
INDHOLD

1. ‘I kender Faderen’.....................…................................................... s. 3
2. ‘Deraf ser vi, at det er de sidste tider’.............................................. s. 9
3. ‘I kender sandheden’...................................................…………….s. 16
4. ‘Derpå kender vi sandhedens Ånd og vildfarelsens ånd’............….s. 22
5. ‘I ved, at han åbenbaredes, for at hans skulle bære synden’.…….. s. 28
6. ‘Vi ved, at vi er gået over fra døden til livet, thi vi elsker 

brødrene’................................................................……………….. s. 34
7. ‘Deraf kender vi, at han bliver i os: af den Ånd, han har givet os’.. s. 39
8. ‘Deraf kan vi erkende, at vi kender ham, om vi holder hans bud’...s. 46
9. ‘For at I skal vide, at I har evigt liv’........................................…… s. 52
10. ‘Så ved vi også, at vi allerede har fået opfyldt, hvad vi bad om’.....s. 58
11. ‘Vi ved, at enhver, der er født af Gud, synder ikke’............…….... s. 65
12. ‘Vi ved, at når Han åbenbares, skal vil blive ham lige’.....……….. s. 72
13. ‘Vi ved, at Guds Søn er kommen, og han har givet os forstand’..... s. 78

Lys i Mørke
Hørløkkevej 7

DK-4520 Svinninge
DK Giro 088-8850

1



‘En vidende Gud er Herren’

Forord

Den, der bærer et lys i en mørk nat for at  lede andres skridt, bliver ofte
ligegyldig og tillader sit eget legeme at komme imellem lyset og dem, han leder.
Således mister de, der følger efter, fordelen af lyset. Dette er tilfældet med nogle,
der  holder  sandhedens  lys  op  for  andre.  De  åbenbarer  deres  egne  selviske
interesser, deres mangel på hengivenhed, deres fejltagelser, deres karakters mangler
– alle disse påvirker deres handlinger og gør deres  mørke legemer iøjefaldende,
men de gavner ikke nogen ved den sandhed, de bekender sig til at tro på.

Sandhedens  lys  burde  få  lov  til  at  skinne,  så  mennesker  ved  at  se  den
retfærdige  færd  hos  dem,  der  kender  sandheden,  vil  erkende,  at  der  er  kraft  i
sandheden, fordi den har udrettet så stor en gerning for dem, der har taget imod
den.  De vil  forelske  sig  i  hellighedens  principper,  som skinner  fra  sandhedens
repræsentanters liv, og de vil tage imod sandheden og herliggøre Gud ved at hellige
sig til ham og blive lys for verden.

Ligesom Abraham og andre hellige mænd i fordums tid var et lys i deres
generation, må Guds folk være et lys i verden. Strålerne af himmelens tiltrækkende
ynde skal skinne fra os og vise den eneste gode og rigtige vej og altid vise Guds
lovs overlegenhed over enhver menneskelig vedtagelse. Bibelens religion skal ikke
skjules i mørket. Den fryder sig over at blive undersøgt. Enhver yderligere stråle af
lys, der skinner på vor sti, er i Guds plan et frisk element af styrke, en tilføjet kraft,
med hvilken verden skal drages nærmere Gud.

Kristus erklærer: “I er verdens lys.” Kristus er kilden til lys og styrke for sin
menighed.  Dersom  hjertet  er  rent  og  ret,  dersom  gudsfrygt  bor  der,  vil  det
åbenbares i livet. Det vil gennemsyre menneskets samtale og alle dets forbindelser
med dets medmennesker. Han vil blive en Kristi ords gører. Hver eneste handling
vil  skinne  med  en  hellig  glans.  Han  vil  blive  udstyret  med  kraft,  for  den
guddommelige nærværelse er med ham. 

In Heavenly Places, s. 315.

I disse lektier vil du studere de ting, som apostelen Johannes siger, er vigtige for
den kristne at vide og være forvisset om. Som forberedelse til studiet
af disse lektier anbefales du at læse Johannes’ første brev, og læg
mærke til hvordan Johannes gentagne gange taler om de ting, den
kristne burde vide eller  kende.
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Lektie 1: 27. marts – 2. april  
‘I kender Faderen’

UDENADSVERS: ‘Jeg har skrevet til jer, mine børn, fordi I kender Faderen.
Jeg har skrevet til jer, I fædre, fordi I kender ham, som er fra begyndelsen. Jeg
skriver til jer, I unge, fordi I er stærke, og Guds ord bliver i jer, og I har sejret over
den Onde.’ 1 Joh. 2, 14. 

STUDIEHJÆLP: Faith & Works, s. 115.
LEKTIENS MÅL: At betragte hvad det vil sige at kende Gud og hvorfor dette 

er så vigtigt.

Indledning
‘Det mægtigste menneske er, uanset hvad han hævder, ikke evigt. Han kan ikke

forstå det uendelige. Kristus sagde tydeligt: “Ingen kender Faderen uden Sønnen.”
En lærer [Epictetus] forsøgte engang at fremstille Guds ophøjelse, da en stemme
hørtes: “Vi kan endnu ikke forstå, hvem han er.” Læreren svarede nobelt: “Hvis jeg
havde været i stand til fuldt ud at præsentere Gud, ville jeg enten selv være en gud,
eller Gud selv ville ophøre med at være Gud.” Det mægtigste skabte intellekt kan
ikke forstå Gud; ord fra den mest veltalende tunge kan ikke beskrive ham; i hans
nærværelse er tavshed veltalenhed.’ Bible Echo, 1. maj 1899. 

‘At de kender dig’

1. Hvilken kundskab identificerer den sande kristne? 1 Joh. 2, 13-14.

BEMÆRK: ‘Disse bifaldende og belærende ord er henvendt til enhver ung mand,
som har iført sig retfærdighedens fulde rustning. De er unge og stærke og kan slå
store slag for Gud, dersom de kun sætter deres lid til Gud. De ældre, der henvises
til som “fædre,” har en afgørende gerning at udføre i at holde banneret op: men de
føler presset fra livets byrder, og det er passende, at de unge burde opmuntres til at
kvalificere sig til tjeneste ved at få en erfaring i kundskaben om Jesus Kristus, så de
stærke unge mænd kan gribe banneret og løfte det højt, når det falder fra fædrene.
“Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, som du
har sendt, Jesus Kristus.”’ Youth’s Instructor, 25. oktober 1894. 

2. Hvordan understreger Jesus vigtigheden af at kende Gud? Joh. 17, 3.

BEMÆRK: ‘I sin bøn til Faderen gav Kristus verden en undervisning, som burde
indprentes i sind og hjerte. Han sagde: “Dette er det evige liv, at de kender dig, den
eneste sande Gud, og ham, som du har sendt, Jesus Kristus.” Joh. 17, 3. Dette er 
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Lektie 1: 27. marts – 2. april
sand uddannelse. Den giver sjælen styrke. Den kundskab, som vi gennem vor egen
erfaring  får  om  Gud  og  Jesus  Kristus,  som  han  sendte  til  verden,  forvandler
mennesket til  Guds billede. Den giver  mennesket  herredømme over sig selv og
bringer alle lavere tilbøjeligheder og lyster under et forædlet sinds kontrol. Den gør
den, der ejer den, til  en søn af  Gud og arving til  Himmelen. Den sætter  ham i
forbindelse med den Uendeliges tanker og åbner universets rige skatte for ham. Det
er en sådan kundskab, man tilegner sig ved studiet af Guds ord, og denne skat kan
findes af enhver, der vil give alt for at erholde den.’ Lys over hverdagen, del 1, s.
102.

3. Hvad er den eneste måde for os at kende Faderen på? Matt. 11, 27.

BEMÆRK: ‘Kristus er alle hjerters prøvesten. Han åbenbarer Faderen og Faderens
kærlighed. “Thi 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.”’  Testimonies to
South Africa, s. 59.

‘Hjerte til at kende mig’

4. På hvilken måde kan vi lettest lære Gud at kende? Joh. 14, 7-9.

BEMÆRK:  ‘At  se  Kristus,  som  han  er,  er  en  af  de  største  velsignelser,  der
nogensinde  kan tilfalde den faldne  menneskehed;  og at  kende ham er  at  kende
Faderen.  Men hvor få  i  dag kender den dyrebare  Frelser,  som han er!  Hvor få
kender ham og Faderen! Mange anerkender Jesus som verdens Genløser, men de
kender ham ikke som en personlig Frelser; dette er vigtigt – kundskaben om Gud i
Jesus Kristus. “Du har jo givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give
evigt liv til alle dem, som du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender
dig, den eneste sande Gud, og ham, som du har sendt, Jesus Kristus.” Kundskaben
om Gud er evigt  liv, og denne kundskab modtages kun gennem Kristus.’  Bible
Echo, 12. november 1894.

5. Hvilket løfte giver Gud dem, som kommer til ham? Jer. 24, 7.

BEMÆRK: ‘Et menneskes værdi beregnes i Himmelen efter hjertets evne til  at
kende  Gud.  Denne  kundskab  er  kilden,  hvorfra  al  kraft  udgår.  Gud  skabte
mennesket  i  den  hensigt,  at  enhver  evne  skulle  være  i  harmoni  med  det
guddommelige, og han prøver altid at bringe menneskenes tanker i berøring med
det, der hører ham til. Han tilbyder os den forret at samarbejde med Kristus i at
åbenbare hans nåde for verden, for at vi skal kunne forøge vort kendskab til  de
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Lektie 1: 27. marts – 2. april
himmelske ting. Når vi betragter Jesus, får vi en klarere og tydeligere forståelse af
Gud,  og  vi  bliver  forvandlede  ved  beskuelse.  Godhed,  kærlighed  til  vore
medmennesker, vil falde naturligt for os. Vi vil udvikle en karakter, der svarer til
Guds karakter. Idet vi kommer til at ligne Gud, vil vi blive bedre i stand til at kende
ham. Vi vil få mere og mere inderligt samfund med den himmelske verden, og vi
vil stadig få fornyet kraft til at modtage kundskabens og visdommens evige skatte.’
Lys over hverdagen, del 2, s. 1651.

‘Da de ikke regnede det for værd at kende Gud’

6. Hvad viser, at et menneske ikke kender Gud? Titus 1, 16.

BEMÆRK:  ‘Verdens  forløser  siger,  at  der  findes  større  synder  end  dem,  som
Sodoma og Gomorra blev straffet for. De, der hører evangeliets indbydelse kalde
syndere  til  omvendelse,  men ikke  ænser  den,  er  mere  skyldige  end  beboerne  i
Siddims dal. Og synden er endnu større hos dem, der bekender sig til at kende Gud
og holde hans bud, men fornægter Kristus i deres karakter og daglige liv. I lyset af
Frelserens advarsel er Sodomas skæbne en alvorlig formaning ikke alene til dem,
der er skyldige i åbenbar synd, men til alle, der driver spøg med lyset fra Himmelen
og de dermed forbundne privilegier.’ Patriarker & Profeter, s. 81.

7. Hvad vil resultatet blive for dem, der vender sig bort fra at kende Gud?
Rom. 1, 28-31.

BEMÆRK: ‘Hvilket billede gives der ikke her af synderens tilstand! Til trods for,
at vi er omgivet af hans kærligheds velsignelser, er der intet, synderen ønsker mere
end adskillelse fra Gud. Ligesom den utaknemmelige søn gør han krav på de gode
ting fra Gud som værende hans retmæssige eje. Han tager dem for givet og viser
ingen  taknemmelighed  til  gengæld,  yder  ingen  kærlighedstjeneste.  Han vil  ikke
vente  med at  modtage  sin arv til  ude i  fremtiden.  Hans  tanker  er  fokuseret  på
nutiden.  Han  ønsker  at  gå  ind  i  sit  rige  nu.  Nutidig  fornøjelse,  selvisk
tilfredsstillelse er hans mål. Ligesom Kain fjernede sig fra Herrens nærværelse for
at finde sit hjem; ligesom den fortabte søn rejste “langt bort til et fremmed land,”
således søger syndere lykke i forglemmelsen af Gud. De regnede det ikke for noget
værd at kende Gud. Rom. 1, 28.’ General Conference Daily Bulletin, 1. december
1895.

‘De folk, som kender deres Gud’

8. Hvad  opretholdt  Guds  folk  i  de  lange  perioder  med  forfølgelse,  hvor
mange blev forført til frafald? Dan. 11, 32.
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Lektie 1: 27. marts – 2. april

BEMÆRK: ‘Han ønsker, at vi skal være ét med ham. Hvilken tanke! Hvor villig
gør den mig ikke til at ofre hvad som helst for hans skyld! Han er min kærlighed,
min retfærdighed, min trøst, min glædeskrone, og det er hans vilje, at vi skal se
hans  herlighed.  Hvis  vi  følger  ham  i  hans  ydmygelse,  i  hans  selvopofrelse,  i
prøvelse, vil vi se ham, som han er, vi vil se hans herlighed; og hvis vi ser hans
herlighed, vil vi få del i den. Han siger: “Retfærdige Fader! verden har ikke kendt
dig, men jeg har kendt dig, og disse har erkendt, at du har sendt mig.” O, hvor lidt
vi kender ham! Han siger, at verden ikke har kendt Faderen. Gud forbyde, at nogen
af  dem,  der  har  sandheden,  skal  være  blottet  for  kundskaben  om Gud!  O,  må
Kristus kunne sige om os: “Men disse har kendt dig!”’ Review & Herald, 11. marts
1890.

9. Hvordan  beskrev  Jesus  opførslen  hos  de  ‘troende,’  som  ikke  kender
Faderen? Joh. 16, 2-3.

BEMÆRK: ‘Jesus blev behandlet som den værste forbryder,  og tjeneren er ikke
større end sin Herre. Frelseren sagde: “Og det skal de gøre, fordi de hverken kender
Faderen eller mig. Men dette har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal
mindes, at jeg har sagt jer det.” I disse sidste dage, hvor lovløsheden tager til, og
kærligheden hos mange bliver kold, vil Gud have et folk til at herliggøre hans navn
og irettesætte uretfærdighed. De skal være et “ejendomsfolk,” som vil være tro mod
Guds  lov,  når  verden  søger  at  gøre  dens  forskrifter  ugyldige;  og  når  Guds
omvendende kraft virker gennem hans tjenere, vil mørkets hære opstille sig i bitter
og afgjort modstand. Satan vil virke med “al løgnens magt og tegn og undere og
med al uretfærdighedens forførelse.” Han vil benytte ethvert bedragerisk påfund til
at forføre menneskers sjæle, og “om det er muligt,” vil han “føre endog de udvalgte
vild.”’ Review & Herald, 8. maj 1888.

