verdens grundlæggelse (Åb.
13, 8); og dog var det en kamp, selv for universets Konge, at lade sin Søn dø for
den skyldige menneskehed. Men “således elskede Gud verden, at han gav sin Søn
den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt
liv.” Joh. 3, 16. Hvor er forløsningens hemmelighed dog stor! Og Guds kærlighed
til en verden, som ikke elskede ham! Hvem kan fatte den kærligheds dybder, som
“overgår al forstand”? Gennem evige tider vil udødelige væsener undres og tilbede,
idet de søger at forstå den ufattelige kærligheds mysterium.’ Patriarker & Profeter,
s. 32.  

4. Hvordan blev denne sandhed gjort tydelig for Adam og Eva? 1 Mos. 3, 15.
21.

BEMÆRK: ‘Guds Søn, som havde samtalet med dem i Eden, var blevet bevæget af
medlidenhed, da han betragtede deres håbløse tilstand, og havde meldt sig frivilligt
til at påtage sig straffen, som var dem skyldig, og dø for dem, så mennesket fortsat
kunne leve ved tro på den forsoning, som Kristus foreslog at gøre for det.  Ved
Kristus blev en håbets dør åbnet, at mennesket til trods dets store synd ikke skulle
være under Satans fuldstændige kontrol. Tro på Guds Søns fortjenester ville ophøje
mennesket  i  en  sådan  grad,  så  det  kunne  modstå  Satans  snarer.  Nådetid  ville
skænkes  mennesket,  i  hvilken  det  gennem et  liv  i  anger  og  tro  på  Guds  Søns
forsoning kunne genløses fra dets overtrædelse af Faderens lov og dermed blive
ophøjet til en stilling, hvor dets anstrengelse til at holde hans lov kunne accepteres.’
The Story of Redemption, s. 46.

‘Klippen, som fulgte dem’

5. Hvordan vågede Kristus over sit folk under ørkenvandringen? 1 Kor. 10,
1-4. Sammenlign med Joh. 6, 48-51.

BEMÆRK: ‘Det var Kristus, der ved sit ords kraft fik det forfriskende vand til at
flyde for Israel. “De drak af en åndelig klippe, som fulgte med; og den klippe var
Kristus." 1 Kor. 10, 4. Han var kilden til  alle timelige og åndelige velsignelser.
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Kristus, den sande klippe, var med dem på alle deres vandringer. “Herren lod dem
gå gennem ørk, de tørstede ikke, lod vand vælde frem af klippen til dem, kløvede
klippen, så vand strømmede ud.” “Det løb som en flod i ørkenen.” Es. 48, 20-21;
Sal. 105, 41.’ Patriarker & Profeter, s. 210.

6. Hvordan udtrykte Moses sin forståelse af denne sandhed? 5 Mos. 32, 3-4.
15. 18. 30-31.

BEMÆRK: ‘Den slagne klippe var et billede på Kristus, og gennem dette symbol
kan vi lære de dyrebareste sandheder. Som det livgivende vand strømmede fra den
slagne klippe, således flyder frelsens strøm til en fortabt menneskehed fra Kristus,
som blev “slagen af Gud”, “såret  for vore overtrædelser”,  “knust for vor brødes
skyld”. (Es. 53, 4. 5.) Som klippen var blevet slået én gang, således skulle Kristus
én gang ofres “for at bære manges synder”.  Heb. 9, 28. Vor Frelser skulle ikke
ofres mere end én gang, og det er kun nødvendigt for dem, der søger hans nådes
velsignelser,  at bede i Jesu navn og udøse hjertets længsel  i  bodfærdig bøn. En
sådan bøn vil få hærskarers Herre til at tænke på Jesu sår, og så vil det livgivende
blod igen flyde, det blod, som symboliseredes ved det levende vand, der flød for
Israel.’ Patriarker & Profeter, s. 210. 

‘Se, hvor stor en kærlighed!’

7. Hvilket ypperligt offer gav Kristus for dem, han havde skabt? 2 Ko. 5, 21.

BEMÆRK: ‘“Hvo er som Herren vor Gud, som bor i det høje, som ydmyger sig
selv til at skue de ting, der er i himmelen og på jorden!” (Sal. 113, 5 eng. overs.).’
Kristus ydmygede sig selv. I ham mødtes guddommelighed og menneskelighed i en
tæt og mystisk forening. Guddommen blev dækket med menneskelighed. Skaberen
bøjede sig ned til  det  skabte.  Gud blev åbenbaret  i  kødet.  Efter  at  være blevet
menneskets stedfortræder og sikkerhed følte Kristus en sjælens længsel, en hunger
efter fuldbyrdelsen af den menneskelige slægts frelse. Han kom til denne verden for
at redde dem, så at han ved at ydmyge sig selv kunne nå mennesket i dets faldne
tilstand.’ Youth’s Instructor, 27. maj, 1897. 

8. Hvordan blev denne kærlighed modtaget af dem, han kom for at frelse?
Joh. 1, 11.

BEMÆRK: ‘Denne umådelige velsignelse,  som Gud havde skænket dem, burde
have fremkaldt deres hengivne anerkendelse. Men i blind fordom forkastede de den
nåde, som Jesus tilbød dem. Hans kærlighed blev forgæves ødslet på dem, og de
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anså  ikke  hans  vidunderlige  gerninger.  Sorg  flygtede,  når  han  nærmede  sig;
skrøbelighed og vanskabthed blev helbredt; uretfærdighed og undertrykkelse veg
skamfuldt tilbage fra hans irettesættelse; og døden og graven ydmygede sig selv i
hans nærværelse og adlød hans befalinger. Dog forkastede hans udvalgte folk ham
og hans mægtige undergerninger med foragt. Himmelens Majestæt kom til sit eget,
og hans egne tog ikke imod ham.’ Spirit of Prophecy, bind 3, s. 19. 

‘Vor store Ypperstepræst’

9. Hvordan fortsætter Jesus sin frelsesgerning, nu hvor han er vendt tilbage
til Himmelen? Heb. 7, 24-25; 4, 15-16.

BEMÆRK: ‘Helligdommen i Himmelen udgør selve midtpunktet for Kristi værk
for menneskene.  Dette  angår  hvert  eneste sjæl,  som bor på Jorden.  Det  bringer
forløsningens plan til syne, fører os ned til tidens ende og åbenbarer det herlige
udfald på striden mellem retfærdighed og synd. Det er af den allerstørste vigtighed,
at  alle  undersøger  disse  emner  grundigt,  så  de  kan  være  i  stand  til  at  fortælle
enhver, som spørger derom, årsagen til det håb, de har.’ Second Advent Review &
Sabbath Herald, 9. november, 1905.

10. Hvilken sidste handling udfører Kristus i helligdommen? Dan. 7, 9-14.

BEMÆRK: ‘Ledsaget  af  Himlens  engle  træder  vor  ypperstepræst  ind  i  det
allerhelligste og fremstiller sig for Gud for at indlede den sidste del af sin tjeneste
på menneskets vegne – for at udføre den undersøgende retshandling og gøre soning
for alle dem, der viser sig at være berettiget  til  denne hjælp. I den forbilledlige
gudstjeneste var det kun dem, der var kommet frem for Gud med bekendelse og
anger, og hvis synder ved syndofferblodet var blevet overført til helligdommen, der
fik del i forsoningsdagens tjeneste. Således er det på den endelige forsonings og
forundersøgelses store dag kun Guds erklærede folk, der får deres sag behandlet.
Dommen over de onde er en sag for sig, der skal foregå på et senere tidspunkt.
“Dommen tager sin begyndelse med Guds hus; men kommer den over os først,
hvad skal det så ende med for dem, der er ulydige mod Guds evangelium.” 1 Pet. 4,
17.’ Konfrontation, s. 395-396.
‘Gud “har givet ham magt til at holde dom, fordi han er Menneskesønnen.” Fordi
han  har  smagt  menneskers  lidelser  og  fristelser  indtil  bærmen  og  forstår
menneskenes  skrøbeligheder  og  synd;  fordi  han  for  vor  skyld  sejrrigt  modstod
Satans fristelser og vil handle retfærdigt og mildt med de sjæle, som hans eget blod
er blevet udgydt for at frelse, af denne årsag er Menneskesønnen udset til at afsige
dommen.’ Den Store Mester, s. 135.
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‘Herren selv’

11. Hvordan vil Jesus gribe ind for at afslutte syndens herredømme? Åb. 19,
11-16. Sammenlign med Dan. 12, 1.

BEMÆRK: ‘I hans nærværelse må “alle åsyn blegne,” over dem, der afviser Guds
nåde, falder den evige fortvivlelses rædsel. “Ængstede hjerter, rystende knæ ... og
alle ansigter blegner.” Jer. 30, 6; Nah. 2, 10. De retfærdige råber med skælvende
stemme: “Hvem kan da bestå” Englene har indstillet deres sang, og der hersker en
frygtindgydende  tavshed.  Så  lyder  Jesu  stemme:  “Min  nåde  er  jer  nok.”  De
retfærdiges  ansigter lyser  op, og hvert hjerte fyldes af glæde. Englene anslår en
højere tone og synger på ny, efterhånden som de kommer nærmere og nærmere
jorden.’ Konfrontation, s. 524.