‘Den, der ikke elsker’

10. Hvad  er  et  tegn  på,  at  et  menneske  kender  Gud?  1  Joh.  4,  7-8.
Sammenlign med 1 Joh. 3, 15.

BEMÆRK:  ‘Iblandt  os  er  der  en  meget  begrænset  mængde  af  ægte,  uselvisk
kærlighed. Herren siger: “Enhver, der elsker, er født af Gud og kender Gud. Den,
der ikke elsker, kender ikke Gud, thi Gud er kærlighed.” “Hvis vi elsker hverandre,
bliver Gud i os, og hans kærlighed er blevet fuldkommet i os.” 1 Joh. 4, 7-8. 12.
Det behager ikke Gud at se mennesket kun interessere sig for sine egne ting, idet
det lukker sine øjne for andres interesser.’ Testimonies, bind 8, s. 137.
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Lektie 1: 27. marts – 2. april
11. Hvilken bøn bad Paulus for de troende i Efesus? Ef. 3, 19.

BEMÆRK: ‘Hvis man kender Gud og glæder sig i ham, når de menneskelige evner
deres højeste ydelse.  Dette kan vi kun opnå, når vor hengivenhed er helliget og
forædlet ved Kristi nåde. “Ingen kender Faderen uden Sønnen og den, for hvem
Sønnen vil  åbenbare ham.” I Kristus var “Gud åbenbaret  i  kød, og han forligte
verden med sig selv.” I Kristus boede Faderens herlighed, han var hans persons
udtrykte billede. Vor Frelser siger: “Den, som har set mig, har set Faderen.” Joh.
14, 9. I Kristus er sjælens liv. I hjertets følelse for ham, i vor alvorlige og inderlige
bøn om hans dyder og i vor ihærdige søgen efter hans herlighed, finder vi liv. I
samfund med ham spiser vi livets brød.’ Reveiw & Herald, 30. maj 1882.

‘De skal alle kende mig’

12. Hvad er et vigtigt træk hos dem, der lever under den nye pagt? Jer. 31,
33-34. Sammenlign med Heb. 8, 11. 

BEMÆRK: ‘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.

13. Hvad  behøves,  dersom  Guds  folk  skal  modtage  sildigregnen  og  blive
beredt til Kristi komme? Hos. 6, 3. 

BEMÆRK: ‘Mange af jer har nogen forståelse af Kristi ypperlighed, og jeres sjæle
fryder  sig  derved.  I  længes  efter  en  fuldere,  dybere  forståelse  af  Frelserens
kærlighed. I er utilfredse. Men bliv ikke mismodige. Giv Jesus jeres hjertes bedste
og helligste følelser. Sæt pris på enhver lysstråle. Giv ethvert ønske i sjælen efter
Gud næring. Opøv åndelige tanker og et helligt samfund med Gud. I har kun set de
første stråler af morgengryet af hans herlighed. Når I søger efter at kende Herren,
vil I erfare, at som morgenrøden er hans opgang vis. “De retfærdiges sti er som et
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Lektie 1: 27. marts – 2. april
skinnende lys, der bliver klarere og klarere indtil middag.” Når vi har angret vore
synder, bekendt dem og fået tilgivelse, så skal vi vedblive at lære af Kristus, indtil
vi  kommer  ind  i  selve  middagsglansen  af  en  fuldkommen  evangelisk  tro.’  I
Mesterens Tjeneste, s. 284.
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Lektie 2: 3. –9. april
‘Deraf ser vi, at det er de sidste tider’ 

UDENADSVERS: ‘Mine børn, nu er det de sidste tider; og som I har hørt, at 
Antikrist kommer, således er allerede nu mange antikrister trådt frem; deraf ser vi, 
at det er de sidste tider.’ 1 Joh. 2, 18.

STUDIEHJÆLP: Herren Kommer, 25. februar.
LEKTIENS MÅL:  At  betragte  hvordan kristne kan vide,  at  det  er  de sidste

tider.

Indledning
‘Disse bedragere vil komme, og mens de hævder at udføre en særlig gerning for

Gud, mens de hævder at have højere fromhed, at være helliggjorte, at se syner og få
drømme, er de i færd med at udføre fjendens gerning og overtræde Guds bud. Vi
burde være på vagt og prøve disse hyklere: “til loven og til vidnesbyrdet; dersom
de ikke taler i overensstemmelse med dette ord, så er det fordi, der ikke er noget lys
i  dem.”  Lad  os  give  agt  på  Kristi,  Paulus’  og  Johannes’  højtidelige  advarsler
angående  dette  punkt  og  ikke  lade  os  bedrage  af  fjendens  snedige  påfund,  for
Kristus har sagt, at de tegn og undere, der udføres af disse bedragere, vil være så
store, at dersom det var muligt, ville de føre de udvalgte vild.’ Signs of the Times,
4. juli 1895.

‘De skal føre mange vild’

1. Hvad advarer Jesus sit folk imod i de sidste dage? Matt. 24, 24. Se også 
vers 4-5. 11.

BEMÆRK: ‘I denne farefulde tid må vi  ikke acceptere alt  det,  som mennesker
fremholder  som sandhed.  Når  de,  som udgiver  sig  for  at  være  lærere  fra  Gud,
kommer  til  os  og  erklærer,  at  de  har  et  budskab  fra  Gud,  er  det  berettiget  at
undersøge sagen nøje og spørge: Hvordan kan vi vide, at dette er sandhed? Jesus
har fortalt os, at “mange falske profeter skal fremstå og føre mange vild.” (Matt.
24, 11). Men vi behøver ikke at blive bedraget, for Guds ord giver os en måde at
prøve dem på, så vi kan vide, hvad der er sandhed. Profeten siger: “Til loven og til
vidnesbyrdet: dersom de ikke taler i overensstemmelse med dette ord, er det fordi,
der  ikke  er  noget  lys  i  dem” (Es.  8,  20 efter  engelsk  oversættelse).  Fra  denne
udtalelse er det klart, at det sømmer sig for os at være flittige bibelgranskere, så vi
kan vide, hvad der er i overensstemmelse med loven og vidnesbyrdet. Vi kan ikke
være trygge på nogen anden måde.’ Selected Messages, bind 2, s. 99.

2. Hvilken prøve gav Jesus til at skelne mellem falske og sande profeter? 
Matt. 7, 15-20.
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Lektie 2: 3. – 9. april

BEMÆRK: ‘Forkynderen, der fremsætter den hellige sandhed for disse sidste dage,
markeret tydeligt ved sit liv med praktisk gudfrygtighed den forskel, der er mellem
den falske og den sande hyrde. Den gode Hyrde kom for at opsøge og frelse det
fortabte.  Han har vist sin kærlighed til  fårene i sin gerning. Alle hyrderne,  som
arbejder under Overhyrden, vil have hans karaktertræk; de vil være sagtmodige og
ydmyge  af  hjertet.  Barnlig  tro  giver  sjælen  hvile  og  arbejder  i  kærlighed  og
stedsevarende interesse for andre. Hvis Kristi Ånd bor i dem, vil de ligne Kristus
og gøre Kristi gerninger. Mange, som hævder at være Kristi tjenere, har taget fejl af
deres mester. De hævder at tjene Kristus, men er ikke klar over, at de står under
Satans banner. De kan verdsligt set være vise og ivrige efter strid og tom ære og
have skin af at gøre et stort arbejde; men Gud kan ikke bruge dem. De motiver, der
bevæger dem til handling, præger arbejdet. Selvom mennesker ikke ser mangelen,
lægger Gud mærke til den.’ Testimonies, bind 4, s. 377.

3. Hvilken prøve blev givet af profeten Esajas til at skelne mellem dem, der
var inspireret af onde ånder, og de sande profeter? Es. 8, 20.

BEMÆRK: ‘I disse vildfarelsens dage må enhver, der er grundfæstet i sandheden,
kæmpe  for  den  tro,  som  engang  blev  overleveret  de  hellige.  Enhver  form  for
vildfarelse vil komme frem under Satans mystiske gerning, som vil, dersom det var
muligt, føre de udvalgte vild og vende dem bort fra sandheden. Der vil være falske
drømme og falske syner, som indeholder en del sandhed, men fører bort fra den
oprindelige tro. Herren har givet mennesker en regel til at afsløre dem: “Til loven
og til vidnesbyrdet: dersom de ikke taler i overensstemmelse med dette ord, er det
fordi, der ikke er noget lys i dem.” Hvis de forklejner Guds lov, hvis de ikke giver
agt på hans vilje, som den er åbenbaret i hans Ånds vidnesbyrd, så er de bedragere.
De er styret af impuls og indtryk, som de tror er fra Helligånden, og som de anser
for at være mere pålidelige end det inspirerede ord. De hævder, at hver tanke og
følelse er et indtryk fra Ånden; og når der argumenteres ud fra Skrifterne med dem,
erklærer de, at de har noget, der er mere pålideligt. Men mens de tror, at de er ledt
af Guds Ånd, følger de i virkeligheden en fantasi, der er påvirket af Satan.’  SDA
Bible Commentary, bind 7, s. 952. 

‘Prøv ånderne’

4. Hvilken særlig lære vil fremføres af falske profeter? 1 Joh. 4, 1-3.

BEMÆRK: For at Kristus kunne være Mellemmanden mellem Gud og mennesket
var  det  vigtigt,  at  han  både  skulle  være  fuldt  ud  Gud  og  fuldt  ud  menneske.
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Lektie 2: 3. – 9. april
Gennem hele den kristne kirkes historie har der været dem, der forkaster den ene
eller  den  anden  af  disse  vigtige  sandheder.  Grupper  som  Jehovas  Vidner,
Kristadelfianerne og andre forkaster Kristi fulde guddommelighed. Men de grupper
og  kirker,  der  forkaster  hans  fulde  menneskelighed  er  langt  mere  almindelige.
Måske er den mest almindelige tilkendegivelse af denne lære den ide, at Jesus ikke
gennem Maria arvede den menneskelige natur hos dem, han kom for at frelse, men
at han var en ny skabning med en natur, der var identisk med Adams ved hans
skabelse. Denne forkastelse af Kristi menneskenatur er karakteristisk for den ånd,
der inspirerer antikrist. 
‘Adam blev fristet af fjenden, og han faldt. Det var ikke iboende synd, som fik ham
til at falde; for Gud havde skabt ham ren og oprigtig, i sit eget billede. Han var lige
så fejlfri som Guds engle foran tronen. Der fandtes ingen fordærvede principper i
ham, ingen tilbøjelighed til det onde. Men da Kristus kom for at imødegå Satans
fristelser, var det “i syndigt køds skikkelse.” Svækket fysisk af fyrre dages faste
mødte han fjenden i ørkenen. Den slagne fjende stillede spørgsmålstegn ved hans
ophøjede  stilling,  hans  autoritet  blev  betvivlet,  hans  troskab  mod Faderen  blev
angrebet...  Kristus  levede  et  menneskes  liv,  så  han  kunne  være  menneskets
eksempel i alle ting. Han udholdt fristelse, ligesom ethvert menneske må udholde
fristelse.  Han  troede  på  Gud,  ligesom  vi  må  tro  på  Gud.  Han  lærte  lydighed,
ligesom vi må lære lydighed. Og han sejrede, ligesom vi må sejre.  Hans sti gik
gennem mangfoldige fristelser; derfor ved han, hvordan han skal hjælpe dem, som
bliver fristet.’ Signs of the Times, 17. oktober 1900.

5. Hvor fuldstændig tog Jesus deres menneskelige natur på sig, som han kom
for at frelse? Heb. 2, 17-18. Sammenlign med Rom. 8, 3-4.

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

‘Ifølge sin kødelige herkomst’

6. Hvordan fremhævede Paulus Kristi menneskelige herkomst? Rom. 1, 3.
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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.

7. Hvordan åbenbarede Paulus Jesu åndelige vækst i hans jordiske liv? Heb.
5, 8-9.

BEMÆRK: ‘Det var ikke kun på korset, at Kristus gav sig selv for menneskeheden,
ikke kun i fristelsens ørken og i Getsemane, at han sejrede på vore vegne. Hver
dags erfaring var en udgydelse af hans liv; hver dag lærte han lydighed ved de ting,
han led. Og fordi  Jesu liv var et liv af fuldkommen tillid, var hans tjeneste for
himmelen og jorden uden nederlag eller fejl.  Han imødegik og modstod alle de
fristelser, som mennesket må imødegå, for i hans menneskelige natur stolede han
på guddommelig kraft. Kristi liv åbenbarer, hvad enhver ung mand og kvinde kan
opnå  gennem  hans  nåde.  Ligesom  fjenden  arbejdede  på  at  besejre  Frelseren,
arbejder han imod Guds børn i dag. Ligesom Kristus, vil du blive udsat for tider
med særlige vanskeligheder og behov. Men i enhver prøvelse og vanskelighed kan
du vide, at Kristus er gået denne vej før dig. Og han, som gik igennem den sværeste
prøve uden én plet af synd, står klar til at styrke alle, som kæmper med ham imod
ondskabens magter.  Han forstår  enhver vanskelighed.  Han venter  på at  høre og
besvare bøn.’ Columbia Union Visitor, 2. oktober 1912.

‘Så skal I ikke tro det’

8. Hvilken anden falsk lære vil være almindelig i de sidste dage? Matt. 24,
23. 26.

BEMÆRK:  Måske  er  bortrykkelsen,  tidligere  kendt  som  “den  hemmelige
bortrykkelse,” den mest almindelige godtagne tro om genkomsten blandt kristne i
dag.  Denne  lære  om,  at  Kristus  vil  vende  tilbage  for  hemmeligt  at  rive  sin
menighed ud af verden, opstod i begyndelsen af det 19. århundrede fra et studium
af  jesuitterne  Francisco  Ribera  og  Manuel  de  Lacunzas  skrifter.  Afgangen  af
menigheden ville efterlade verden åben for indflydelsen af et ondskabsfuldt individ
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kaldet Antikrist, som ville dominere verden i de syv år, der siges at være imellem
bortrykkelsen og den herlige tilsynekomst. 

9. Hvordan beskrev apostelen Paulus Kristi genkomst? 1 Tess. 4, 16.

BEMÆRK: I dette vers taler Paulus om overengelens røst, når “Herren selv skal
stige ned fra Himmelen.” Ingen, der handler i det skjulte, ville råbe! Men denne
røst  er  ledsaget  af  lyden  af  en  basun.  Basuner  blev  traditionelt  betragtet  som
instrumenter  med høj lyd og blev brugt  til  at  vække folk,  til  at  advare og give
befalinger under kampens hede. En hemmelig genkomst ville ikke benytte sig af en
basun. Langt fra at beskrive en hemmelig og tavs begivenhed skildrer Paulus det,
der måske vil være den mest larmende begivenhed i menneskenes historie.

10. Hvordan beskrev Jesus sin genkomst? Matt. 24, 27. 30.

BEMÆRK:  ‘Det  er  kun  dem,  som har  studeret  Skrifterne  flittigt,  og  som har
modtaget kærligheden til sandheden, der vil blive skærmet fra det mægtige bedrag,
der tager verden til fange. Frelseren har advaret sit folk og har tydeligt forudsagt,
hvordan hans genkomst vil være. “Thi falske Messias’er ... skal fremstå... Hvis de
altså siger til jer: ‘Se, han er i ørkenen,’ så gå ikke derud; ‘Se, han er i kamrene,’ så
tro det ikke! Thi ligesom lynet, der kommer fra øst, lyser helt om i vest, sådan skal
Menneskesønnens komme være.” Matt. 24, 24-27. Det er ikke muligt at efterligne
dette komme. Det vil kendes over hele universet og bevidnes af hele verden.’ The
Faith I Live By, s. 346.

‘De har gudsfrygts skin’

11. Hvilke forhold i menighederne viser, at vi er i de sidste dage? 2 Tim. 3, 1-
5.

BEMÆRK: ‘De kender ikke Gud. De har ikke studeret hans karakter, de har ikke
haft  samfund med ham, derfor  forstår  de ikke, hvorledes de skal  stole på ham,
hvorledes de skal se på ham og leve. Deres gudsdyrkelse udarter sig til at blive en
formsag. “De kommer til dig, som var der opløb, og sætter sig lige over for dig for
at høre dine ord. Men de gør ikke derefter; thi der er løgn i deres mund, og deres
hjerte higer  efter  vinding.” Ez. 33, 31. Apostlen Paulus henviser til,  at  dette vil
blive et særligt karaktertræk hos dem, der lever lige før Kristi andet komme. Han
siger.  “Det  skal  du vide,  at  i  de sidste dage skal  der  komme strenge tider.  Thi
menneskene vil blive egenkærlige, ... lystens venner snarere end Guds venner; de
har gudsfrygts skin, men fornægter dens kraft.” 2 Tim. 3, 1-5.’ Lys over hverdagen,
del 2, s. 229.
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12. Hvad  forudsagde  Jesus,  at  sådanne  “kristne”  ville  gøre?  Joh.  16,  2-3.
Sammenlign med Åb. 13, 15.

BEMÆRK: ‘Når uvejret nærmer sig, vil mange, som har foregivet at tro på den
tredje engels budskab, men som ikke er blevet helliggjort gennem lydighed mod
sandheden,  svigte  sagen  og  slutte  sig  til  modstanderne.  Ved at  forene  sig med
verden og gøre sig delagtige i dens ånd har de næsten fået verdens opfattelse, og
når de stilles på prøve, vælger de den nemmeste udvej og stiller sig på flertallets
side. Begavede og veltalende mænd, som tidligere elskede sandheden, bruger nu
deres evner til  at bedrage og vildlede sjæle, og de bliver deres tidligere brødres
værste fjender. Når de, som holder sabbatten, stilles for retten for at gøre rede for
deres tro, er disse frafaldne Satans bedste redskaber. De lyver om dem og anklager
dem, og ved hjælp af falske vidnesbyrd og insinuationer sætter de dommerne op
imod dem.’ Herren Kommer, 7. juli.

‘Vær også I rede’

13. Hvilket spørgsmål stiller Peter i lyset af Kristi snare komme? 2 Pet. 3, 11.

BEMÆRK: ‘Det er vigtigt, at alle er sig bevidst, hvilken atmosfære der omgiver
dem, og om de er i kompagniskab med retfærdighedens fjende og ubevidst gør hans
gerninger, eller om de er i samarbejde med Kristus og gør hans gerninger. Det ville
glæde Satan, om alle og enhver var hans forbundsfæller i arbejdet med at svække
tilliden mellem brødrene og skabe uenighed blandt dem, der bekender sig til at tro
på sandheden. Satan kan bedst opnå sin hensigt ved hjælp af dem, der giver sig ud
for at være Jesu venner, men ikke vandrer og virker efter hans retningslinier. Nu er
det tiden til at berede sig for Herren. Vi har ikke tid til at tale vantro eller til at
arbejde for Djævelen. Enhver bør vogte sig for ikke at rokke andres tro ved at udså
misundelse, skinsyge og splid, for Gud hører, hvad der bliver sagt, og han dømmer
ikke  efter  omskiftelige  påstande,  men  efter  resultatet  af  handlingens  forløb.’
Herren Kommer, 24. februar.

14. Hvordan besvarer Peter sit eget spørgsmål? 2 Pet. 3, 14.

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,
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der omgiver Kongen i al hans pragt. De er beredt til at tage bolig i Himmelen, for
de har Himmelen i deres hjerter.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 240.
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Lektie 3: 10. – 16. april 
‘I kender sandheden’

UDENADSVERS: ‘Jeg har skrevet til jer, ikke fordi I ikke kender sandheden,
men fordi I kender den og ved, at ingen løgn er af sandheden.’ 1 Joh. 2, 21.

STUDIEHJÆLP: Budskaber til Menigheden, s. 142-146.
LEKTIENS MÅL: At betragte hvad sandheden er, og hvilket ansvar de, der 

kender sandheden, har.

Indledning
‘De, der studerer Guds ord med sindet opladt for Helligåndens undervisning, vil

ikke forblive i mørke angående ordets betydning. “Hvis nogen vil gøre hans vilje,
skal han erfare, om læren er fra Gud, eller jeg taler af mit eget.” Joh. 7, 17. Alle,
der kommer til Kristus for at få en klarere forståelse af sandheden, vil modtage den.
Han  vil  åbenbare  Himmeriges  riges  hemmeligheder  for  dem,  og  disse
hemmeligheder vil blive forstået af den, der længes efter at kende sandheden.’ Lys
over hverdagen, del 1, s. 18. 

‘Hvad er sandhed?’

1. Hvad har Gud givet menneskene for at gøre dem i stand til at erkende,
hvad sandhed er? Sal. 119, 142.

BEMÆRK: ‘Herren er fuld af miskundhed, nåde og sandhed. Hans lov er hellig,
retfærdig og god og skal adlydes af forældre og børn. De regler,  som bør styre
forældres og børns tilværelse, hidrører fra et uendeligt kærligt hjerte, og Guds rige
velsignelser vil hvile over de forældre, som administrerer hans lov i deres hjem, og
over  de  børn,  som  adlyder  denne  lov.  Barmhjertighedens  og  retfærdighedens
forenede indflydelse skal kunne mærkes. “Miskundhed og sandhed mødes, retfærd
og fred skal kysse hinanden.” De familier, i hvilke denne disciplin råder, vil vogte
på Herrens vej ved at øve retfærdighed og ret.’ Barnet i Hjemmet, s. 254.  

2. Hvor kan vi tydeligst finde og erkende sandhed? Joh. 14, 6. Sammenlign
med Ef. 4, 21. 

BEMÆRK:  ‘Ingen  kan  granske  den  hellige  Skrift  i  Kristi  Ånd  uden  at  blive
belønnet. Når mennesket er villigt til at lade sig belære ligesom et lille barn, når det
helt overgiver sig til Gud, vil det finde sandheden i ordet. Hvis menneskene blot
ville være lydige, ville de forstå den plan, som Gud styrer og leder alt efter. Den
himmelske verden ville åbne sin nådes og herligheds skatkamre, så vi kunne 
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udforske dem. Menneskene ville blive helt anderledes, end de er nu, for de ville få
et  helt  andet  sind,  hvis  de  udforskede  sandhedens  rige  gruber.  Forløsningens
hemmelighed,  Kristi  legemliggørelse  og  hans  forsoningsdød  ville  da  ikke  være
dunkle og uklare sandheder for dem, som de er nu. Man ville ikke blot forstå dem
bedre, men man ville sætte pris på dem.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 102. 

‘Derpå skal vi kende, at vi er af sandheden’

3. Hvad er tegnet på, at en person er af sandheden? 1 Joh. 3, 18-19.

BEMÆRK: ‘“Lad os ikke elske med ord, ej heller med tunge,” skriver apostlen,
“men i gerning og sandhed.” Fuldkommenheden i en kristens sindelag er opnået,
når tilskyndelsen til at hjælpe og velsigne stadig vælder frem i hans sjæl. Det er, når
den troendes sjæl stadig ånder i denne kærlighedens luft, at den bliver til “en duft af
liv til liv” og gør det muligt for Gud at velsigne hans værk. Den højeste kærlighed
til Gud og uselvisk kærlighed til andre – dette er den bedste gave, vor himmelske
Fader  kan  skænke  os.  Denne  kærlighed  er  ikke  nogen  stemning,  men  en
guddommelig leveregel og en bestandig kraft. Et hjerte, som ikke er helliggjort, kan
hverken skabe eller frembringe den. Den findes kun i det hjerte, hvor Jesus hersker.
“Vi elsker ham, fordi han elskede os først.” I et hjerte, som er genfødt ved Guds
nåde, er kærlighed det herskende grundlag for handlingerne.  Den ændrer sindet,
behersker  stemningerne,  er herre over lidenskaberne og forædler  følelserne.  Når
denne kærlighed  næres  i  sjælen,  gør  den livet  skønnere  og øver  en forædlende
påvirkning på alle ens omgivelser.’ Mesterens Efterfølgere, s. 291.

4. Hvem vil modtage evigt liv? Sal. 15, 1-2. (Læs hele salmen.)

BEMÆRK: ‘Idet han så tilbøjeligheden til at misbruge talens gave, gav apostlen
instruktioner angående dens brug: “Lad ingen rådden snak udgå af jeres mund,”
siger han, “men kun ord, som er gode til fornøden opbyggelse.” Ordet “rådden”
betyder  her  ethvert  ord,  som ville  give  et  indtryk,  som er  skadeligt  for  hellige
principper  og ubesmittet  gudsdyrkelse,  enhver  tale,  der  ville  fordunkle  synet  af
Kristus og fjerne sand medfølelse og kærlighed fra sindet.  Det inkluderer  urene
hentydninger, som fører til stor synd, medmindre de straks modstås. På alle hviler
pligten til at spærre vejen for rådden snak. Det er Guds hensigt, at Kristi herlighed
skal  vise  sig  i  hans  børn.  I  al  sin  lære  fremstillede  Kristus  rene,  uforfalskede
principper. Han begik ikke nogen synd, og der blev heller ikke fundet svig i hans
mund. Konstant lød der hellige,  forædlende sandheder fra hans læber. Han talte,
som ingen anden havde talt, så hjertet blev grebet. Sandheden døde aldrig hen på
hans læber. Med frygtløshed afslørede han præsternes, rådsherrernes, farisæernes
og saddukæernes hykleri. Det store ansvar, der er knyttet til talens gave, fremgår
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tydeligt i Guds ord. Kristus erklærede: “Thi ud fra dine ord skal du frikendes, og ud
fra dine ord skal du fordømmes” (Matt. 12, 37).’ In Heavenly Places, s. 175.

‘Sandheden skal frigøre jer’

5. Hvad er et resultat af at kende sandheden? Joh. 8, 32.

BEMÆRK:  ‘Rejs  dig  op  i  den  værdighed,  du  har  fået  af  Gud,  idet  du  lever
sandheden i dens renhed. Kristus er rede til at tilgive dig, til at fjerne dine synder
og  sætte  dig  fri.  Han  er  rede  til  at  rense  dit  hjerte  og  give  dig  sin  Ånds
helliggørelse. Idet du vier dig til hans tjeneste, vil han være ved din højre hånd for
at  hjælpe dig.  Dag for  dag vil  du blive styrket  og forædlet.  Idet  du ser  hen til
Frelseren for at få hjælp, vil du være en sejrherre, ja mere end en sejrherrer, over de
fristelser,  der  omgiver  dig.  Du  vil  komme  mere  og  mere  til  at  ligne  Kristus.
Himmelens engle vil glæde sig over at se dig stå på Herrens side i retfærdighed og
sand hellighed.’ Counsels to Parents, Teachers & Students, s. 490.

6. Hvad yderligere vil sandheden gør for dem, som tror på sandheden? Joh.
17, 19. Sammenlign med 2 Tess. 2, 13.

BEMÆRK: ‘Johannes  og Judas er  repræsentanter  for  dem,  der  hævder  at  være
Kristi  disciple.  De  havde  begge  samme  lejlighed  til  at  granske  og  følge  det
guddommelige forbillede. Begge havde de nær forbindelse med Jesus og nød godt
af at lytte til hans undervisning. Begge havde alvorlige mangler i deres karakter, og
begge havde adgang til Guds nåde, som forvandler sindet. Men mens den ene af
dem i ydmyghed lyttede til Jesus, afslørede den anden, at han ikke var en ordets
gører, men kun en hører. Den ene, som daglig fornægtede sig selv og overvandt
synden,  blev helliggjort  ved sandheden;  den  anden,  som kæmpede mod nådens
forvandlende kraft og hengav sig til egoistiske ønsker, endte i Satans trældom. En
sådan karakterforandring, som man møder i Johannes’ liv, vil altid være frugten af
et liv i samfund med Kristus. Der kan findes udprægede mangler i et menneskes
karakter, men hvis han bliver Kristi sande discipel, vil Guds nådes kraft alligevel
forvandle og helliggøre ham. Ved som i et spejl at se Herrens herlighed vil han
forvandles fra herlighed til herlighed, indtil han kommer til at ligne ham, som han
tilbeder.’ Mesterens Efterfølgere, s. 294-295. 

‘Dem, der er ulydige mod sandheden’

7. Hvilke resultater har det at forkaste sandheden? Heb. 10, 26.
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BEMÆRK: ‘Gud virker gennem sin Ånd for at irettesætte og overbevise synderen.
Hvis  Åndens  gerning uigenkaldeligt  forkastes,  kan  Gud ikke gøre  mere  for  det
pågældende menneske. Da har Gud i sin nåde benyttet det sidste middel, der står til
hans rådighed.  Overtræderen har  afbrudt  forbindelsen med Gud, og synden kan
ikke helbrede sig selv. Gud har ikke andre midler til at overbevise og omvende
synderen. “Lad ham fare,” lyder den guddommelige befaling. Hos. 4, 17. Fra nu af
“gives der ikke mere noget offer for vore synder, men en frygtelig forventning om
dom og en nidkærheds brand, som skal fortære de genstridige.” Heb. 10, 26-27.’
Patriarker & Profeter, s. 205. 