12. Hvad er højdepunktet i Alfa og Omegas værk? Åb. 21, 5-6.

BEMÆRK: ‘Kun ét minde bliver tilbage: Vor Frelser vil altid bære mærkerne efter
sin korsfæstelse. På hans sårede hoved, hans side, hans hænder og fødder ses de
eneste spor af syndens grusomme følger. Profeten, der ser Kristus i hans herlighed,
siger:  “Fra hans side udgår stråler;  dér er hans vælde i skjul.” Hab. 3, 4. I den
gennemstungne  side,  hvorfra  den  blodrøde  strøm  flød  ud,  som  forsonede
mennesket med Gud – dér er Frelserens herlighed, dér “er hans vælde i skjul.” Han
var “vældig til at frelse” på grund af forløsningens offer. Han er derfor også i stand
til at udøve retfærdighed mod dem, der foragtede Guds barmhjertighed. Og tegnene
på hans ydmygelse er hans største ære. Til evig tid vil sårene fra Golgata forkynde
hans pris og erklære hans magt.’ Konfrontation, s. 547-548.
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‘Jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende

morgenstjerne’

UDENADSVERS: ‘Jeg, Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse 
ting i menighederne. Jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende 
morgenstjerne.’ Åb. 22, 16.
STUDIEHJÆLP: Confrontation, s. 37-40.

Indledning
‘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. 

‘Davids Søn’

1. Hvilken profeti blev givet om Kristi inkarnation? Es. 11, 1.

BEMÆRK:  ‘Farisæerne  havde  forsamlet  sig  tæt  omkring  Jesus,  medens  han
besvarede  den  skriftkloges  spørgsmål.  Nu  vendte  han  sig  om  og  rettede  et
spørgsmål til dem. “Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han?” Det var hensigten
med dette spørgsmål at prøve deres tro med hensyn til Messias, at få dem til at vise,
om de udelukkende betragtede ham som et menneske eller som Guds Søn. Et kor af
stemmer svarede: “Davids søn!” Dette var den betegnelse, som profetierne havde
brugt  om Messias.  Da Jesus åbenbarede sin guddommelighed ved sine mægtige
undergerninger, da han helbredte de syge og oprejste de døde, havde folket spurgt
hinanden: “Mon han dog ikke er Davidssønnen?” Den syriskfønikiske kvinde, den
blinde  Bartimæus  og  mange  andre  havde  råbt  til  ham for  at  få  hjælp:  “Herre,
Davids søn! forbarm dig over mig!” Matt. 15, 22. Da han red ind i Jerusalem, var
han blevet hilst med dette glade råb: “Hosianna Davids søn! velsignet være han,
som kommer,  i  Herrens  navn!”  Matt.  21,  9.  Og de  små  børn  i  templet  havde
gentaget denne glade tiltaleform. Men mange af dem, der kaldte Jesus Davids søn,
erkendte ikke hans guddommelige væsen. De forstod ikke, at Davids søn også var
Guds Søn.’ Den Store Mester, s. 414.
‘Jøderne kunne slet ikke forstå den åndelige forbindelse, som identificerede Kristus
med både det menneskelige og det guddommelige og gav faldne mennesker en 
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fremstilling af, hvad de burde stræbe efter at blive. Kristus var Gud i kødet. Som
Davids Søn stod han frem som et fuldkomment forbillede på sand manddom, stærk
til at udføre sin pligt  og med den strengeste oprigtighed, dog fuld af kærlighed,
medlidenhed og øm sympati. I sine undergerninger åbenbarede han sig som Herre.’
Pamphlet: Redemption, s. 77.

2. Hvordan beskriver Paulus Kristi menneskelige afstamning? Rom. 1, 3.

BEMÆRK: ‘Hvordan det kunne gå til, at Kristus blev menneske, er et mysterium,
som har været skjult gennem alle tider og slægter. Dette er gudsfrygtens mægtige
og dybe hemmelighed. “Ordet blev kød og tog bolig blandt os.” Kristus påtog sig
en menneskelig natur, der var ringere end hans himmelske natur. Dette viser mere
end noget andet, hvor dybt ned Guds kærlighed rækker. Han elsker verden således,
“at han gav sin Søn, den enbårne.” Johannes fremstiller dette vidunderlige emne
med en sådan klarhed, at enhver kan forstå det og blive oplyst derigennem. Kristus
nøjedes ikke med at lade som om han påtog sig menneskets natur, men han gjorde
det  i  sandhed,  fuldt  og  helt.  Han  fremstod  som  et  virkeligt  menneske.  Som
“børnene har del i kød og blod, fik også han på lignende måde del deri.” Han var
Marias  søn  og  af  Davids  slægt  efter  menneskelig  afstamning.  Bibelen  omtaler
tydeligt Jesus som menneske.’ Kristus Alene, s. 67-68.

‘I ét og alt blive sine brødre lig’

3. Hvor fuldstændig påtog Kristus sig menneskelig natur? Heb. 2, 17-18.

BEMÆRK: ‘Om Kristus siges der: “Han var da kommen i dødsangst og bad endnu
mere indtrængende; og hans sved blev som bloddråber, der faldt ned på jorden.” Vi
behøver at forstå sandheden om Kristi manddom for at kunne værdsætte sandheden
i de ovennævnte ord. Det var ikke en foregivende menneskelighed, Kristus tog på
sig. Han påtog sig menneskelig natur og levede som menneske. Kristus udøvede
ikke nogen undergerning for sin egen skyld. Han var omgivet af skrøbeligheder,
men hans guddommelige natur vidste, hvad der var i mennesket. Han trængte ikke
til, at nogen skulle fortælle ham om dette.’ SDA Bible Commentary, bind 5, s. 1124.

4. Hvilken styrke og trøst kan vi få af at vide, at Kristus påtog sig vor 
menneskelige natur? Heb. 4, 15-16.

BEMÆRK: ‘Kristi eksempel viser os, at vort eneste håb om sejr er stadig at modstå
Satans angreb.  Han,  som sejrede  over sjælenes  fjende  i  fristelsens strid,  forstår
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Satans magt  over  menneskeslægten og har  besejret  ham på vor vegne.  Som en
sejrherre har han givet  os fordelen ved sin sejr, så vi i vore anstrengelser for at
modstå Satans fristelser kan forene vor svaghed med hans styrke, vor værdiløshed
med hans fortjenester. Opretholdt af hans udholdende kraft under fristelsens styrke
kan vi  modstå i  hans almægtige  navn og sejre,  som han sejrede.’  Signs of  the
Times, 4. marts, 1880. 

‘Derfor skammer han sig ikke ved at kalde dem brødre’

5. Hvordan bliver vi forsikret om, at ham, som helliggør os, er ét med os?
Heb. 2, 11.

BEMÆRK: ‘Kristus erklærede, at han helliggjorde sig selv, så vi også kunne blive
helliggjort. Han påtog sig vor natur og blev et fejlfrit mønster for mennesker. Han
begik ingen fejltagelser, så vi også kunne blive sejrherrer og komme ind i hans rige
som sejrherrer.  Han  bad,  at  vi  måtte  blive  helliggjort  ved  sandheden.  Hvad er
sandhed? Han erklærede:  “Dit ord er sandhed.” Hans disciple skulle helliggøres
ved lydighed mod sandheden.’ My Life Today, s. 252.

6. Hvilken indsigt har vi fået om Kristi kamp mod fristelse? Heb. 5, 7-9.

BEMÆRK:   ‘Det  var  ikke  kun  på  korset,  at  Kristus  gav  sig  selv  for
menneskeheden; det var ikke kun i fristelsens ørken og i Getsemane, at han sejrede
på vor vegne. Hver dags erfaring var en udgydelse af hans liv; hver dag lærte han
lydighed gennem de ting, han led. Og fordi Jesu liv var et liv af fuldkommen tillid,
var hans tjeneste for Himmelen og jorden uden fejl eller vaklen. Han imødegik og
modstod  alle  de  fristelser,  som  mennesker  må  imødegå,  fordi  han  i  sin
menneskelighed  stolede  på  guddommelig  kraft.’  Columbia  Union  Visitor,  2.
oktober, 1912.