8. Hvordan beskriver Paulus skæbnen hos dem, der vælger ikke at adlyde
sandheden? Rom. 2, 8.

BEMÆRK: ‘Det er en frygtelig ting at have stort lys og store velsignelser, at have
mange muligheder og privilegier, og dog ikke benytte dem til frelse. De, der ikke
gør brug af deres muligheder til frelse, vil blive fordømt af de privilegier, Gud har
skænket  dem;  men  de,  der  vandrer  i  lyset,  vil  få  større  lys.  De,  som har  haft
sandhedens  lys,  men  som  ikke  har  vandret  i  lyset,  er  under  den  samme
fordømmelse som Korazin og Betsajda. Skal vi ikke give agt på disse advarsler?
Bør disse formaninger ikke betyde noget for os? I den nære fremtid vil det netop
ses, hvem der har vandret ydmygt med Gud, og som har adlydt hans befalinger. De,
som har vandret i deres eget lys, vil lægge sig i sorg. Det vil ses, at de har begået en
frygtelig fejl. O, lad os vågne op! Nu skinner lys; lad sindets og hjertets vinduer
åbnes  for  at  tage  imod  strålerne  fra  himmelen.  Skal  Jesus  sige  om  dem,  der
bekender sig til at adlyde sandheden, men dog ikke vandrer i dens lys: “På dem går
Esajas’ profeti i opfyldelse, når han siger: ‘I skal høre og høre og dog intet fatte, I
skal se og se og dog intet øjne. Thi dette folks hjerte er blevet sløvt, og med ørene
hører de tungt, og deres øjne har de lukket, for at de ikke skal se med øjnene og
høre med ørene og fatte med hjertet og omvende sig, så jeg kan læge dem’”? [Matt.
13, 14-15.]’ Christian Education, s. 140.  

9. Hvad siger Paulus om dem, der kendte sandheden, men som ikke elskede
den? 2 Tess. 2, 10-12.

BEMÆRK:  ‘Mennesker  kan  ikke  ustraffet  afvise  den  advarsel,  Gud  i  sin
barmhjertighed sender dem. På Noas tid blev der sendt et budskab fra Himlen til
jordens  befolkning,  og  dens  frelse  afhang  af  den  måde,  de  behandlede  dette
budskab på. Fordi  de afviste advarselen,  blev Guds Ånd trukket tilbage fra den
syndige menneskeslægt, og den omkom i syndflodens vande. På Abrahams tid var
der ikke længere nåde for Sodomas skyldige indbyggere, og de omkom alle i den
ild, der blev sendt ned over dem fra Himlen, med undtagelse af Lot og hans hustru
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og to døtre. Sådan også på Kristi tid. Guds Søn sagde til den tids vantro jøder: “Se,
jeres hus bliver forladt og overladt til jer selv.” Matt. 23, 38. Med henblik på de
sidste  dage,  erklærer  den  samme uendelige  magt  om dem,  der  “ikke  tog  imod
kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst”: “Derfor sender Gud over dem en
vildførende magt, så de tror løgnen, for at de skal rammes af dommen, alle de, som
ikke troede sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden.” 2 Tess. 2, 10-12. Når
de afviser Guds ords lære, trækker han sin Ånd tilbage og overlader dem til det
bedrag, de elsker.’ Konfrontation, s. 356. 

‘Tilbed ham, som har skabt himmelen og jorden’

10. Hvilket tegn er der givet til at identificere den, som ikke har sandheden i
sig? 1 Joh. 2, 4.

BEMÆRK: ‘Der findes nogle, der regner sig for hellige. De erklærer, at de helt
tilhører Herren og hævder at være berettigede til Guds forjættelser, skønt de nægter
at vise lydighed mod hans bud. Disse lovens overtrædere gør krav på alt det, der er
lovet Guds børn; men dette er anmasselse fra deres side, for Johannes siger os, at
den sande kærlighed til Gud viser sig i lydighed mod hans bud. Det er ikke nok
teoretisk at tro sandheden, at give sig ud for at tro på Kristus, at tro, at Jesus ikke er
nogen bedrager, og at Bibelens religion ikke er en snedigt opfundet fabel. “Den, der
siger:  ‘Jeg kender ham,’  og ikke holder  hans bud,” skrev Johannes,  “han er  en
løgner, og i ham er sandheden ikke; men den, der holder hans ord, i ham er sandelig
Guds kærlighed blevet fuldkommet. Derpå kender vi, at vi er i ham.” 1 Joh. 2, 4-5.
“Og den, der holder hans bud, bliver i Gud, og Gud i ham.” 1 Joh. 3, 24. Johannes
lærte ikke, at frelsen skulle fortjenes gennem lydighed, men at lydigheden skulle
være troens og kærlighedens frugt.’ Mesterens Efterfølgere, s. 296-297.

11. Hvilket andet tegn åbenbarer mangel på sandheden i livet? 1 Joh. 1, 6. 8.

BEMÆRK: ‘De, som gør krav på at være i Kristus, at være helliggjorte, medens de
lever i overtrædelse af Guds lov, har vi lov til at bedømme på samme måde, som
den elskede discipel gjorde. Han stod over for netop sådan en klasse, som vi må
møde. Han sagde: “Børnlille, lad ingen føre jer vild. Den, der gør retfærdigheden,
er  retfærdig,  ligesom Han er  retfærdig.  Den,  der  gør  synd,  er  af  Djævelen;  thi
Djævelen har syndet fra begyndelsen.” Vers 7-8. Her taler apostlen med tydelige
ord, som han skønnede, at emnet krævede. Johannes’ breve ånder af kærlighed.
Men når han kommer i kontakt med den klasse, som bryder Guds lov og dog gør
krav  på,  at  de  lever  uden  synd,  så  tøver  han  ikke  med at  advare  dem om det
frygtelige bedrag. “Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, og dog vandrer i
mørket, så lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han
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er i lyset, så har vi fællesskab med hverandre, og Jesu, hans Søns, blod renser os fra
al synd. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, så bedrager vi os selv, og sandheden er
ikke i os. Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver
os vore synder og renser os fra al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet,
så gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os.” 1 Joh. 1, 6-10.’ Det virkelige
Liv, s. 74-75. 

‘Kærlighed til sandheden’

12. Hvad burde være den kristnes respons på sandheden? Betragt følgende
vers: Titus 1, 1; 3 Joh. 1, 8; Ef. 4, 15; 1 Pet. 1, 22; Sal. 86, 11.

BEMÆRK:  ‘Trods  det  åndelige  mørke  og  fremmedgørelsen  over  for  Gud,  der
findes i de kirker,  som udgør Babylon,  findes der stadig mange af Kristi sande
tilhængere i deres menigheder. Mange af dem har aldrig set de særlige sandheder,
der gælder denne tid. Ikke få er utilfredse med deres nuværende tilstand og længes
efter klarere lys. Forgæves spejder de efter Kristi billede i de kirker, de tilhører.
Efterhånden som disse skarer kommer længere og længere fra sandheden og slutter
sig tættere til verden, bliver afstanden mellem de to klasser større og vil til sidst
resultere i et brud. Der kommer en tid, hvor de, der elsker Gud over alt andet, ikke
længere  kan  være  sammen med dem,  der  “er  lystens  venner  snarere  end  Guds
venner,”  og  som  “har  gudsfrygts  skin,  men  fornægter  dens  kraft.”  Johannes’
Åbenbaring 18. kapitel viser hen til den tid, hvor kirken efter at have afvist den
tredobbelte  advarsel  i  Åbenbaringen  14,  6-12,  har  nået  den  tilstand,  den  anden
engel forudsagde, og Guds folk, der stadig var i Babylon, blev kaldet til at drage ud
fra fællesskabet med den. Dette budskab er det sidste, verden nogen sinde vil få, og
det vil gå i opfyldelse.’ Konfrontation, s. 324.

13. Hvem vil reagere over for Jesu røst? Joh. 18, 37.

BEMÆRK: ‘Ligesom en blomst vender sig mod solen, så dens klare stråler kan
hjælpe med at fuldkommengøre dens skønhed og symmetri, således burde Kristi
efterfølgere vende sig mod Retfærdighedens Sol, så himmelens lys kan skinne på
dem og fuldkommengøre deres karakterer og give dem en dyb og blivende erfaring
i de ting, der vedrører Gud. Vi kan ikke fatte de velsignelser, der ved Kristus er sat
inden for vor rækkevidde, dersom vi blot vil forene vor menneskelige anstrengelse
med guddommelig nåde.’ Sons and Daughters of God, s. 26.

21



Lektie 4: 17. – 23. april
‘Derpå kender vi sandhedens Ånd og vildfarelsens ånd’

UDENADSVERS: ‘Vi er af Gud. Den, som kender Gud, hører os; den, som
ikke er af Gud, hører os ikke. Derpå kender vi sandhedens Ånd og vildfarelsens
ånd.’ 1 Joh. 4, 6.

STUDIEHJÆLP: The Faith I Live By, s. 18.
LEKTIENS MÅL: At se hvordan vor respons på sandheden åbenbarer vor 

karakter.

Indledning
‘Jesus sagde: “Jeg er kommen i min Faders navn, og I tager ikke imod mig; hvis

en anden kommer i sit eget navn, ham vil I tage imod.” Jøderne forkastede Guds
guddommelige Søn; men de var rede til at tage imod mangen en bedrager, der kom
i sit eget navn med tom pral af sin magt og autoritet. Og ligeledes er det i vore
dage. Mennesker vender deres ører bort fra at høre sandheden og vender sig mod
fabler.’ Review & Herald, 29. maj 1888.  

‘De vil vende øret bort’

1. Hvordan beskrev Paulus holdningen hos mange religiøse mennesker i de
sidste dage? 2 Tim. 4, 3-4.

BEMÆRK: ‘Ved stolthed over menneskelig klogskab, ved foragt for Helligåndens
påvirkning og ved ubehag ved sandheden i Guds ord vil mange, der hævder at være
kristne, bringes til at vende sig bort fra Guds krav. Paulus sagde til Timoteus: “Der
kommer en tid, da de ikke vil finde sig i den sunde lære, men for at leve efter deres
egne lyster skaffe sig lærere i hobetal, efter hvad der kildrer deres øren, og de vil
vende øret bort fra sandheden og vende sig til fablerne.” Her hentyder apostlen ikke
til  de  åbenlyst  irreligiøse,  men  til  de  kristne  af  navn,  som  lader  sig  lede  af
tilbøjeligheder og således bliver jeg’ets slaver. Den slags mennesker er kun villige
til  at  lytte  til  sådanne  lærdomme,  som  ikke  bebrejder  dem  deres  synder  eller
fordømmer deres forlystelsessyge. De føler sig krænkede over Kristi tjeneres klare
ord og vælger sig lærere,  som roser dem og smigrer dem. Og blandt anerkendte
forkyndere findes der nogle, som prædiker menneskers tanker i stedet for Guds ord.
Ved at  svigte  deres  pligt  vildleder  de  dem, der  søger  til  dem for  at  få  åndelig
vejledning.’ Mesterens Efterfølgere, s. 267. 

2. Hvad er resultatet af at forkaste sandheden? Titus 1, 14-16.
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BEMÆRK: ‘For nogle synes kundskaben om deres sande tilstand at være skjult for
dem. De ser sandheden, men de fatter ikke dens betydning eller dens krav. De hører
sandheden, men de kan ikke helt forstå den, fordi de ikke tilpasser deres liv efter
den, og derfor helliggøres de ikke ved at adlyde den. Og dog er de ubekymrede og
meget tilfredse, som om skyen om dagen og ildstøtten om natten som tegn på Guds
gunst  gik foran dem. De bekender  sig til  at  kende Gud,  men i  deres  gerninger
fornægter  de  ham.  De  regner  sig  selv  som  hans  udvalgte  ejendomsfolk,  dog
åbenbares hans nærværelse og magt til at frelse helt og fuldt sjældent blandt dem.
Hvor stort er mørket ikke blandt sådanne! Dog ved de det ikke. Lyset skinner, men
de  fatter  det  ikke.  Der  findes  ikke  noget  større  bedrag,  der  kan  vildlede  det
menneskelige sind, end det, der får dem til at tro, at de har ret, og at Gud tager
imod deres gerninger, når de synder imod ham. De forveksler gudsfrygtens form
for dens ånd og kraft. De tror, de er rige og ikke trænger til noget, når de er fattige,
elendige, blinde og nøgne og trænger til alt.’ Spiritual Gifts, bind 4B, s. 148.

‘De er jo blinde’

3. Hvilken  fabel  er  i  dag  accepteret  af  mennesker,  som  har  forkastet
sandheden? 2 Pet. 3, 5.

BEMÆRK: De første kapitler i Bibelen med beretningen om, hvordan Guds Ord
skabte himlene og jorden på seks dage, er blevet forkastet af flertallet af kristne. De
har i stedet på det mest spinkle grundlag taget imod alskens historier om, hvordan
universet  begyndte,  og  hvordan  liv  begyndte  på  jorden.  I  dag  er  nogle  af  de
stærkeste  fortalere  for  darwinistisk  evolution,  eller  varianter  af  den,  kristne
prædikanter. Men hvordan kan mennesker kom til at stole på en bog, når de, der
burde tro på den, afviser dens første sider som den rene mytologi?
‘Guds ords advarsler med hensyn til de farer, der truer den kristne menighed, har
bud til os i dag. Ligesom mennesker i apostlenes dage prøvede at nedbryde troen på
Skrifterne  ved  overleveringer  og  filosofi,  således  søger  i  dag  retfærdighedens
fjende  at  lede  sjæle  ind  på  forbudte  stier  ved  hjælp  af  den  “højere  kritiks”,
udviklingslærens, spiritismens, teosofiens og panteismens tiltalende anskuelser. For
mange er Bibelen en lampe uden olie, fordi de har vendt deres sind til spekulativ
tro, som bringer forvirring og misforståelser. Bibelkritikkens virksomhed med at
sønderdele, fremsætte formodninger og omdanne, nedbryder troen på Bibelen som
en guddommelig åbenbaring. Herved berøves Guds ord dets kraft til at styre, hæve
og inspirere menneskers liv. Gennem spiritismen lærer mange at tro, at begæret er
den højeste lov, at løssluppenhed er det samme som frihed og at mennesket kun
skal stå til regnskab over for sig selv.’ Mesterens Efterfølgere, s. 251. 