‘Indtil morgenstjernen oprinder i jeres hjerter’

7. Hvilken yderligere titel anvendte Jesus om sig selv? Åb. 22, 16b.

BEMÆRK:  ‘Enhver sand troende fanger strålerne fra Morgenstjernen og sender
lyset til dem, som er i mørke. De skinner ikke bare i deres nabolags mørke, men
som en menighed skinner de for  områder langt  væk. Herren forventer,  at  hvert
menneske skal opfylde sin pligt. Enhver, som forener sig med menigheden, skal
være  ét  med  Kristus  og  sprede  strålerne  fra  Morgenstjernen,  og  idet  de  bliver
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verdens lys, skal Kristus og hans folk samarbejde i det store værk med at frelse
verden.’ This Day With God, s. 327.

8. Hvad profeterede Bileam under inspiration om Kristus? 4 Mos. 24, 17.

BEMÆRK: ‘Inden han vendte tilbage til sit folk, udtalte Bileam en meget smuk og
enestående profeti  om verdens Genløser  og den endelige tilintetgørelse  af  Guds
fjender: “Jeg ser ham, dog ikke nu, jeg skuer ham, dog ikke nær! En stjerne opgår
af Jakob, et herskespir løfter sig fra Israel! Han knuser Moabs tindinger og alle
setsønnernes isse.” Det blev ham tilladt at se ned gennem tidsaldre til Kristi første
komme og derefter frem til hans genkomst i kraft og herlighed. Han vil se Kongen
over alle konger, men ikke med det samme. Han vil se hans majestæt og herlighed,
men på stor afstand. Han vil være iblandt de ugudelige døde, som vil komme frem
ved den anden opstandelse for at høre den frygtelige dom: “Vig bort fra mig, I
forbandede.” Han vil se de frelste i Guds stad, mens han selv vil være lukket ude
sammen med de ugudelige.’ Signs of the Times, 16. december, 1880.

‘Det profetiske ord’

9. Hvad har Kristus givet os for at lede os, indtil mørket ophører og dagen 
gryr? 2 Pet. 1, 19.

BEMÆRK:  ‘Han,  som  kender  enden  fra  begyndelsen,  har  tilvejebragt
foranstaltninger mod angrebet fra sataniske redskaber. Og han vil opfylde sit ord
for  de  trofaste  i  enhver  tidsalder.  Det  ord  er  sikkert  og  fast;  ikke  det  mindste
bogstav eller en tøddel af det kan svigte. Hvis mennesker vil holde sig under Guds
beskyttelse, vil hans banner være over dem som en uigennemtrængelig fæstning.
Han vil vise, at hans ord aldrig kan svigte. Han vil vise sig at være et lys,  som
skinner på et mørkt sted, indtil dagen gryr.’ Reflecting Christ, s. 129. 

10. Hvordan kan vi vide, at det var Kristus, der inspirerede profeterne? 1 Pet.
1, 10-11.

BEMÆRK: ‘Det var Kristus, der talte til sit folk gennem profeterne. Apostlen Peter
skriver  til  den  kristne  menighed,  at  profeterne  “profeterede  om den  nåde,  som
skulle blive jer til del. De har grundet over, når den tid ville komme, og hvordan
den ville være, som Kristi Ånd i dem viste frem til, når den forud vidnede om Kristi
lidelser  og al  den herlighed,  som skulle følge derefter.”  1 Pet. 1,  10-11. Det er
Kristi stemme, der taler til os gennem Det Gamle Testamente. “Thi Jesu vidnesbyrd
er profetiens ånd.” Åb. 19, 10. Da Jesus var personligt blandt menneskene, ledte
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han i sin undervisning deres tanker hen til Det Gamle Testamente. Han sagde til
jøderne: “I ransager skrifterne, fordi I mener i dem at have evigt liv; og det er dem,
som vidner om mig.” Joh. 5, 39.’ Patriarker & Profeter, s. 184. 

‘Lyset skinner i mørket’

11. Hvordan forklarede Johannes Kristi åbenbarings gerning? Joh. 1, 4-5.

BEMÆRK: ‘Grunden til, at mennesker ikke forstår, er, at de har låst sig fast i en
stilling af udspørgen og tvivl. De fremdyrker ikke tro. Hvis Gud giver lys, skal du
vandre i lyset og følge lyset. Lys skinner fra Guds trone, og hvad skal det til for?
Det er, så et folk kan beredes til at stå på Guds dag. Jeg spørger jer, som har brugt
tid og penge på at smykke jeres klædedragt og hjem: “Er Kristus, herlighedens håb,
dannet i jer?” Det er for sent på dagen at beskæftige sig med verdens trivielle ting.’
Second Advent Review & Sabbath Herald, 4. marts, 1890.

12. Hvordan vil dette Lys oplyse den vej, Guds folk må vandre? Ordsp. 4, 18.

BEMÆRK: ‘Som profeten siger: “Om end jeg sidder i mørke, er Herren mit lys...
Han fører mig ud i lys, jeg skal skue hans retfærd.” “Så er mørket ej mørkt for dig,
og  natten  er  klar  som  dagen,  mørket  er  som  lyset.”  Gud  har  sagt:  “Fordi  en
oprigtige  oprinder  lys  i  mørke.”  “Jeg fører  blinde  ad ukendt  vej,  leder  dem ad
ukendte stier, gør mørket foran dem til lys og bakkelandet til slette. det er de ting,
jeg gør, og dem går jeg ikke fra.” Mika 7, 8.  9; Sal. 139, 12; 112, 4, Es. 42, 16.’
Konfrontation, s. 288. 
‘Det  er  enhver kristens  ret  og pligt  at  få  en rig  og overvældende erfaring med
hensyn til Guds gaver. “Jeg er verdens lys,” sagde Jesus, “den, som følger mig, skal
aldrig vandre i mørke, men have livets lys.” Joh. 8, 12. “Retfærdiges sti er som
strålende lys,  der  vokser  i  glans  til  højlys  dag.”  Ordsp.  4,  18.  Hvert  troens  og
lydighedens skridt bringer sjælen i nærmere forbindelse med verdens lys, i hvem
der “slet intet mørke” er.’ Konfrontation, s. 392. 
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‘Jeg er Guds Søn’

UDENADSVERS:  ‘Og  Simon Peter  svarede  og  sagde:  “Du  er  Kristus,  den
levende Guds Søn.”’ Matt. 16, 16.

STUDIEHJÆLP: Fundamentals of Christian Education, s. 177-179.

Indledning
‘I Kristus findes livet, det oprindelige, det retmæssige, det iboende. “Den, som

har  Sønnen,  har  livet.”  1  Joh.  5,  12.  Kristi  guddommelighed  er  den  kristnes
forvisning om evigt liv.’ Den Store Mester, s. 362. 

‘Ved genløsningsplanen  er  en  vej  blevet  tilvejebragt,  hvorved  synderen  kan
føres fra ødelæggelsens dybder opad mod Guds paradis. Denne foranstaltning er
blevet tilvejebragt ved et uendeligt stort offer fra Faderens og Sønnens side. Guds
kærlighed er kommet til udtryk over for mennesket i den uvurderlige gave, hans
Søn; men Kristus blev givet til en fortabt verden, så vi kunne blive frelst, ikke i
vore synder, men fra vore synder.’  Second Advent Review & Sabbath Herald,  10.
februar, 1891. 

‘Således elskede Gud verden’

1. Hvordan blev  det  profeteret,  at  Gud ville  komme  til  jorden i  form af
Sønnen? Es. 9, 6.

BEMÆRK: ‘“Deri består kærligheden: ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han
elskede os og sendte sin Søn til soning for vore synder.” Esajas fortæller os hvem
og hvad, vor Genløser er: “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.” Kristus havde to naturer, et menneskes natur og
Guds natur. I ham var guddommelighed og menneskelighed kombineret. På hans
midlertjeneste hviler den døende verdens håb. Det er ikke lykkedes nogen andre
end  Kristus  at  leve  et  fuldkomment  liv,  at  have  en  ren,  pletfri  karakter.  Han
fremviste en fuldkommen menneskelighed kombineret med guddommelighed; og
ved at  bevare  hver  natur  adskilt,  har  han  givet  verden  en  fremstilling  af  Guds
karakter og et fuldkomment menneskes karakter.  Han viser os, hvad Gud er, og
hvad  mennesket  kan  blive,  gudlignende  i  karakter.’  General  Conference  Daily
Bulletin, 1. oktober, 1899, s. 12. 

2. Hvordan udtrykte Jesus denne mægtige sandhed for Nikodemus? Joh. 3,
16-17.
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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.’ Den Store
Mester, s. 15.

‘Den Højestes Søn’

3. Hvordan forklarede engelen Gabriel Maria identiteten af hendes Barn?
Luk. 1, 32.

BEMÆRK:  ‘Vi  kan  ikke  i  dybeste  forstand  værdsætte  vor  Frelser,  før  vi  med
troens  øje  kan  se  ham nå  selve  dybden  af  menneskelig  elendighed,  påtage  sig
menneskelig  skikkelse,  evnen  til  at  lide,  og  gennem  sin  lidelse  udstrække  sin
guddomskraft  til  at  frelse syndere og hæve dem op til  fællesskab med sig selv.
Hvorfor har vi dog så lidt syndserkendelse? Hvorfor viser vi så lidt anger? Det er,
fordi vi ikke kommer nærmere til Kristi kors. Samvittigheden forhærdes gennem
syndens  bedrag,  fordi  vi  holder  os  borte  fra  Kristus.  Tænk dog på  vor  frelses
banebryder! For vor skyld led han skam, for at vi ikke skulle lide evig skam og
foragt.  Han  led  på  korset,  for  at  der  kunne  skænkes  faldne  mennesker
barmhjertighed. Guds retfærdighed står ved magt, og den skyldige menneskeslægt
har  fået  tilgivelse.  Jesus dør,  for  at  syndere  kan leve.  Den Højestes  Søn bærer
skammen for stakkels synderes skyld, for at de kunne blive købt fri og kronet med
evig herlighed.’ At jeg må kende Ham, 8. oktober.

4. Hvordan blev denne sandhed forklaret for Josef? Matt. 1, 20-21.

BEMÆRK: ‘Jo mere vi tænker på det, at Kristus blev et barn her på jorden, jo mere
vidunderligt  forekommer  det.  Hvordan  kan  det  være,  at  det  hjælpeløse  barn  i
Betlehems krybbe stadig er Guds guddommelige Søn? Selvom vi ikke kan forstå
det, kan vi tro, at han, som skabte verdenerne, blev et hjælpeløst barn for vor skyld.
Selvom han var  højere end nogen af  englene,  selvom han var  lige  så stor  som
Faderen på Himmelens trone, blev han ét med os. I ham blev Gud og mennesket ét,
og det er i denne kendsgerning, at vi kan finde vor faldne slægts håb. Når vi ser
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Kristus  i  kødet,  ser  vi  Gud i  menneskelighed  og ser  i  ham den  guddommelige
herligheds glans, Gud Faderens udtrykte billede.’ Selected Messages, bog 3, s. 128.

‘Jomfruen bliver frugtsommelig’

5. Hvilken profeti blev givet angående Kristi fødsel? Es. 7, 14.

BEMÆRK: ‘Når vi tænker over Kristi inkarnation, står vi forbløffet  over for et
ufatteligt mysterium, som det menneskelige sind ikke kan fatte. Jo mere vi tænker
over det, jo mere forunderligt forekommer det. Hvor stor er kontrasten ikke mellem
Kristi guddommelighed og det hjælpeløse barn i Betlehems krybbe! Hvordan kan
vi måle afstanden mellem den almægtige Gud og det hjælpeløse barn? Og dog blev
verdeners Skaber, han i hvem hele guddomsfylden var legemliggjort, åbenbaret i
det hjælpeløse barn i krybben. Langt højere end nogen af englene, ligestillet med
Faderen i værdighed og ære, og dog iklædt menneskelighed! Guddommelighed og
menneskelighed blev på mystisk vis kombineret, og mennesket og Gud blev ét. Det
er i denne forening, vi finder vor faldne slægts håb.’  Signs of the Times, 30. juli,
1896.

6. Hvordan forklarede Gabriel undfangelsen af Kristus? Luk. 1, 34-35.

BEMÆRK:  ‘Før verdens grundvold blev lagt, forpligtede Kristus, Guds enbårne
Søn, sig til at blive verdens genløser, hvis Adam faldt i synd. Adam syndede, og
han,  som havde haft  del  i  Faderens  herlighed  før  verdens  grundvold  blev  lagt,
forlod sit kongeskrud og sin kongekrone og steg ned fra sin høje trone for at blive
lig et barn i Betlehem. Han skulle genoprette det, som gik tabt, da Adam snublede
og faldt, han skulle genløse den faldne menneskehed. Han udsatte sig for alle de
fristelser, fjenden angreb mennesker med, men Satans mange angreb kunne ikke
rokke ham i hans loyalitet mod Faderen. Ved at leve et syndfrit liv viste han, at
hver søn og datter af Adam kan modstå fristelsen fra ham, som først førte synden
ind i verden. Jesus gav menneskene kraft til at sejre. Han kom til denne verden for
at leve som menneske blandt mennesker. Han påtog sig menneskets vilkår og blev
fristet og prøvet. Som menneske havde han fremdeles del i Guds natur. Da han blev
menneske, vandt han på en ny måde retten til at blive kaldt Guds Søn. Engelen
sagde til  Maria:  “Helligånden skal  komme over dig,  og den Højestes  kraft  skal
overskygge dig, derfor skal også det, som fødes, kaldes helligt, Guds Søn.” (Luk. 1,
35). Mens han var søn af et menneske, blev han Guds Søn i en ny forstand. Sådan
stod  Guds  Søn  i  denne  verden.  Men  ved  sin  fødsel  blev  han  også  ét  med
menneskeheden.’ På fast grunn, bog 1, s. 222.
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‘Jeg har herliggjort dig på jorden’

7. Hvad var et af hovedformålene ved Kristi liv på jorden? Joh. 14, 7-9; 8,
19.

BEMÆRK: ‘Kristus kom til denne jord for at vise menneskene, hvordan Faderen
virkelig er. Da Gud er retfærdighedens Gud, påkalder ærbødighed og ærefrygt og
har magt til både at tilintetgøre og bevare mennesket, har Satan fået menneskene til
at se på Gud med ængstelse og betragte ham som en tyran. Jesus var sammen med
Faderen fra evighed, før menneskets skabelse, og han kom for at åbenbare Faderen
med denne erklæring: “Gud er kærlighed.” Jesus fremstillede Gud som en venlig
Fader, der har omsorg for sine børn. Han erklærer,  at ikke en spurv vil falde til
jorden, uden at Faderen ved om det. Menneskenes børn har større værdi i hans øjne
end mange spurve, så endog deres hovedhår er talte.’ Kristus Alene, s. 28.

8. Hvordan bliver vi vist, at Kristus var fremgangsrig i denne gerning? Joh.
17, 4.

BEMÆRK: ‘Kristus ophøjede Guds karakter, idet han tilskrev Gud prisen og gav
ham æren for hele hensigten med hans egen mission på jorden, at menneskene ved
åbenbaringen af Gud skulle få den rigtige opfattelse af Gud. I Kristus blev Faderens
faderlige nåde og uforlignelige fuldkommenhed fremstillet for mennesker. I sin bøn
lige før hans korsfæstelse erklærede han: “Jeg har åbenbaret dit navn.” “Jeg har
herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre.” Da
målet  med  hans  mission  var  opnået  –  åbenbaringen  af  Gud  for  verden  –
annoncerede Guds Søn, at hans gerning var fuldbyrdet, og at Faderens karakter var
blevet åbenbaret for mennesker.’ Signs of the Times, 20. januar, 1890.

‘Jeg og Faderen, vi er ét’

9. Hvordan erklærede Kristus, at han og Faderen var ét? Joh. 10, 30.

BEMÆRK: ‘Samtidig med, at Guds Ord henviser til Kristi menneskelige natur her
på  jorden,  viser  det  klart,  at  han  havde  en  tidligere  tilværelse.  Ordet  var  et
guddommeligt væsen, som Guds evige Søn i forening og enhed med Faderen. Fra
evighed af var han pagtens mellemmand, og derved formidler af velsignelse til alle
jordens folkeslag, både jøder og hedninger, hvis de tog imod ham. “Ordet var hos
Gud, og Ordet var Gud.” Joh. 1, 1. Før mennesker eller engle blev skabt, var Ordet
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hos Gud, og var Gud. Verden blev skabt ved ham, og uden ham “blev intet til af
det, som er.” Vers 3. Hvis Kristus skabte alle ting, eksisterede han før alle ting.
Dette beskrives så klart, at ingen behøver at være i tvivl. Kristus var i allerhøjeste
grad af Guds væsen. Han var hos Gud fra al evighed af, evig lovprist Gud over alt. ’
Kristus Alene, s. 8.

10. Hvordan gav Kristus i  sin menneskelighed udtryk for sin fuldstændige
afhængighed af sin Fader? Joh. 4, 34; 5, 19. 30; 7, 16; 8, 28; 12, 49-50; 14,
10.