4. Hvad er årsagen til forkastelsen af sandheden om skabelsen? 2 Pet. 3, 5.
Se også Rom. 1, 19-20.
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BEMÆRK:  ‘Mennesket  kommer  til  at  stå  uden  undskyldning.  Gud  har  givet
tilstrækkelige  beviser,  som mennesket  kunne  bygge  troen  på,  hvis  det  virkelig
ønskede at tro. I disse sidste dage vil verden næsten være blottet for sand tro. Under
den forudsætning, at Guds ord ikke er til at stole på, griber man efter menneskelige
ræsonnementer,  selv  om  disse  er  i  modstrid  med  Skriftens  kendsgerninger.
Mennesker vil forsøge at forklare skaberværket som et resultat af naturlige årsager,
søge at forklare det, som Gud aldrig har åbenbaret.  Men menneskelig videnskab
kan  ikke  udforske  Himmelens  Guds  hemmeligheder  og  heller  ikke  forklare
skabelsens uudgrundelige hemmelighed,  et  mirakel  udført  af  Almagtens kræfter,
lige så lidt som den kan vise, hvordan Gud blev til.’ Kristus Alene, s. 52. 

‘Og siger de til eder’

5. Hvilken  anden  fabel  vil  bedrage  dem,  som  nægter  at  tage  imod
sandheden? Es. 8, 19.

BEMÆRK: ‘Hvis mennesker havde været villige til at tage imod den sandhed, der
fremgår så tydeligt af Skriften, om menneskets natur og de dødes tilstand, ville de i
spiritismens  påstande og manifestationer  se  Satans værk  med magt  og tegn  og
underlige gerninger. Men der er mange mennesker, der lukker deres øjne for lyset,
hellere end at afgive den frihed, der er det kødelige hjerte så velbehagelig, eller at
give afkald på de synder,  de holder af,  og som vandrer  lige  frem uden at  tage
hensyn til advarsler, mens Satan spinder sit net om dem, og de bliver hans bytte.
“Fordi de ikke tog imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor
sender Gud over dem en vildførende magt, så de tror løgnen.” 2 Tess. 2, 10. 11.’
Konfrontation, s. 460.

6. Hvad er den eneste sikre måde at skelne mellem sandhed og vildfarelse
på? Es. 8, 20.

BEMÆRK: ‘Vort feltråb skal være: “Til loven og til vidnesbyrdet: dersom de ikke
taler i overensstemmelse med dette ord, er det fordi, der ikke er noget lys i dem.”
Vi  har  en Bibel,  der  er  fyldt  med den  mest  dyrebare  sandhed.  Den indeholder
kundskabens alfa  og omega.  Skrifterne,  som er givet  ved inspiration af  Gud, er
gavnlige  “til  at  belære,  til  at  irettesætte,  til  at  genoprejse,  til  at  optugte  i
retfærdighed, så at Guds-mennesket kan blive fuldt ud beredt, vel skikket til al god
gerning.” Tag Bibelen som din lærebog.’  Christian Experience and Teachings,  s.
249.
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‘Kærlighed til sandheden’

7. Hvad vil bevare Guds folk fra at blive bedraget? 2 Tess. 2, 10-11.

BEMÆRK:  ‘De,  der  ikke ønsker  at  godtage  Bibelens  klare,  slående  sandheder,
søger stadig efter hyggelige fabler, der kan berolige deres samvittighed. Jo mindre
åndelige, selvfornægtende og ydmygende de fremsatte læresætninger er, jo større
gunst bliver de modtaget med. Disse personer fornedrer de intellektuelle kræfter, så
de  kan  tjene  deres  egne  kødelige  lyster.  De  er  alt  for  kloge  i  deres  egen
overbevisning til  at ransage Skriften med et angerfuldt  sind og inderlig bøn om
Guds vejledning og har derfor intet værn mod vildfarelser og vrangforestillinger.
Satan er parat til at opfylde, hvad hjertet begærer, og han stikker sit bedrag ud i
stedet for sandheden. På den måde vandt pavedømmet sin magt over mennesker, og
protestanter følger samme vej ved at afvise sandheden, fordi den er forbundet med
et kors. Alle de, der tilsidesætter Guds ord for at studere skik og brug og taktik, så
de  ikke  kommer  til  at  skille  sig  ud  fra  verden,  ender  med  at  betragte
fordømmelsesværdigt kætteri som religiøs sandhed. De, der afviser sandheden af
egen fri vilje, vil acceptere enhver tænkelig form for vildfarelse. Den, der betragter
ét bedrag med afsky, tager glædeligt imod et andet. Apostlen Paulus taler om dem,
der “ikke tog imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst”, og siger:
“Derfor sender Gud over dem en vildførende magt, så de tror løgnen, for at de skal
rammes  af  dommen,  alle  de,  som  ikke  troede  sandheden,  men  fandt  behag  i
uretfærdigheden.” 2 Tess. 2, 10-12. Stillet over for en sådan advarsel sømmer det
sig  for  os  at  være  på  vagt  og  passe  på,  hvad  det  er  for  lære,  vi  tager  imod.’
Konfrontation, s. 432-433.

8. Hvordan beskrev Jesus dem, som forkastede sandheden? Joh. 8, 32. 40.
44-45.

BEMÆRK: ‘At jøderne ikke ville tage imod Kristus, skønt de ikke kunne opdage
nogen synd hos ham, beviste, at de selv ikke havde nogen forbindelse med Gud. De
genkendte ikke hans røst i Sønnens budskab. De mente, at det var dem, der skulle
fælde dom over Kristus; men ved at forkaste ham fældede de dom over sig selv.
Jesus sagde: “Den, som er af Gud, hører Guds ord; derfor hører I det ikke, fordi I
ikke er af Gud.” Denne lære gælder for alle tider. Mange mennesker, der elsker at
hænge sig i ord, at kritisere eller søge noget, de kan tvivle om i Guds ord, mener, at
de derved giver bevis for uafhængighed i tanken og åndelig skarpsindighed.  De
mener, at de sidder til doms over Bibelen, medens de i virkeligheden dømmer sig
selv. De slår fast, at de ikke er i stand til at værdsætte de sandheder, der har deres
rod i Himmelen, og som omfatter evigheden.’ Den Store Mester, s. 320.
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‘I ånd og sandhed’

9. Hvordan beskriver Jesus kernen i sand tilbedelse? Joh. 4, 23-24.

BEMÆRK: Jøderne og samaritanerne fremhævede betydningen af hellige steder i
tilbedelsen. Det samme gælder i dag. For de fleste religioner drejer religion sig om
at udføre religiøse handlinger på et helligt sted. Jesus hentydede, at tiden for en
sådan tilbedelse allerede var ved at være forbi på det tidspunkt, han talte. For Jesus
var  sand  tilbedelse  en  individuel  åndelig  respons  på  Gud,  en  sag  om  tro  og
kærlighed, ikke ritual og liturgi. 
‘Den religion, der kommer fra Gud, er den eneste religion, der kan lede til Gud. For
at kunne tjene ham rigtigt, må vi fødes af den guddommelige Ånd. Dette vil føre til
årvågenhed. Det vil rense hjertet og forny sindet og give os en ny evne til at kende
og elske Gud. Det vil give os villig lydighed over for alle hans krav. Dette er sand
tilbedelse.’ Counsels on Health, s. 129. 

10. Hvilken slags tilbedelse vil blive påtvunget af dem, der har vendt sig bort
fra sandheden? Åb. 13, 15-17.

BEMÆRK: ‘Tvang er det sidste middel, enhver falsk religion tyr til. Først prøver
den  tillokkelse,  ligesom  kongen  af  Babylon  prøvede  musikkens  magt  og  ydre
ceremonier.  Hvis  disse  tillokkelser,  som  var  opfundet  af  mennesker  under
inspiration af Satan, ikke kunne få mennesker til at tilbede billedstøtten, var ovnens
sultne flammer rede til at fortære dem. Sådan er det også i dag. Pavedømmet har
udøvet sin magt til at tvinge folk til at adlyde det, og det vil fortsætte med at gøre
det.’ SDA Bible Commentary, bind 7, s. 976. 

‘Hellige dem ved sandheden’

11. Hvordan vil kærlighed til sandheden påvirke karakteren? Joh. 17, 17. 19.

BEMÆRK: ‘Sandheden af himmelsk oprindelse fornedrer aldrig modtageren, leder
ham aldrig  til  den  mindste  tilnærmelse  mod upassende  fortrolighed;  tværtimod
helliggør den den troende, renser hans smag, ophøjer og forædler ham og fører ham
ind i en tættere forbindelse med Jesus. Den leder ham til at agte på apostlen Paulus’
formaning om at afholde sig fra selve udseendet af ondskab, så der ikke skal tales
ondt om det gode, han gør.’ Evangelism, s. 680.
‘Jeg advarer jer om at være på vagt over for disse underordnede spørgsmål, hvis
tilbøjelighed er at henlede sindet fra sandheden. Vildfarelse er aldrig harmløs. Den
helliggør aldrig, men bringer altid forvirring og splid. Den er altid farlig. Djævelen
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har stor magt over sind, der ikke er helt styrket ved bøn og grundfæstet i bibelsk
sandhed.’ Counsels to Writers & Editors, s. 46.

12. Hvordan  viste  Jesus,  at  sandheden  er  aktiv  og  praktisk?  Joh.  3,  21.
Sammenlign med 1 Joh. 1, 6. Sæt også i kontrast til Rom. 2, 8.

BEMÆRK:  ‘Den,  som  gør  sandheden,  kommer  til  lyset,  for  at  det  må  blive
åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud, mens mange, som har gudsfrygts skin,
men ikke dens kraft, vil være tilfredse med at tale sandheden med en ånd af splid,
idet de tager del i en diskussion og taler længe og højt med en bitter ånd. Sådanne
reflekterer  intet  lys,  mens  Guds  tjener,  som  har  antændt  sit  lys  fra  det
guddommelige alter og adlyder sandheden, er en levende, vandrende, arbejdende
repræsentant af sandhedens kraft på hjertet. Han er et levende brev, der kendes og
læses af alle mennesker. Et sådant liv er verdens lys; Jesus skammer sig ikke ved at
kalde sådanne brødre. Ligesom han sagde om Natanael, vil han sige om dem: “Se,
det er i sandhed en israelit, i hvem der ikke er svig.”’ Signs of the Times, 15. januar
1880.
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‘I ved, at han åbenbaredes, for at han skulle bære

synden’

UDENADSVERS: ‘O I ved, at han åbenbaredes, for at han skulle bære synden;
og der er ikke synd i ham.’ 1 Joh. 3, 5.

STUDIEHJÆLP: Mesterens Efterfølgere, s. 296-298.
LEKTIENS MÅL: At studere, hvad Bibelen mener ved udtrykket at borttage 

vores synder og at bære vores synd.

Indledning
‘Guds Søn blev givet, så vi kunne blive fornyede, rensede, ophøjede, forædlede,

så Gud kunne se sit billede genoprettet i menneskets hjerte. Men Herren kan ikke
borttage vor synd, medmindre vi samarbejder med ham i arbejdet. Enhver burde
stille spørgsmålet: “Er jeg renset for synd? Hader jeg synd og elsker retfærdighed?
Er jeg rede til at ofre hvad som helst for det langt højere at kende Kristus Jesus,
min Herre?’ Review & Herald, 31. august 1897. 

‘Han skal frelse sit folk fra dets synder’

1. Hvordan forklarede Herrens engel betydningen af navnet ‘Jesus’?  Matt.
1, 21.

BEMÆRK: ‘Kristus indbyder alle til at komme til ham, men når de kommer, skal
de lægge deres synder til  side. Alle deres laster og skændselsgerninger,  al deres
stolthed og verdslighed skal lægges ved [foden af] hans kors. Dette kræver han,
fordi han elsker dem og ønsker at frelse dem, ikke i deres synder, men fra deres
synder. Den, som tager imod sandheden, længes efter forvandling, og lyset kommer
til ham i klare stråler.’ The Upward Look, s. 169.
  
2. Hvor fuldstændig kan denne frelse være? Heb. 7, 25.

BEMÆRK: ‘Frelseren tog menneskehedens svagheder på sig og levede et syndfrit
liv,  så  mennesker  ikke  skulle  frygte,  at  de  ikke  kunne  sejre  på  grund  af  den
menneskelige naturs svaghed. “Verdens fyrste kommer,” sagde Jesus, “og i mig er
der intet, som hører ham til.” Joh. 14, 30. I ham var der intet, der gav efter for
Satans sofisteri. Han gav ikke efter for synd. Ikke engang ved en tanke gav han
efter for fristelse. Sådan kan det være med os. Kristi menneskelighed var forenet
med guddommelighed; han blev udrustet til konflikten ved Helligåndens iboen. Og 
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han kom for at gøre os delagtige i den guddommelige natur. Så længe vi er forenet
med ham ved tro, har synd ikke længere herredømme over os. Vi behøver ikke
beholde en eneste syndig tilbøjelighed. Idet vi tager del i den guddommelige natur,
bliver nedarvede og tillærte tilbøjeligheder til det onde skåret væk fra karakteren,
og  vi  gøres  til  en  levende  kraft  for  det  gode.  Idet  vi  hele  tiden  lærer  af  den
guddommelige Lærer og dagligt tager del i hans natur, samarbejder vi med Gud i at
sejre over Satans fristelser.’ The Faith I Live By, s. 23. 

3. Hvilken grad af renhed skal denne frelse udrette? 1 Joh. 3, 3.

BEMÆRK: ‘Hvad betyder det at rense sig selv? Det betyder at se hen til Herrens
store moralske retfærdighedsstandard, Guds hellige lov, og se, at man er en synder i
lyset af den lov. “Enhver, der gør synd, begår dermed også lovbrud, ja, synd er
lovbrud. Og I ved, at han åbenbaredes, for at han skulle bære synden; og der er ikke
synd i ham.” Det er gennem tro på Jesus Kristus, at sandheden modtages i hjertet,
og  det  menneskelige  redskab  bliver  renset  og  lutret.  Jesus  blev  “såret  for  vore
overtrædelser,  knust for vor brødes skyld,  os til fred kom straf over ham, vi fik
lægedom ved hans sår.” Et det muligt at få lægedom, mens man bevidst synder?
Nej, det er den ægte tro, som siger: jeg ved, at jeg har syndet, men Jesus har tilgivet
mig min synd; og fra nu af vil jeg modstå fristelsen i og ved hans kraft. “Enhver,
der har dette håb til ham [blivende i ham], renser sig selv, ligesom han er ren.” Han
har  i  sin  sjæl  et  vedvarende  princip,  der  gør  det  muligt  for  ham at  overvinde
fristelsen. “Enhver, der bliver i ham, synder ikke.” Gud har magt til at bevare den
sjæl,  som er  i  Kristus,  når  denne  sjæl  bliver  fristet.  “Enhver,  der  synder,  har
hverken  set  ham eller  kendt  ham.”  Det  vil  sige,  at  enhver,  som virkelig  tror,
helliggøres ved sandheden i sit liv og i sin karakter. “Børnlille, lad ingen føre jer
vild.  Den,  der  gør  retfærdigheden,  er  retfærdig,  ligesom  Han  er  retfærdig.”
“Enhver,  der  er  født af  Gud,  gør  ikke synd,...  fordi  han er  født  af  Gud.  Derpå
kendes Guds børn og Djævelens børn.” Læg nu mærke til, hvor skellet bliver sat:
“Enhver, der ikke øver retfærdighed, er ikke af Gud, ej heller den, der ikke elsker
sin broder.”  “Børnlille,  lad os ikke elske med ord, ej  heller med tungen,  men i
gerning og sandhed.”’ Youth’s Instructor, 15. februar 1894. 

‘Hvo er en Gud som du’

4. Hvad har Gud lovet at gøre med de synder, vi har begået? Mika 7, 18-19.

BEMÆRK: ‘“Jeg tilgiver deres brøde og kommer ikke mer deres synd i hu.” Jer.
31, 34. “Den gudløse forlade sin vej, urettens mand sine tanker og vende sig til
Herren, at han må forbarme sig, til vor Gud, thi han er rund til at forlade.” Es. 55, 7.
“I hine dage og til hin tid, lyder det fra Herren, skal man søge efter Israels brøde,
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og den er der ikke, efter Judas synder,  og de findes ikke.“ Jer. 50, 20. Hvilken
forsikring er der ikke her om Guds villighed til at tage imod den angrende synder!
Har du valgt at gå din egen vej? Er du vandret langt bort fra Gud? Har du forsøgt at
nyde overtrædelsens frugter og fundet, at de bliver bedske i din mund? Og sidder
du nu ene og forladt, efter at din formue er opbrugt, din plan for livet krydset og der
ikke mere er noget håb? Da vil den stemme, som længe har talt til dit hjerte, men
som du ikke ville lytte til, sige tydeligt og klart til dig: “Op, ryk 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.’ Lys over hverdagen,  del 1, s. 202.    

5. Hvad  beder  Gud  os  om,  dersom  han  skal  borttage  de  synder,  vi  har
begået? Sal. 32, 5.

BEMÆRK: ‘Når synden har sløvet den moralske dømmekraft,  kan overtræderen
ikke se manglerne i sin karakter eller fatte, hvor stor den synd er, han har begået, og
dersom han ikke giver efter for Helligåndens overbevisende kraft, vedbliver han til
dels at være blind for sin synd. Hans bekendelse er ikke oprigtig eller alvorlig: hver
gang han erkender  sin  synd,  føjer  han en undskyldning  til  for  at  besmykke sin
fremgangsmåde. Han siger, at hvis det ikke havde været for visse omstændigheders
skyld, ville han ikke have gjort dette eller hint, som han nu bliver irettesat for. Efter
at Adam og Eva havde spist af den forbudne frugt, betoges de af en følelse af skam
og forfærdelse. Deres første tanke var, hvorledes de kunne undskylde deres synd og
undfly  den  frygtede  dødsdom.  Da  Gud  udspurgte  dem  angående  deres  synd,
forsøgte Adam dels at lægge skylden på Gud og dels på sin hustru. Han svarede:
“Kvinden, som du satte ved min side, gav mig af træet, og så spiste jeg.” Kvinden
lagde skylden på slangen og sagde: “Slangen forførte mig, og så spiste jeg.” 1 Mos.
3, 12-13. Hvorfor skabte du slangen? Hvorfor tillod du den at komme ind i Eden?
Disse spørgsmål ligger i hendes undskyldning for hendes synd. Således lagde hun
ansvaret for deres fald på Gud. Denne tilbøjelighed til at retfærdiggøre sig selv har
sin oprindelse hos løgnens fader, og den har siden vist sig hos alle Adams sønner
og døtre. Denne slags bekendelse er ikke indgivet af Guds Ånd, og den vil ikke
blive antaget af Gud. Sand anger vil lede et menneske til selv at bære sin skyld og
bekende den uden forstillelse og hykleri. Ligesom den arme tolder, der ikke engang
turde  opløfte  sine  øjne  til  himmelen,  vil  han  udbryde:  “Gud,  vær  mig  synder
nådig!” Luk. 18, 13. Og de, som bekender deres skyld, vil blive retfærdiggjort, for
Jesus vil frembære sit blod som forsoning for den angrende sjæl. De eksempler på
oprigtig  anger  og  ydmygelse,  som  findes  i  Guds  ord,  viser  en  villighed  til
bekendelse,  der ikke giver  plads for nogen undskyldning for synden eller noget
forsøg  på  at  retfærdiggøre  sig.  Paulus  søgte  ikke  at  undskylde  sig  selv.  Han
beskriver sin synd med de mørkeste farver uden at forsøge at gøre sin skyld mindre,
end den er.’ Vejen til Kristus, s. 40-41.
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‘Om synd og om retfærdighed og om dom’

6. Hvordan arbejder Helligånden på at overbevise vore hjerter? Joh. 16, 7-8.

BEMÆRK:  ‘Det  er  Helligånden,  som  overbeviser  om  synd.  Hvis  synderen  er
modtagelig for Åndens ansporende kraft, vil han føres til at omvende sig og blive
vækket til at se betydningen af at adlyde de guddommelige krav. For den angrende
synder,  som hungrer  og  tørster  efter  retfærdighed,  åbenbarer  Helligånden  Guds
Lam, som borttager verdens synd. “Han skal tage af mit og forkynde jer,” sagde
Kristus. “Han skal lære jer alle ting og minde jer om alt, hvad jeg har sagt jer.” Joh.
16, 14. 26. Vi har fået Ånden som en genfødende kraft, der skal virkeliggøre den
frelse, vor forløser ved sin død har vundet for os. Ånden forsøger stadig at drage
menneskers  opmærksomhed hen til  det  store  offer,  som blev bragt  på Golgatas
kors, at åbenbare Guds kærlighed for verden og at levendegøre skriftens dyrebare
ord for den overbeviste sjæl.’ Mesterens Efterfølgere, s. 32. 

7. Hvilken respons giver det overbeviste hjerte? Sal. 51, 3-6.

BEMÆRK: ‘Når hjertet giver efter for Guds Ånds indflydelse, vil samvittigheden
blive  levende,  og  synderen  vil  forstå  noget  af  Guds  lovs  store  betydning  og
hellighed – den lov som er grundvolden for hans regering i himmelen og på jorden,
Det “lys,  som oplyser  hvert  menneske,” der kom til  verden (Joh. 1,  9),  oplyser
sjælens inderste  kamre,  og de i  mørket  skjulte  ting åbenbares.  Syndserkendelse
trænger ind i sjælen og hjertet. Synderen får begreb om Jehovas retfærdighed og
føler, hvor forfærdeligt det er i sin egen syndeskyld og urenhed at stå frem for ham,
som ransager hjerterne. Han indser, hvor kærlig Gud er, hvor skøn hellighed er, og
hvilken glæde der er i renhed. Han længes efter at blive renset og komme i samfund
med himmelen. Davids bøn efter hans fald viser, hvad sand bedrøvelse over synd
er. Hans anger var oprigtig og dyb. Han søgte ikke at undskylde sin synd. Der var
ingen begæring i hans bøn om at undgå den straf, som truede ham. David så, hvor
forfærdelig hans overtrædelse var.  Han så sin sjæls besmittelse og afskyede sin
synd. Han bad ikke alene om syndsforladelse, men om et rent hjerte. Han længtes
efter hellighedens glæde, så han på ny kunne komme i harmoni og samfund med
Gud.’ Vejen til Kristus, s. 22-23.

‘Gud er trofast’

8. Hvilke løfter har Herren givet for at sikre, at vi ikke behøver at falde for
fristelser? 1 Kor. 10, 13.
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BEMÆRK:  ‘Gud har  ikke  efterladt  os  til  at  kæmpe  mod det  onde  i  vor  egen
begrænsede styrke. Hvad vore nedarvede og tillærte tilbøjeligheder til det onde end
måtte være, kan vi sejre ved den kraft, som han er rede til at give.’  God’s Amazing
Grace, s. 254..
‘Selvom vi ikke på en overilet måde skal gøre krav på Guds løfter, når vi letsindigt
løber ind i fare og overtræder naturens love og tilsidesætter forsigtighed og den
dømmekraft,  Gud  har  udstyret  os  med,  må  vi  ikke  miste  modet,  når  fristelser
kommer over os. Hvis vi ikke med vilje stiller os selv på fristelsens vej, er det vort
privilegium at gøre krav på det inspirerede ords løfte: “Gud er trofast, han vil ikke
tillade, at I fristes over evne, men sammen med fristelsen skabe vej ud af den, så I
kan stå den igennem.”’ Historical Sketches, s. 134.

9. Hvilken del må vi gøre for at sejre under fristelse? Jak. 4, 7.

BEMÆRK:  ‘Vil  mon  mennesket  gribe  fat  om  guddomskraften  og  med
beslutsomhed  og  udholdenhed  stå  Satan  imod,  sådan  som  Kristus  har  givet
eksemplet på ved sin kamp mod fjenden i fristelsens ørken? Gud kan ikke frelse
mennesker mod deres vilje fra Satans kunstgreb. Mennesket må arbejde med sin
menneskelige kraft og hjulpet af Kristi guddommelige magt for at kunne modstå og
sejre for en hvilken som helst pris. Kort sagt:  mennesket må sejre,  som Kristus
sejrede. Og så kan han ved den sejr, som det er hans forrettighed at kunne vinde
ved Jesu almægtige navn, blive Guds arving og Jesu Kristi medarving. Dette kunne
ikke ske, hvis Kristus alene vandt hele sejren. Mennesket må gøre sin del. Vi må
vinde sejr for egen regning ved den kraft og nåde, som Kristus giver os. Mennesket
må være Kristi medarbejder i arbejdet for at sejre.’ Guds Sønner & Døtre, 29. maj. 

‘Der står skrevet’

10. Hvad var hemmeligheden bag Frelserens sejr over fristeren? Matt. 4, 4. 7.
10.

BEMÆRK: ‘Kristus har vist os, hvordan dette opnås. Med hvilket middel sejrede
han i konflikten med Satan? Med Guds ord. Kun med ordet  kunne han modstå
fristelse. “Der står skrevet,” sagde han. Og til os er givet de “dyrebare og største
forjættelser, for at I ved dem skal ... få del i guddommelig natur.” Ethvert løfte i
Guds ord er vort. Når du angribes af fristelse, se ikke hen til omstændigheder eller
til selvets svaghed, men til ordets kraft. Al dets kraft er din. Grib hans løfter som
blade fra livets træ: “Den, som kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort.” Joh. 6,
37. Idet du kommer til ham, skal du tro, at han tager imod dig, fordi han har lovet
det. Du kan aldrig gå fortabt, så længe du gør dette, aldrig.’ The Faith I Live By, s.
23. 
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11. Nævn nogle af disse overmåde store og dyrebare løfter? Judas 24, 2 Pet. 2,

9; Es. 30, 21; Åb. 3, 10.

BEMÆRK: ‘Selv Kristus søgte dagligt til sin Fader for at få forøget nåde; og fra
dette samfund med Gud gik han ud for at styrke og velsigne andre. Se Guds Søn
bøje sig i bøn til sin Fader! Skønt han er Guds Søn, styrker han sin tro ved bøn, og
ved samfund med Himmelen samler han kraft  til  at  modstå det  onde og hjælpe
mennesker i deres nød. Som vor slægts ældre broder kender han deres behov, som
midt i en verden fuld af skrøbelighed og fristelser dog ønsker at tjene ham. Han
ved,  at  de  sendebud,  som  han  er  i  stand  til  at  udsende,  er  svage,  fejlende
mennesker;  men  til  alle,  som  helt  vil  give  sig  til  hans  tjeneste,  lover  han
guddommelig hjælp. Hans eget eksempel forvisser os om, at inderlig, vedholdende
bøn til  Gud i  tro  –  en  tro,  som fører  til  fuldkommen afhængighed  af  Gud og
uforbeholden overgivelse til hans gerning – vil kunne formå at bringe mennesker
Helligåndens hjælp i kampen mod synden.’ Mesterens Efterfølgere, s. 34.

‘Så jeres synder må blive udslettede’

12. Hvilket løfte er vi givet om, at vores synder til sidst vil blive udslettede?
ApG. 3, 19. 

BEMÆRK: ‘På det fastsatte tidspunkt for dommen – udløbet af de 2300 dage, i
1844 – begyndte undersøgelsen og udslettelsen af synd. Alle de,  der på et eller
andet tidspunkt har bekendt Kristi navn, må igennem den grundige bedømmelse.
Både de levende og de døde skal dømmes “ud fra det, der stod skrevet i bøgerne,
efter deres gerninger.” Åb. 20, 12. “Alle vil blive retfærdiggjort ved deres tro og
dømt  efter  deres  gerninger,”  sagde  Dommeren.  Synder,  der  ikke  er  angret  og
forladt, vil ikke blive tilgivet og slettet i regnskabsbøgerne, men blive stående som
vidnesbyrd mod synderen på Guds dag.’ The Faith I Live By, s. 211.

13. Hvem vil denne retshandling begynde med? 1 Pet. 4, 17-18. 

BEMÆRK: ‘Den undersøgende retshandling skal afsluttes, og syndens udslettelse
skal  ske  før  Herrens  genkomst.  Da  de  døde  skal  dømmes  efter  det,  der  står  i
bøgerne,  vil menneskers  synder først  kunne udslettes efter  den dom, hvor deres
levned skal forelægges. Men apostlen Peter siger rent ud, at de troendes synder må
blive udslettet, “for at husvalelsestiderne må komme fra Herrens åsyn, og han må
sende den Kristus, som var bestemt for jer, nemlig Jesus.” ApG. 3, 19. 20. Når den
undersøgende retshandling slutter, kommer Kristus, og han har sin belønning med
til hvert menneske, efter som dets gerning måtte være.’ Konfrontation, s. 400. 
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‘Vi ved, at vi er gået over fra døden til livet, thi vi elsker

brødrene.’