BEMÆRK: ‘Han satte sin vilje aktivt ind på at frelse menneskers sjæle, men han
ventede,  levede  og  arbejdede  i  afhængighed  af  Gud.  I  alt  gik  han  frem  i
fuldkommen harmoni med Faderen. Himmelens øverstbefalende ydmygede sig til
at  stå  som hovedet  af  den  faldne  menneskehed  og  for  mennesker  at  åbenbare
fuldkommen  lydighed  mod  alle  Guds  bud.  Hans  tjenere  i  dag  ville  gøre  godt,
dersom de ville spørge sig selv: “Hvilken slags vilje opelsker jeg? Har jeg været i
færd med at  tilfredsstille  mine egne ønsker,  stadfæste mig selv i  selviskhed og
stædighed?” Hvis vi er i færd med at gøre dette, er vi i stor fare, for Satan vil altid
styre den vilje, som ikke er under Guds Ånds kontrol. Når vi forener vor vilje med
Guds vilje, vil den hellige lydighed, som blev udvist i Kristi liv, ses i vort liv. Gud
kræver af os, at vi holder hans bud, så vi kan opelske de egenskaber, som gjorde
Frelserens liv rent, helligt og ubesmittet.’ Signs of the Times, 20. december, 1899.

‘Dem gav han magt’

11. Selvom Kristus er Guds Søn på en unik måde, hvordan kan vi blive Guds
sønner? Joh. 1, 12.

BEMÆRK:  ‘Kristi  rige  oprettes  ikke  efter  regeringers  eller  domstoles  eller
rådgivende forsamlingers  afgørelser,  heller  ikke gennem beskyttelse  fra  verdens
store  mænd,  men  ved  indpodningen  af  Kristi  natur  i  menneskene  gennem
Helligåndens virken. “Men alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive
Guds børn, dem, som tror på hans navn. De blev ikke født af blod, ej heller af køds
vilje, ej heller af mands vilje, men af Gud.” Joh. 1, 12-13. Her findes den eneste
magt,  som  kan  virke  til  menneskeslægtens  oprejsning.  Og  menneskers
hjælpemiddel til fuldførelsen af dette arbejde er at lære og handle efter Guds ord.’
Den Store Mester, s. 348.

12. Hvad kendetegner Guds sønner? Rom. 8, 14.
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BEMÆRK: ‘Kristendommen består  i  at gøre det, som Kristus siger,  ikke for at
fortjene  Guds  gunst,  men  fordi  vi  helt  ufortjent  har  fået  den  gave,  som  hans
kærlighed er. Kristus baserer ikke bare menneskers frelse på deres bekendelse, men
på en tro, som er virksom i retfærdige gerninger.’ Lys fra det Høje, s. 129.
‘Gud søger altid at påvirke vore hjerter ved sin Helligånd, så vi bliver overbevist
om synd, om retfærdighed og om den kommende dom. Vi kan stille vor vilje på
Guds viljes side og i hans styrke og nåde modstå fjendens fristelser. Idet vi giver
efter for Guds Ånds indflydelse, bliver vor samvittighed mild og følsom, og synd,
som vi tidligere gik forbi uden megen omtanke, bliver uhyre syndig. Gud kalder på
mennesker til at trodse det ondes magt. Han siger: “Lad derfor ikke synden have
herredømmet i jeres dødelige legeme, så I lyder dets lyster; stil heller ikke jeres
lemmer til rådighed for synden som uretfærdigheds redskaber; men stil jer selv til
rådighed for Gud som dem, der fra døde er blevet  levende, og jeres lemmer til
rådighed for Gud som retfærdigheds redskaber.” (Rom. 6, 12-13.) I denne kamp
mellem retfærdighed og uretfærdighed kan vi kun vinde sejer ved guddommelig
hjælp. Vor egen vilje må være helt underlagt Guds vilje. Da vil Helligånden være
vor hjælper, og enhver sejr vil bidrage til generhvervelsen af Guds købte ejendom
og hans billedes genoprettelse i sjælen.’ Our High Calling, s. 153.
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‘Jeg, Herren, er ikke blevet en anden’

UDENADSVERS:  ‘Gud  er  ikke  et  menneske,  at  han  skulle  lyve,  et
menneskebarn, at han skulle angre, mon han siger noget uden at gøre det, mon han
taler uden at fuldbyrde det?’ 4 Mos. 23, 19.

STUDIEHJÆLP: Testimonies to Ministers, s. 516-520.

Indledning
‘Jesus har ikke forandret sig. Han er den samme i går, i dag og for altid, og han

elsker og ynkes stadig over de fejlende og søger at drage dem til sig, så han kan yde
dem guddommelig hjælp. Han ved, at en dæmonisk kraft kæmper i hver sjæl efter
herredømmet; men Jesus kom for at bryde Satan magt og sætte fangerne fri.’  My
Life Today, s. 300.

‘Jeg er ikke blevet en anden’

1. Hvad fortæller Gud os om hans egen karakter? Mal. 3, 6.

BEMÆRK:  ‘Angående Guds personlighed og særlige rettigheder, hvor han er og
hvad han er, er dette et emne, som vi ikke skal vove at berøre. Angående dette tema
er tavshed veltalenhed. Det er dem, som ikke har nogen erfaringsmæssig kundskab
om Gud, som vover sig ud i spekulation angående ham. Kendte de mere til ham,
ville de have mindre at sige om, hvad han er. Den, som i det daglige liv har tættest
samfund med Gud og har den dybeste kundskab om ham, indser meget tydeligt, at
mennesker  overhovedet  ikke  er  i  stand  til  at  forklare  Skaberen.  Gud  har  altid
eksisteret. Han er den store JEG ER. Salmistens erklærer: “Førend bjergene fødtes
og jord og jorderig blev til, fra evighed til evighed er du, o Gud!” Han er den højt
ophøjede,  som troner  evigt.  “Jeg  er  Herren,  jeg  forandrer  mig  ikke.”’  Medical
Ministry, s. 92.

2. Hvordan tilskrives denne samme egenskab Kristus? Heb. 13, 8.

BEMÆRK: ‘Ophøj Kristus. Han er altid den samme - i går, i dag og til evig tid.
Han prøver altid at gøre os godt, opmuntre og lede os, føre os fremad skridt for
skridt. Det, han er i dag - en trofast ypperstepræst, som kan have medlidenhed med
os i vor svaghed - vil han fortsat være i morgen og for altid. Han er vor leder, vor
lærer, vor rådgiver og ven, som altid overøser os med sine velsignelser som svar på
vor tro. Han indbyder os til at blive hos sig. Når vi gør det, når vi bor hos ham, vil 
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al uoverensstemmelse, al hidsighed og irritation svinde bort.’  Lys fra det Høje, s.
186.

‘Trofast er han, som gav forjættelsen’

3. Hvilken forsikring er vi givet om, at Guds Ord er pålideligt? 4 Mos. 23,
19.

BEMÆRK:  ‘De, som til stadighed er i tvivl og kræver flere beviser for at drive
vantroen og skyggerne væk, bygger ikke på Ordets grund. Deres tro er knyttet til
skiftende  omstændigheder.  Den er  bygget  på følelser.  Men følelser  er  ikke tro,
selvom de er aldrig så behagelige. Guds ord er den grundvold, som vort håb om
Himmelen må bygges på.’ Lys fra det Høje, s. 105.

4. Hvordan udtrykte Esajas pålideligheden af Guds Ord? Es. 40, 8.

BEMÆRK: ‘Guds Ord er den eneste sikre ting, vor verden kender. Det er den faste
grundvold.  “Himmelen og jorden skal  forgå,”  sagde Jesus,  “men mine ord skal
ingenlunde forgå.” “Guds ord bliver evindelig.” “Man kan lide på alle hans bud; de
står i al evighed fast, udført i sandhed og retsind.” Es. 40, 8. Sal. 111, 7. 8. Hvad
som helst,  der  bygges  på  menneskers  autoritet,  vil  blive  væltet;  men  det,  som
grundlægges på Guds uforanderlige Ords klippe, vil bestå for evigt.’  The Faith I
Live By, s. 15.

‘Den trofaste Gud’

5. Hvordan beskriver Moses Gud? 5 Mos. 7, 9.

BEMÆRK: ‘Hvor vil vi være, før de tusind led, som nævnes i dette skriftsted, når
deres afslutning? Vor skæbne vil da være afgjort for evigheden. Vi vil enten være
blevet erklæret værdige til et hjem i Guds evige rige, eller vi vil være dømt til evig
død. De, som har været sande og trofaste mod deres pagt med Gud, de, som med
Golgata i erindring har stået fast på sandhedens side og altid bestræbt sig på at ære
Gud, vil høre anbefalingen: “Vel, du gode og tro tjener.” Men de, som kun har ydet
Gud halvhjertet tjeneste og tilladt deres liv at blive formet efter verdens veje og
skikke, vil høre de triste ord:  “Vig bort  fra mig; jeg kender dig ikke.”’  Second
Advent Review & Sabbath Herald, 4. august, 1904.

6. Hvordan åbenbares Guds trofasthed i fristelsens stund? 1 Kor. 10, 13.
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BEMÆRK: ‘Vor himmelske Fader måler og vejer hver prøvelse, inden han tillader
den at komme over den troende. Han tager den troendes omstændigheder og styrke
i betragtning, som skal gennemgå Guds prøve, og han tillader aldrig fristelserne at
blive  stærkere  end  modstandsevnen.  Hvis  sjælen  overbelastes  og  personen
overmandes, kan Gud aldrig beskyldes for dette, men den fristede var ikke årvågen
og bedende og tilegnede sig ikke i tro de foranstaltninger,  Gud i overmål havde
rede til  den fristede.  Kristus har  aldrig svigtet  en troende i  kampens time. Den
troende må gøre krav på løftet og møde fjenden i Herrens navn.’ Our High Calling,
s. 323.

‘Gud er trofast’

7. Hvordan vises hans trofasthed, når vi angrer? 1 Joh. 1, 9. Sammenlign
med Mika 7, 18-19.

BEMÆRK: ‘Gud kræver, at vi bekender vore synder og ydmyger vore hjerter for
ham, men på samme tid bør vi have tillid til ham som til en mild Fader, som ikke
vil forlade dem, der sætter deres lid til ham. Mange af os vandrer ikke i tro, men i
beskuelse [2 Kor. 5, 7.]. Vi tror de ting, vi ser, men vi sætter ikke pris på de løfter,
som er givet os i Guds ord. Og alligevel kan vi ikke vise Gud større vanære end ved
ikke  at  stole  på  det,  han  siger,  og  spørge  om Herren  er  oprigtig  med  os  eller
bedrager os. Gud opgiver os ikke på grund af vore synder.  Vi kan begå fejl og
bedrøve hans Ånd, men når vi angrer og kommer til ham med sønderknuste hjerter,
vil han ikke sende os bort. ’ Faith & Works, s. 35.

8. Hvordan kan vi være forvisset om, at Kristus er trofast i sin gerning som
vor ypperstepræst? Heb. 2, 17-18.

BEMÆRK: ‘Vor slægts ældre broder befinder sig ved den evige trone. Han ser til
hver sjæl, der vender sig til ham som sin frelser. Han kender af erfaring menneskers
svaghed, ved, hvad vi trænger til, og hvori fristelsernes styrke består, thi han blev i
alle måder fristet ligesom vi, dog uden at synde. Han våger over dig, du ængstelige
Guds barn. Bliver du fristet? Han vil udfri dig. Er du svag? Han vil give dig kraft.
Er du såret? Han vil læge. Herren “fastsætter stjernernes tal,” og dog “læger han
dem, hvis hjerte er sønderknust, og forbinder deres sår.” Sal. 147, 4. 3. Hvad end
dine ængstelser og dine prøvelser består i, så læg dem frem for Herren. Din sjæl vil
få styrke til at holde ud. Der vil åbne sig en vej for dig, så du kan frigøre dig for
hindringer  og  vanskeligheder.  Jo  svagere  og  mere  hjælpeløs  du  føler  dig,  jo
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stærkere vil du blive ved hans kraft. Jo tungere dine byrder er, jo mere velsignet vil
hvilen  føles  ved  at  lægge  dem  over  på  ham,  som  bærer  vore  byrder.
Omstændighederne kan skille os fra vore venner; de urolige bølger på det store hav
kan rulle imellem dem og os; men ingen omstændigheder, ingen afstand kan skille
os fra Frelseren. Hvor vi end befinder os, er han ved vor højre hånd for at støtte,
holde, bevare og opmuntre os. Kristi kærlighed til  sine forløste er større end en
moders kærlighed til sit barn. Vi har ret til at hvile i hans kærlighed og sige: “Jeg
vil forlade mig på ham; for han gav sit liv for mig.” Menneskenes kærlighed kan
forandres; men Kristi kærlighed kender ingen forandring. Når vi råber til ham om
hjælp, så er hans hånd udrakt til frelse. Han ønsker, at vi skal indse, at han er vendt
tilbage til Himmelen som vor ældre broder, og at den umådelige kraft, som er givet
ham, står til vor rådighed.’ My Life Today, s. 297.

‘Ja og amen’

9. Hvilken forsikring er vi blevet givet angående hans løfter? 2 Kor. 1, 20.

BEMÆRK: ‘Den dyrebare Bibel er Guds have, og hans løfter er liljerne, roserne og
nellikerne. Hvor ønsker jeg dog, at vi alle ville tro på Guds løfter! Vi skal ikke se
efter  en  lykkelig  følelse  i  vore  hjerter  som tegn  på,  at  vi  er  blevet  godtaget  i
Himmelen,  men  vi  skal  tage  Guds  løfter  og  sige:  “De  er  mine.  Herren  lader
Helligånden hvile på mig. Jeg modtager lyset; for løftet er: ‘Tro, at I får det, I beder
om, så skal I få det.’ Ved tro rækker jeg indenfor forhænget og griber Kristus, min
styrke. Jeg takker Gud for, at jeg har en Frelser.” Skrifterne skal modtages som
Guds ord til os, ikke bare nedskrevet, men talt. Det er i disse løfter, at Kristus giver
sin nåde og kraft. Få næring i løfterne; vær tilfreds med at stole på Guds Ords enkle
løfte. Sæt Kristi dyrebare ord op på hukommelsens væg. De bør værdsættes langt
højere end sølv eller guld.’ The Faith I Live By, s. 9.

10. Hvordan kan vi vide, at disse løfter er pålidelige? Heb. 10, 23.

BEMÆRK: ‘Følelserne må ikke blive en prøvesten på vor åndelige tilstand, hvad
enten de er gode eller nedslående. Vor sande tilstand over for Gud må grunde sig
på Guds ord. Mange er forvirrede, når det gælder dette.  Hvis du bekender dine
synder, så tro, at de er tilgivet, for løftet er sikkert: “Hvis vi bekender vore synder,
er  han  trofast  og  retfærdig,  så  han  tilgiver  os  vore  synder  og  renser  os  for  al
uretfærdighed.” 1 Joh. 1, 9. Hvorfor skal vi da vanære Gud ved at tvivle på hans
tilgivende kærlighed? Når du har bekendt dine synder, så tro at Guds ord holder, og
at Han, som har givet løfterne, er trofast. Det er i lige så høj grad en pligt for dig at
tro, at Gud vil opfylde sit ord og tilgive dine synder, som det er din pligt at bekende
dine synder. Du må afprøve din tro på Gud som en, der vil gøre akkurat det, han
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har sagt, han vil - tilgive dine synder. Hvor mange er der, som går omkring, mens
de sørger, synder og angrer, men altid under en sky af fordømmelse! De tror ikke
på Herrens ord. De tror ikke, han vil gøre akkurat, sådan som han har sagt, at han
vil. Du sårer Kristi hjerte ved at tvivle, når han har givet os sådanne beviser på sin
kærlighed, at han gav sit eget liv for at frelse os, for at vi ikke skulle gå fortabt,
men have et evigt liv. Vi må stole; vi må lære og træne vore sjæle til ubetinget at
tro på Guds ord.’ Lys fra det Høje, s. 125.

‘Du består’

11. Hvordan er vi forsikret, at Gud aldrig vi forandre sig? Heb. 1, 11-12.

BEMÆRK:  ‘Guds  sandhed  er  ikke  foranderlig,  usikker  og  magtesløs.  Det  er
sandhed fremstillet i dens renhed, der alene kan overbevise og omvende synderen
og vende ham fra hans vejs vildfarelse. Guds ord er den eneste faste, uforanderlige
ting, som verden kender. Ligesom dets forfatters karakter, er det “det samme i går, i
dag og for altid.” Det får ikke alene mennesker til at skelne, hvad der er sandhed,
men det afslører sjælen og viser menneskene, at de er døende syndere, og kalder
dem til anger og omvendelse, så deres synder må blive udslettede og ikke længere
stå imod dem.’ Bible Echo, 28. maj, 1894.