UDENADSVERS: ‘Vi ved, at vi er gået over fra døden til livet, thi vi elsker
brødrene. Den, der ikke elsker, bliver i døden.’ 1 Joh. 3, 14.

STUDIEHJÆLP: Patriarker & Profeter , s. 266.
LEKTIENS MÅL: At studere hvad beviset på sand omvendelse er.

Indledning
‘Et  af  de stærkeste  beviser  på  virkelig  omvendelse  er  kærlighed  til  Gud og

mennesker.  De,  der  modtager  Jesus  som  deres  Frelser,  føler  dyb  og  inderlig
kærlighed til andre, der har den samme dyrebare tro. Sådan gik det de troende i
Tessalonika. “Om broderkærligheden har I ikke nødig, at man skriver til jer,” skrev
apostlen, “thi  I  er  selv oplært  af Gud til  at  elske hverandre;  og I  viser  jo også
kærlighed  mod  alle  brødrene  i  hele  Makedonien.  Men  vi  lægger  jer  på  sinde,
brødre, at gøre yderligere fremgang heri.”’ Mesterens Efterfølgere, s. 141.

‘Det budskab, I har hørt fra begyndelsen’

1. Hvad beskrev Johannes som en af grundpillerne i det kristne budskab? 1
Joh. 3, 11.

BEMÆRK: Her kan “budskab” også oversættes med “befaling.”
‘Der er behov for langt mere barnlig medfølelse. Idet han kaldte sine disciple for
børn, sagde Kristus til dem: “En ny befaling giver jeg jer, at I skal elske hverandre:
ligesom jeg har elsket jer, skal også I elske hverandre. Derpå skal alle kende, at I er
mine disciple, om I har indbyrdes kærlighed.” Gud kræver i dag, at hans disciple
skal vise denne kærlighed over for hinanden. Det vanærer ham meget, at de, der
bekender sig til  at være hans efterfølgere,  følger en selvisk kurs, idet de lukker
deres hjerter for Kristi Ånds blødgørende, tæmmende indflydelse, som om det var
en form for svaghed at vise kærlighed over for hinanden. I stedet for at udøve den
rene,  hellige,  opløftende  indflydelse,  der  boede  i  Kristus,  viser  mange  Satans
egenskaber.’ Review & Herald, 27. marts, 1900.

2. Hvad adskiller Guds børn fra Djævelens børn? 1 Joh. 3, 10.

BEMÆRK:  ‘Det  er  ikke  verdens  modstand,  som er  den  største  fare  for  Kristi
menighed. Det er det onde, som næres i de troendes egne hjerter, som er årsag til 
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deres  værste  ulykker  og  som  med  den  største  sikkerhed  forsinker  Guds  riges
fremgang.  Der  findes  ingen  sikrere  vej  til  at  svække  åndelighed  end  at  nære
misundelse, mistanke, kritik og formodninger om onde ting. På den anden side er
det stærkeste vidnesbyrd om, at Gud har sendt sin Søn til  verden, netop, at  der
består enighed og enhed blandt de mennesker af forskellig indstilling, som udgør
hans  menighed.  Dette  vidnesbyrd  har  enhver  Kristi  discipel  ret  til  at  bære.’
Mesterens Efterfølgere, s. 290. 

‘Vi ved, at vi er gået over fra døden til livet’

3. Hvad er tegnet på sand omvendelse? 1 Joh. 4, 7.

BEMÆRK: Jesus ‘beder for deres enhed. Visdommen ovenfra er først og fremmest
ren, dernæst fredfuld, dernæst let at bønfalde om ved Helligåndens indbydelse, som
Kristi sande disciple skal modtage i stort mål, fordi de er kommet til at ligne hans
billede  og  har  fået  del  i  den  guddommelige  natur.  Men  skal  denne  bøn  ikke
besvares af de, der hævder at tro på sandheden? De, som virkelig er forbundet med
Herren,  styres  af  én Ånd.  De er  prægede  af  det  samme billede  og den samme
påskrift, og de giver beviser på, at de er påvirket af den samme kraft, fordi de er
forbundet  med  Herren  ved  det  uendelige  offer,  Kristus  gav,  så  de  kunne
sammenknyttes  ved  sandhedens  helliggørelse,  i  kærlighedsbånd  –  fuldkommen,
himmelsk kærlighed. De har ombyttet det selviske og syndige hjerte med det hjerte,
Gud giver. De tager del i den guddommelige natur. De er måske forskellige i tale
og holdning, men de ledes af den samme Ånd. Ingen tom ære, intet uafhængigt jeg
kommer ind for at tage overhånd. Den stridslystne ånd ophører, og verden får et
bevis på den sande omvendelses kraft.’ Manuscript Releases, bind 8, s. 292.

4. Hvordan forklarer Johannes frugten af sand omvendelse? 1 Joh. 3, 16.

BEMÆRK: ‘En ånd af ligegyldighed over for vore brødre er kommet ind i vore
menigheder, og gudsdyrkelsen hos mange er blevet kold, selvisk farisæisme uden
kærlighed. Den sande Rådgiver har talt de allervigtigste ord til vore sjæle: “Du har
svigtet din første kærlighed.” Hvilket tab er dette ikke! “Kom derfor i hu, hvorfra
du er faldet, og omvend dig og gør de samme gerninger som i den første tid.” O,
hvor mange har ikke svigtet at vokse op til Kristus, deres levende hoved! I stedet
for  at  vokse  op  til  Kristus,  er  de  vokset  væk  fra  Kristus  og  har  næret  de
karaktertræk, der har været ligesom Satans. Disse onde træk udelukkede Satan fra
de kongelige sale oventil, og de vil udelukke dig fra Guds familie, medmindre du
angrer. Dit hjerte må blødgøres og gøres modtageligt for Guds Ånds indflydelse, så
du kan vokse op til et åndeligt tempel i Kristus. De hellige på jorden må elske, som
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Kristus elskede, ellers vil de ikke være hellige i himmelen.’ Review & Herald, 10.
februar 1891.

‘Dette bud har vi fra ham’

5. Hvordan forklarede Johannes vigtigheden af kærlighed til vore brødre? 1
Joh. 4, 21.

BEMÆRK:  ‘Guds  lov  åbenbarer  tydeligt  menneskets  pligt  over  for  dets
medmennesker. Alle, som forsømmer deres medskabninger, selv de ringeste, som
Kristus kalder sine brødre, er nedtegnet i himmelens bøger som værende vejet og
fundet for lette. Ved at ignorere hans særlige befaling: Du skal elske din næste som
dig selv; ved at gå forbi den lidende, den trængende, den sårede, har de forladt
Kristi side, deres eksempel, og har stillet sig på Guds fjendes side... Ved ikke at
værdsætte  deres  brødre  her  viser  de  tydeligt  den  kendsgerning,  at  de  ikke  kan
værdsætte Gud, hans Søn eller de hellige i himmelens rige.’  Pastoral Ministry,  s.
140.

6. Hvem kom denne befaling fra? 1 Joh. 2, 23. Sammenlign med Joh. 13, 34.

BEMÆRK: ‘Kristus boende i sjælen vil ikke strides med Kristus i en anden sjæl.
Vi må lære at bære over med de særheder hos dem omkring os. Dersom vor vilje er
under Kristi viljes kontrol, hvordan kan vi da være i strid med vore brødre? Hvis vi
er i  strid, kan vi vide,  at  det er fordi selvet trænger til  at  korsfæstes. Den, som
Kristus frigør, er virkelig fri. Vi er ikke fuldkomne i Kristus, medmindre vi elsker
hinanden, som Kristus elskede os. Når vi gør dette, ligesom Kristus har befalet os,
vil vi vise, at vi er fuldkomne i ham.’ This Day With God, s. 262.

‘I gerning og sandhed’

7. Hvordan beskriver Johannes den slags kærlighed, der skal vises blandt
kristne? 1 Joh. 3, 18.

BEMÆRK:  ‘Denne  kærlighed  er  ikke  nogen  stemning,  men  en  guddommelig
leveregel  og en bestandig kraft.  Et  hjerte,  som ikke er  helliggjort,  kan hverken
skabe eller frembringe den. Den findes kun i det hjerte, hvor Jesus hersker.  “Vi
elsker ham, fordi han elskede os først.” I et hjerte, som er genfødt ved Guds nåde,
er  kærlighed  det  herskende  grundlag  for  handlingerne.  Den  ændrer  sindet,
behersker  stemningerne,  er  herre over lidenskaberne og forædler følelserne. Når
denne kærlighed  næres  i  sjælen,  gør  den  livet  skønnere  og øver en  forædlende
påvirkning på alle ens omgivelser.’ Mesterens Efterfølgere, s. 291.
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8. Hvilket  praktisk  eksempel  giver  Johannes  for  at  forklare  denne  slags
kærlighed? 1 Joh. 3, 17.

BEMÆRK: ‘Herren har gjort os til sine forvaltere af midler til de trængende. Han
anbringer sine gaver i vore hænder, så vi kan dele dem med dem, der er trængende,
og det er denne praktiske gerning, der for os vil være et  sikkert  middel mod al
selviskhed. Ved således at udtrykke kærlighed til dem, som trænger til hjælp, vil du
få de trængendes hjerter til at takke Gud, fordi han har givet godgørenhedens nåde
til  brødrene  og  har  fået  dem til  at  afhjælpe  de  trængendes  behov.  Det  er  ved
udøvelsen af denne praktiske kærlighed, at menighederne drages nærmere i kristen
enhed. Gennem kærlighed til brødrene forøges kærlighed til Gud, fordi han ikke
har  glemt  dem,  som er  i  nød,  og  således  stiger  takofrene  op  til  Gud  for  hans
omsorg.’ Counsels on Stewardship, s. 343. 

‘Så er han en løgner’

9. Hvad åbenbarer mangel på kærlighed til nogen af vore brødre om os? 1
Joh. 4, 20.

BEMÆRK: ‘Når Guds børn udviser venlighed, barmhjertighed og kærlighed mod
alle mennesker, så vidner de også om, af hvad art de himmelske love er. De er et
vidnesbyrd om dette, at “Herrens lov er fuldkommen.” Sal. 19, 8. Og hvem der end
svigter i at udvise denne kærlighed, han bryder den lov, som han hævder at ære.
Thi den ånd, som vi lægger for dagen over for vore brødre, forkynder, hvilken ånd
vi nærer over for Gud.’ Den Store Mester, s. 343. 

10. Hvad siger Johannes om den åndelige tilstand hos et menneske, der ikke
elsker sine brødre? 1 Joh. 3, 14.

BEMÆRK: ‘Læs hele det tredje kapitel af Åbenbaringen og forsøg at forstå det
arbejde,  der  skal  gøres.  De,  som  Kristus  advarer,  har  nogle  fortræffelige
egenskaber;  men  disse  neutraliseres  af  egenkærlighed  og  selvbedrag,
selvretfærdiggørelse for grov forsømmelse af at hjælpe brødrene i tjenesten for Gud
ved at opmuntre i ord og gerning. Der er en død flue i salven. De vejes af Én, der
aldrig  begår  fejl.  Han  fortæller  resultatet  af  handlinger,  der  viser,  at  Kristi
kærlighed  ikke  er  et  blivende  princip  i  sjælen.  Helligånden  er  kommet  med
overbevisende kraft til Guds folk; men selvom der er skabt et vist røre, er den sande
omvendelsesgerning ikke fuldkommengjort.  Selvet  er  ikke blevet  korsfæstet;  og
indtil det er det, vil hjertets hårdhed og mangel på kærlighed over for hinanden
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blive  set.  Du vil  holde  dig  til  dit  eget  synspunkt,  du  vil  ikke  bøje  dig fra  din
selvophøjelse  for  at  undersøge  behovene,  som  du  burde  afhjælpe.  Menneskers
hjerter bliver som sten, når de søger at holde alt for sig selv og nægter at afhjælpe
behovene hos dem, der udfører et hårdt og prøvende arbejde. Gud kalder dig til at
aflægge din evne til  at se andres fejl.  Vend din opmærksomhed mod dine egne
mangler. Din selvretfærdighed er væmmelig for Herren Jesus.’  Review & Herald,
27. marts 1900.

‘Gud i os’

11. Hvad siger Johannes er tegn på, at Kristus lever i hjertet? 1 Joh. 4, 12. 16.

BEMÆRK: ‘Kærlighed er grundvolden for sand gudsfrygt.  Hvad din bekendelse
end måtte være, da er din kærlighed til Gud ikke ægte, medmindre du er besjælet af
uegennyttig  kærlighed  til  din broder.  Når vort  eget  jeg er smeltet  sammen med
Kristus, kommer kærligheden af sig selv. En fuldkommen kristen karakter opnås,
når  vi  stadig  tilskyndes  af  en  indre  trang  til  at  hjælpe  og  glæde  andre,  når
Himmelens solskin fylder vore hjerter og lyser i vore ansigter. Når vi er forenet
med  Kristus,  er  vi  forenet  med  vore  medmennesker  med  kærlighedens  gyldne
lænke. Så vil vi åbenbare Kristi medlidenhed og barmhjertighed i vort liv. Vi vil
ikke vente på, at de nødlidende og de ulykkelige bliver ført til os. Det vil ikke være
nødvendigt, at vi bliver opfordret til at have medfølelse med andre i deres sorger.
Det vil være lige så naturligt for os at hjælpe de fattige og syge, som det var for
Kristus at gå omkring og gøre vel.’ Herren Kommer, 3. april.

12. Hvad er motivet for at elske vore brødre og søstre? 1 Joh. 4, 11.

BEMÆRK:  ‘Disse  hellige  lektier  vil  tilvejebringe  den  nødvendige  reformation,
dersom de modtages af hjertet. Mange vil miste himmelen, medmindre de forandrer
deres selviske, ukærlige og afvisende træk og lærer, at Kristi Ånd ikke er selvisk og
forbydende, uhøflig og ukærlig. Medmindre vi udøver Kristi metoder og modtager
hans Ånd, tilhører vi ikke ham. Han ønsker, at vi skal åbenbare hans kærlighed i
ord  og  gerning.  Alt,  hvad  vi  gør,  skal  stamme  fra  et  dybt,  blivende
kærlighedsprincip, et princip, der er er afbillede af Kristi billede – ham, som er
kærlighed,  lys  og  fred.  Men hvor  lidt,  meget  lidt,  åbenbares  der  ikke  af  Kristi
karakter! Selvfornægtelsens ånd er blevet en sjælden ting. Dog er der kærlighed i
vore menigheder. Der er dem, der elsker Gud i højeste grad og deres naboer som
sig selv. Deres bønner og deres gaver stiger op til Gud som et minde. Herren taber
dem ikke af syne. Han ser på dem, der vandrer i lyset, så hurtigt som de modtager
det. De er genstande for hans særlige omsorg.’ Review & Herald, 3. april 1900.
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‘Deraf kender vi, at han bliver i os: af den Ånd, han har

givet os’

UDENADSVERS: ‘Og den, der holder hans bud, bliver i Gud, og Gud i ham; 
og deraf kender vi, at han bliver i os: af den Ånd, han har givet os.’