12. Hvordan viser Jakob, at vi kan stole på Guds kærlighedsgaver til os? Jak.
1, 17.

BEMÆRK: ‘Vi kan sende vore bønner op til ham gennem de mørkeste skyer, som
Satan kan kaste over os. Vi kan lade vor tro trænge igennem til Guds trone, som er
omgivet af løftets bue. Den er en forsikring om, at Gud er trofast, og at hos ham er
der ingen forandring eller skiftende skygge. Det kan se ud, som om Gud ikke svarer
med det samme, men det er ikke sådan. Gud har taget imod vor bøn, og svaret vil
blive givet, når det er vigtigt, at det kommer og kan blive til det bedste for den, som
beder,  og  når  bønnens  opfyldelse  vil  have  den  største  virkning  for  vore  evige
interesser. Gud stryger sine velsignelser langs hele vor vej for at lyse op for os på
rejsen mod Himmelen. Vi bør træde frem for nådens trone med ærbødighed, idet vi
genkalder i erindringen de løfter, som Gud har givet os, tænke på Guds godhed og
bringe ham ofre i form af taknemlig pris for hans uforanderlige kærlighed. Vi må
ikke stole på vore begrænsede bønner, men på vor himmelske Faders ord og på
forsikringen om hans kærlighed til os.’ Lys fra det Høje, s. 124.
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‘Jeg er Herren din Gud

UDENADSVERS: ‘Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: “Se, nu er Guds
bolig hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud
selv skal være hos dem.”’ Åb. 21, 3.

STUDIEHJÆLP: God’s Amazing Grace, s. 131-137.

Indledning
‘Gud hersker ikke over vort sind uden vort samtykke; men det står enhver frit

for at vælge, hvilken magt han vil lade sig beherske af. Ingen er falden så dybt,
ingen er så moralsk fordærvet, at han ikke kan finde befrielse hos Kristus.’ I Den
Store Læges Fodspor, s. 95. 

‘Jeg vil være deres Gud’

1. Hvad er Guds ønske for sit folk? 1 Mos. 17, 8. Sammenlign med Åb. 21, 3.

BEMÆRK: ‘Gud ønsker, at hans folk skal stille sig i det rigtige forhold til ham, så
de kan forstå, hvad han kræver af dem. De skal være et folk, der holder hans bud,
hvor  som helst  de  er,  i  hjemmet  eller  ude,  og  have  forvisningen  om,  at  de  er
accepterede som hans børn. De skal indtage deres stilling i verden som et folk, hvis
retfærdighed går foran dem, og hvis belønning er Herrens herlighed. Når verden
ser, at vi lever så konsistente liv, at det kan siges om os, at vor retfærdighed går
foran os, vil Herrens herlighed helt sikkert blive åbenbaret.’ Manuscript Releases,
bind 5, s. 33.

2. Hvad betød det for Israel, at Herren var deres Gud? 2 Mos. 20, 1-2.

BEMÆRK:  ‘Gud  førte  i  sit  forsyn  hebræerne  ind  i  bjergenes  fæstninger  foran
havet, for at han kunne åbenbare sin magt ved deres befrielse og på en enestående
måde ydmyge deres stolte undertrykkere. Han kunne have frelst dem på en anden
måde, men han valgte denne for at sætte deres tro på prøve og styrke deres tillid til
ham. Folket var trætte og skrækslagne, men hvis de havde holdt sig tilbage, da
Moses bød dem gå frem, ville Gud aldrig have banet vejen for dem. Det var i tro, at
de gik gennem Det røde Hav som over tørt land. Heb. 11, 29. Ved at marchere lige
ned til vandet viste de, at de troede på Guds ord ved Moses. De gjorde alt, hvad det
stod i deres magt at gøre, og så delte Israels store Gud havet og skabte en vej for
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deres fødder. Den store lærdom heri har bud til alle tider. Kristenlivet omgives ofte
af farer, og det synes vanskeligt at følge pligtens vej. Fantasien forestiller sig 
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truende ødelæggelse foran og trældom eller død bagved. Men Guds stemme siger
tydeligt:  “Gå fremad!” Vi bør adlyde denne befaling, selvom vort blik ikke kan
gennemtrænge  mørket,  og  vi  mærker  de  kolde  bølger  ved  vore  fødder.  De
hindringer,  der  standser  vor  fremgang,  vil  aldrig  forsvinde,  hvis  vi  standser  og
nærer tvivl. De, der venter med at lyde, indtil enhver skygge af uvished forsvinder,
og der ikke er nogen risiko for fiasko eller nederlag, kommer aldrig til at adlyde.
Vantroen hvisker:  “Lad os vente,  til  hindringerne er fjernet,  og vi kan se vejen
klart,” men troen opmuntrer modigt  til  at gå fremad,  den håber alt og tror alt.’
Patriarker & Profeter, s. 143.

‘Et nyt hjerte’

3. Hvilken erfaring er nødvendig, for at han kan blive vor Gud og vi hans 
folk? Jer. 31, 33. Sammenlign med Heb. 8, 10 & Jer. 24, 7.

BEMÆRK: ‘Guds lov er et udtryk for hans egen natur; den er indbegrebet af det
store kærlighedsprincip, og derfor er den Guds regerings grundvold i Himmelen og
på jorden. Hvis vore hjerter er fornyede efter Guds billede, hvis Guds kærlighed er
indplantet i sjælen, vil så ikke Guds lov vise sig i livet? Når kærlighedens princip er
indplantet i hjertet, når mennesket er fornyet efter hans billede, som skabte det, da
vil den nye pagts forjættelse blive opfyldt: “Jeg vil give mine love i deres hjerter,
og jeg vil indskrive dem i deres sind.” Heb. 10, 16. Og er loven skrevet i hjertet, vil
den da ikke også præge livet? Lydighed - troskabens og kærlighedens tjeneste - er
det rette kendetegn på en discipel. Derfor siger Skriften: “Dette er kærlighed til
Gud, at vi holder hans bud.” “Den, som siger:  ‘Jeg kender ham’ og ikke holder
hans bud, han er en løgner, og i ham er sandheden ikke.” 1 Joh. 5, 3; 2, 4. I stedet
for  at  troen  fritager  menneskene  for  lydighed,  er  troen  det  eneste,  der  gør  os
delagtige i  Kristi  nåde, hvorved vi  bliver i  stand til  at  vise lydighed.’  Vejen til
Kristus, s. 60.

4. Hvordan blev denne erfaring beskrevet for Ezekiel? Ez. 36, 26.

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

‘En evig pagt’

5. Hvilke  løfter  giver  Herren  dem,  som  er  hans  folk?  Jer.  32,  38-40.
Sammenlign med 5 Mos. 5, 29.

BEMÆRK: ‘Sand kristendom er en kristendom, som konstant holder Guds ære for
øje. Vi skal betragte vor himmelske Fader med hellig frygt og ærbødighed. Han
kræver  af  sin  blod-købte  ejendom  gladelig  lydighed.  Idet  vi  indser  hans  store
kærlighed, vil vore hjerter blive inspireret af taknemmelighed, og vi vil tjene ham
med glæde og fast og fortrøstningsfuldt sætte vor lid helt til ham. Jeg længes efter i
mit livs tjeneste at udtrykke Kristi glæde. Jeg længes efter at blive gennemsyret af
hans Ånd, så jeg kan være til velsignelse for andre. Vi har løftet: “Jeg vil give dem
ét hjerte og én vej, så de frygter mig alle dage, at det må gå dem og deres sønner
efter dem vel. Jeg slutter en evig pagt med dem, at jeg ikke vil drage mig tilbage fra
dem, men gøre vel imod dem; og min frygt lægger jeg i deres hjerter, så de ikke
viger fra mig.” Jer. 32, 39. 40. Gud er “rig på råd og stor i dåd, hvis øjne er åbne
over alle menneskebørnenes veje, for at du kan give enhver efter hans vej og hans
gerningers frugt.” Vers 19.’ This Day With God, s. 116. 

6. Hvilken nådig indbydelse giver Herren? Es. 55, 1-3.

BEMÆRK: ‘Hvis Kristus er en værdifuld skat for dig, hvis du i ham finder din
største  tilfredsstillelse,  hvis  han  værdsættes  og  elskes  over  alle  andre,  hvis  du
regner alt andet for tab, så du kan vinde ham, så spiser du hans kød og drikker hans
blod og er  ved at  blive tilpasset  hans billede.  De,  som hungrer  og tørster  efter
retfærdighed, vil blive mættet.’ Youth’s Instructor, 21. marts, 1896. 
‘Har du, læser, valgt din egen vej? Er du vandret bort fra Gud? Har du prøvet at
spise overtrædelsens frugter, kun for at opdage, at de blev til aske på dine læber?
Og nu, hvor dine livsplaner er forpurrede og dine håb er opgivet, sidder du alene og
forladt? Den stemme, som længe har talt til dit hjerte, men som du ikke ville lytte
til, kommer til dig tydeligt og klart: “Op, ryd ud! Thi her kan I ikke bo for den
urenheds skyld, som volder svar fordærv.” Mika 2, 10. Vend tilbage til din Faders
hus. Han indbyder dig og siger: “Vend om til mig, thi jeg genløser dig.” Es. 44, 22.
“Kom til mig, hør, og eders sjæl skal leve! Så slutter jeg med jer en evig pagt: de
trofaste nådeløfter til David.” Es. 55, 3.’ Second Advent Review & Sabbath Herald,
25. marts, 1915.
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‘At det må gå dig vel’

7. Hvad er formålet med det nye hjertes erfaring? Ez. 11, 19-20. Se 5 Mos.
10, 12-13.

BEMÆRK: ‘I den nye fødsel bringes hjertet i samklang med Gud, idet det bringes i
overensstemmelse med loven. Når denne vældige forandring er sket med synderen,
er han gået over fra død til liv, fra synd til hellighed, fra lovovertrædelse og oprør
til  lydighed og trofasthed. Kristi efterfølgere skal blive ligesom ham. Ved Guds
nåde skal de danne karakterer i harmoni med hans hellige lovs principper. Dette er
bibelsk helliggørelse.’ God’s Amazing Grace, s. 20.
‘To veje fremstilles for hver sjæl: vejen til lydighed mod Guds bud, som bringer
Himmelens  rige  velsignelser;  og  ulydighedens  vej,  som bringer  død;  for  ingen
synder kan arve evigt liv. De, som opvækkes af advarselsbudskabet, har en alvorlig
beslutning at træffe.  De går til  deres præster for at modtage instruktion, og han
burde aldrig forsøge at udslukke den ånd, som leder hans folk til at søge efter mere
lys.’ Bible Training School, 1. juni, 1910.

8. Hvordan forklarede Johannes, hvad det betyder at elske Gud? 1 Joh. 5, 2-
3. Sammenlign med 1 Joh. 2, 3-4.

BEMÆRK: ‘Paulus siger: “Sætter vi da loven ud af kraft ved troen? Nej, langtfra!
vi stadfæster loven.” “Vi, som jo er døde fra synden, hvordan kan vi stadig leve i
den?” Og Johannes erklærer: “Thi dette er kærlighed til Gud, at vi holder hans bud;
og hans bud er ikke byrdefulde.” Rom. 3, 31; 6, 2; 1 Joh. 5, 3. I den nye fødsel
bringes hjertet i samklang med Gud og i overensstemmelse med loven. Når denne
vældige forandring er sket med synderen, er han gået over fra død til liv, fra synd
til hellighed, fra lovovertrædelse og oprør til lydighed og trofasthed. Det gamle livs
fremmedgørelse  for  Gud  er  slut;  det  nye  liv  i  forsoning,  tro  og  kærlighed  er
begyndt. Så skal “lovens krav opfyldes i os, som ikke vandrer efter kødet, men efter
Ånden.” Rom. 8, 4. Og så vil mennesket udbryde: “Hvor elsker jeg dog din lov!
Hele dagen grunder jeg på den.” Sal. 119, 97.’ Konfrontation, s. 387.

‘Vælg i dag’

9. Hvilket valg sætter Gud foran sit folk? 1 Kong. 18, 21. Sammenlign med
Jos. 24, 15.
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BEMÆRK:  ‘Viljen  er  den  herskende  kraft  i  menneskets  natur,  den  magt,  der
bestemmer og vælger. Hvert eneste menneske, der har sin forstands brug, har magt
til at vælge det rette. Gennem alt, hvad vi oplever i livet, lyder Guds ord til os:
“Vælg i dag, hvem I vil tjene.” Jos. 24, 15. Enhver kan gøre sin vilje til ét med
Guds  vilje,  kan  vælge  at  adlyde  ham og  kan  ved  således  at  knytte  sig  til  de
himmelske kræfter få  sin plads der,  hvor intet  kan tvinge ham til  at  gøre noget
forkert. I enhver ung og i ethvert barn bor den kraft, som ved Guds hjælp kan skabe
en helstøbt karakter og hjælpe til at leve et nyttigt liv.’ Uddannelse, s. 289.

10. Hvordan kan det valg gøres effektivt i deres liv, som ønsker at tjene Gud?
Rom. 6, 16.

BEMÆRK: ‘Mange spørger: Hvorledes skal jeg bære mig ad med at overgive mig
til Gud? Du ønsker at give dig selv til ham, men din moralske kraft er ringe; du
ligger  under  for  tvivl  og  beherskes  af  vaner  fra  et  liv  i  synd.  Dine  løfter  og
beslutninger  er  som  reb  af  sand.  Du  kan  ikke  beherske  dine  tanker,  dine
tilbøjeligheder,  dine  følelser.  Bevidstheden  om  de  løfter,  du  har  brudt,  og  de
beslutninger, du har undladt at udføre, svækker din tillid til din egen oprigtighed og
leder dig til at tro, at Gud ikke kan tage imod dig. Men du behøver ikke at fortvivle.
Det,  du behøver,  er  at  forstå  viljens  sande kraft.  Viljen er  den styrende magt  i
menneskets natur - evnen til  at bestemme eller vælge mellem godt og ondt. Alt
afhænger af viljens rette brug. Gud har givet menneskene evnen til at vælge. Du
kan ikke forandre dit hjerte; du kan ikke af dig selv elske Gud, men du kan vælge at
tjene ham. Du kan overgive din vilje til ham, så vil han virke i dig både at ville og
at udrette efter sit velbehag. Da vil hele din natur blive bragt under Kristi Ånds
indflydelse. Dine længsler vil vendes til ham, dine tanker vil stemme overens med
hans.  Dine  ønsker  om godhed  og  hellighed  er  gode,  så  langt  de  rækker;  men
standser du her, gavner de intet. Mange vil gå fortabt, medens de håber og ønsker at
blive kristne.  De kommer ikke så langt,  at de overgiver  deres  vilje til  Gud. De
træffer ikke nu deres valg om at blive kristne. Gives der viljen en rigtig retning, kan
der foregå en fuldstændig forandring i dit liv. Når du overgiver din vilje til Kristus,
forener du dig med en magt, som er stærkere end alle andre magter. Du vil få en
styrke ovenfra, som kan bevare dig, så at du ved bestandig overgivelse til Gud vil
blive sat i stand til at leve et nyt liv, troens liv.’ Vejen til Kristus, s. 47-48. 

‘Her er vor Gud’

11. Hvad er der i vente for dem, som har indgået den evige pagt med Gud?
Åb. 21, 3-4. Sammenlign med Sal. 50, 3-6.
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Lektie 13: 23. – 29. marts
BEMÆRK: ‘Hvor salig vil ikke deres  lod være, som kommer ind i den herlige
bolig, hvor der ikke længere vil være synd eller lidelse! Hvilken udsigt er dette ikke
for forestillingsevnen! Hvilket tema til betragtning! Bibelen er fuld af de rigeste
skatte af sandhed, af glødende beskrivelser af det himmelske land. Vi bør granske
Skrifterne,  så vi  bedre  kan forstå  frelsesplanen  og lære om Kristi  retfærdighed,
indtil vi med vor Genløsers uforlignelige ynde for vort blik udbryder: “Din mildhed
har gjort mig stor.” Der skal vi se hans uendelige medfølelse. Forestillingsevnen
kan betragte den genløsende kærligheds vidundere, og dog vil vi ved dens mest
ihærdige  anstrengelse  ikke  kunne fatte  højden,  dybden,  længden  og  bredden af
Guds kærlighed; for den overgår al forstand.’ Bible Echo, 1. juni, 1892.

12. Hvordan vil de, som har indgået den evige pagt, hilse Herren ved hans
genkomst? Es. 25, 8-9.

BEMÆRK:  ‘Kristus  har  været  en  daglig  ledsager  og  kær  ven  for  sine  trofaste
efterfølgere. De har levet i nær forbindelse og stadigt samfund med Gud. Over dem
er Herrens herlighed oprundet. På dem lyste kundskaben om Guds herlighed på
Kristi åsyn. Nu glæder de sig over de funklende stråler fra den herlighed og glans,
der omgiver Kongen i al hans pragt. De er beredt til at tage bolig i Himmelen, for
de har Himmelen i deres hjerter. Med opløftede hoveder, med de klare stråler fra
retfærds sol skinnende på sig, jublende af glæde over, at deres forløsning stunder
til, drager de ud for at møde Brudgommen og siger: “Se, her er vor Gud, som vi
biede på, og som frelste os.” Es. 25, 9. “Og jeg hørte som et kor af en stor skare og
som en brusen af mange vande og som en buldren af stærke tordener; de sagde:
‘Halleluja! thi Herren, vor Gud, den Almægtige, har tiltrådt sit kongedømme. Lad
os glæde og fryde os give ham æren; thi Lammets bryllupsdag er kommet, og hans
brud har gjort sig rede.’... Og han siger til mig: ‘Skriv: Salige er de, som er indbudt
til Lammets bryllupsmåltid.’” “Det er herrernes Herre og kongernes Konge,” og de,
som er med ham, er “de kaldede og udvalgte og trofaste.” Åb. 19, 6. 7; 17, 14.’ Lys
over hverdagen, del 2, s. 240.
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