STUDIEHJÆLP: Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 184-188 .
LEKTIENS MÅL: Hvad det betyder at have Guds Ånd blivende i os.

Indledning
‘Sand bibelkundskab kan kun opnås ved hjælp af den Ånd, ved hvem ordet blev

givet. Og for at erhverve denne kundskab må vi leve af den. Vi må adlyde alt, hvad
Guds ord befaler. Vi kan gøre fordring på alle dets løfter. Det liv, som det påbyder
os, er det liv, som vi ved dets kraft skal leve. Kun når man betragter Bibelen på
denne måde, kan den læses med udbytte.’ Uddannelse, s. 190.

‘Helligånden, som Gud har givet dem, der adlyder ham’

1. Hvem er Helligånden givet til? ApG. 5, 32.

BEMÆRK: ‘De, der har iført sig Kristus, vil berette om deres erfaringer, idet de
fortæller, hvorledes Helligånden har ledet dem skridt for skridt, - hvorledes de har
hungret og tørstet efter kundskab om Gud og Jesus Kristus, som han udsendte, om
resultatet af deres granskning af Skrifterne, deres bønner, deres sjælekamp og om
Kristi ord til dem: “Dine synder er dig forladt.” Det er unaturligt at beholde disse
erfaringer for sig selv, og de, der er fyldt med Kristi kærlighed, vil ikke gøre det. I
samme omfang som Herren har gjort dem delagtige i den hellige sandhed, vil deres
ønske  være,  at  andre  skal  have  del  i  den  samme velsignelse.  Og  eftersom  de
fortæller om Guds rige skatte, vil mere og mere af Kristi nåde blive dem til del. De
vil have samme sindelag som et lille barn i al dets uskyldighed og uforbeholdne
lydighed. Deres sjæl vil længes efter hellighed, og flere og flere af sandhedens og
nådens skatte vil blive åbenbaret for dem, så de kan give dem til verden.’ Lys over
hverdagen, del 1, s. 114-115.

2. Hvordan fremhæver Bibelen vigtigheden af lydighed mod Gud? Heb. 5, 8-
9.
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BEMÆRK: ‘Dersom vore sjæle til sidst skal frelses, må vi se hen til ham, som har
givet sine rige og overvældende løfter om at være vor styrke og vor frelse. Al hans
virken på vore hjerter, al hans velsignede virken indeni os, er til vor fornyelse. 
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Således vil han løfte os op og genoprette os i Guds billede. Helligånden er blevet
lovet os til at oplyse, rense, opløfte og forvandle alle, som tror, til Kristi lighed.
Han finder verdens ånd, selviskhed, stolthed og oprør imod Gud i os. Herren Jesus
ønsker at adskille os fra verden og kalde os til at være hans børn, og som hans børn,
til lydighed, til at være gørere af hans ord og vilje. Dette er hans hensigt.’ Gospel
Herald, 14. maj 1902.

‘Sådan er det med enhver, som er født af Ånden’

3. Hvilken skelnen gjorde Jesus mellem deres liv, som er født af Ånden, og
dem, som ikke er det? Joh. 3, 6. 

BEMÆRK: ‘Af naturen er hjertet ondt. “Ja, kunne der komme en ren af en uren!
Nej,  end  ikke  en!”  Job  14,  4.  Ingen  menneskelig  opfindelse  kan  fremskaffe  et
lægemiddel for den syndige sjæl. “Kødets attrå er jo fjendskab mod Gud, thi det
bøjer sig ikke under Guds lov, og det kan heller ikke gøre det.” “Thi fra hjertet
udgår  der  onde tanker,  mord,  ægteskabsbrud,  utugt,  tyverier,  falske vidnesbyrd,
bespottelser.”  Rom.  8,  7;  Matt.  15,  19:  Hjertets  kildespring  må  lutres,  før
strømmene kan blive rene. Den, som forsøger at nå Himmelen ved at bestræbe sig
på at holde loven, forsøger det umulige. Der findes ingen tryghed for den, som kun
har en lovmæssig religion, en form for gudfrygtighed. En kristens liv er ikke en
omdannelse eller en forbedring af det gamle, men en forvandling af naturen. Vort
eget jeg og synden må dø og et helt nyt liv vokse frem. Denne forvandling kan kun
ske ved Helligåndens virken.’ Den Store Mester, s. 108.

4. Hvordan beskriver Jesus erfaringen at blive født af Ånden? Joh. 3, 7-8.

BEMÆRK: ‘Man hører vinden suse i træernes grene, så blade og blomster rasler;
dog er den usynlig, og intet menneske ved, hvorfra den kommer, eller hvorhen den
går. Sådan er det også med Helligåndens gerning i hjertet. Den lader sig ikke bedre
forklare end vindens bevægelser. Et menneske er måske ikke i stand til nøjagtigt at
angive tid eller sted eller til at spore alle de omstændigheder, der står i forbindelse
med dets omvendelse, men dette er ikke noget bevis for, at det ikke er omvendt.
Ved en kraft,  der er lige så usynlig som vinden, indvirker Kristus bestandig på
hjertet.  Lidt  efter  lidt, og måske uden at den modtagende aner  det,  øves der en
indflydelse, som tjener til at drage sjælen til Kristus. Denne kan modtages ved at
tænke på  ham,  ved  at  læse  i  Skrifterne  eller  ved  at  høre  ordet  forkyndt  af  en
prædikant. Og pludselig, idet Ånden taler mere direkte til en, overgiver sjælen sig
med glæde til Jesus. Dette kaldes af mange for pludselig omvendelse, men det er en
følge  af  Guds  Ånds  dragelse  gennem  lang  tid  –  en  tålmodig  og  langvarig
fremgangsmåde.  Skønt vinden i sig selv er usynlig,  frembringer den virkninger,
som kan ses og mærkes. Således åbenbarer Åndens gerning i sjælen sig i enhver
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handling hos det menneske, der har følt dens frelsende kraft. Når Guds Ånd tager
hjertet i besiddelse, forvandler den livet. Syndige tanker fordrives, man giver afkald
på  onde  gerninger;  kærlighed,  ydmyghed  og  fred  træder  i  stedet  for  vrede,
misundelse og strid.  Glæde erstatter  sorg,  og ansigtet  kommer til  at  lyse  af det
himmelske lys. Ingen ser den hånd, der løfter byrden, eller skuer det lys, som daler
ned fra de himmelske boliger. Velsignelsen kommer, når sjælen i tro overgiver sig
til Gud. Så skaber den magt, som intet menneskeøje kan se, en ny skabning i Guds
billede.’ Den Store Mester, s. 108-109.  

‘Åndens frugt’

5. Hvilket tegn vil ses i deres liv, som er fyldt med Helligånden? Gal. 5, 22-
23.

BEMÆRK: ‘Intet andet end guddommelig kraft kan forny det menneskelige hjerte
og i sjæle indgyde Kristi kærlighed, som altid vil vise sig i kærlighed til dem, som
han døde for. Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, langmodighed, godhed, tro,
ydmyghed, afholdenhed. Når et menneske omvendes til Gud, tilvejebringes en ny
moralsk  smag,  et  nyt  motiv  gives,  og  han  elsker  de  ting,  som  Gud  elsker.
Kærlighed, glæde, fred og usigelig taknemmelighed vil gennemsyre sjælen, og han,
som er blevet velsignet, vil sige: “Din nedladelse gjorde mig stor.” Sal. 18, 36. Men
de,  som  ønsker  at  se  en  magisk  forandring  i  deres  karakter  uden  afgjort
anstrengelse fra deres side for at sejre over synd, vil blive skuffede. Vi har ingen
grund til at frygte, mens vi ser hen til Jesus, ingen grund til at tvivle, for han er i
stand til  at frelse alle helt og fuldt, som kommer til ham; men vi må hele tiden
frygte, at vor gamle natur ikke atter skal tage herredømmet, at fjenden skal opfinde
en eller anden snare, hvorved vi igen bliver hans fanger. Vi skal arbejde på vor
egen frelse med frygt og bæven, for det er Gud, der virker i jer både at ville og at
gøre af hans gode vilje. Vi skal dagligt vokse i åndelig ynde. Vi vil ofte svigte i
vore egne anstrengelser  for at efterligne det  guddommelige mønster.  Vi vil ofte
behøve at bøje os ned og græde ved Jesu fødder på grund af vore mangler og fejl;
men vi må ikke blive mismodige; vi skal bede mere inderligt, tro mere fuldt ud og
prøve igen med mere standhaftighed at vokse op til vor Herres lighed. Idet vi ikke
stoler på vor egen kraft, vil vi stole på vor Genløsers kraft og prise Gud, som er
vort åsyns frelse og vor Gud. Ved beskuelse skal vi forvandles; og idet vi grunder
over  det  guddommelige  Forbilledes  fuldkommenhed,  vil  vi  ønske  at  blive  helt
forvandlet  og  fornyet  i  hans  renheds  billede.  Det  er  ved  tro  på  Guds  Søn,  at
forvandlingen finder sted i karakteren, og vredens barn bliver Guds barn.’  God’s
Amazing Grace, s. 302.  

6. Hvordan forklarede Jesus betydningen af denne frugt for at kunne skelne
mellem dem, der følger Gud, og dem, der ikke gør det? Matt. 7, 16-20.
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BEMÆRK:  ‘Man  har  anset  fanatisme,  uægte  ophidselse,  falsk  tungetale  og
støjende adfærd for  Guds gaver  til  menigheden,  og nogle  er  blevet  bedraget  af
dette. Resultaterne af disse ting har ikke været gode. “I skal kende dem på deres
frugter.” Fanatisme og støj er blevet anset for særlige tegn på tro. Der er nogle, som
ikke  er  tilfreds  med  et  møde,  hvis  det  ikke  giver  dem  en  følelse  af  lykkelig
ophidselse. De ønsker at opleve en slags følelsesmæssig rus. Men sådanne møder
har ikke nogen gavnlig indflydelse. Når den lykkelige følelsesrus er forbi, synker
de endnu dybere end før mødet, fordi deres lykke ikke stammer fra den rette kilde.
De møder, der bedst tjener til at fremme åndelig vækst, er præget af dyb alvor og
hjerteransagelse, hvor hver enkelt prøver på virkelig at lære sig selv at kende og
med alvor og ydmyghed søger at lære af Kristus.’ Det skal ske i de sidste dage, s.
158-159.
‘Alle Kristi sande efterfølgere bærer frugt til hans ære. Deres liv vidner om, at en
god gerning er blevet gjort i dem ved Guds Ånd, og deres frugt er til hellighed.
Deres liv er ophøjede og rene. Rigtige handlinger er den umiskendelige frugt af
sand gudsfrygt,  og de, som ikke bærer en sådan frugt, åbenbarer,  at de ikke har
nogen erfaring i de ting, der vedrører Gud. De er ikke på vintræet. Jesus sagde:
“Bliv i mig, så bliver jeg også i jer. Ligesom grenen ikke kan bære frugt af sig selv,
men kun hvis den bliver på vintræet, således kan I heller ikke, uden I bliver i mig.
Jeg er vintræet, I er grenene. Den, som bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen
frugt; thi skilt fra mig kan I slet intet gøre.”  Joh. 15, 4-5.’ Counsels to Parents,
Teachers & Students, s. 329.

‘Han gav menneskene gaver’

7. Hvilke  praktiske  resultater  af  Helligåndens  tilstedeværelse  vil  ses  i
menigheden? 1 Kor. 12, 7-11.

BEMÆRK: ‘Det  er  Åndens fravær,  der  gør  evangeliets  forkyndelse  så kraftløs.
Dersom talent, veltalenhed og alle naturlige og tilegnede evner kan være til stede;
men uden Guds Ånds tilstedeværelse, vil intet hjerte blive berørt eller nogen synder
vundet for Kristus. Hvis de derimod står i forbindelse med Kristus, og hvis de har
fået Åndens gaver, vil selv den ringeste og mest vankundige af hans disciple have
en kraft, der vil påvirke hjerterne. Gud gør dem til kanaler, hvor universets ypperste
indflydelse  kan  strømme  igennem.  Hvorfor  hungrer  og  tørster  vi  ikke  efter
Helligåndens gave, når den er det middel, hvorved vi skal modtage kraft? Hvorfor
taler vi ikke om den, beder om den og prædiker om den? Herren er mere villig til at
give os sin Hellige Ånd, end forældre er til at give deres børn gode gaver. Enhver
arbejder bør trygle Gud om Helligåndens dåb. Grupper bør samles for at bede om
særlig hjælp og himmelsk visdom, for at de kan vide, hvordan de skal planlægge og
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handle  forstandigt.  Især  bør  man  bede  om,  at  Gud  vil  give  sine  missionærer
Helligåndens dåb.’ Vejledning for Menigheden, s. 186-187.

8. Hvorfor bringer Helligånden gaver til Guds folk? Ef. 4, 12-15.

BEMÆRK:  ‘Målet  med  åndelige  gaver  er  at  opretholde  Guds  levende  værk  i
menigheden. De gør det muligt for Guds Ånd at tale ved irettesættelse af fejl og
afsløring af synd. De er de midler, hvorved Gud lærer sit folk, når de er i fare for at
tage  forkerte  skridt.  De  er  de  midler,  hvorved  Guds  Ånd  kaster  lys  over
menighedsvanskeligheder, når deres bilæggelse ellers ville være umulig. De udgør
også  de  midler,  hvorved  Gud  bevarer  sit  folk  fra  forvirring  ved  at  udpege
vildfarelser, ved at korrigere falske fortolkninger af Skrifterne og kaste lys over det,
der står i fare for at blive misforstået og derved blive årsag til ondskab og Guds
folks splittelse. Kort sagt: deres gerning er at forene Guds folk i det samme sind og
i den samme bedømmelse af betydningen af Skrifterne.’ J. N. Andrews, Review &
Herald, 15. februar 1870. 

‘Han skal vejlede jer til hele sandheden’

9. Hvordan beskrev Jesus Helligåndens arbejde? Joh. 16, 13. Sammenlign
med Joh. 14, 16-17.

BEMÆRK: ‘Vi har fået Ånden som en genfødende kraft, der skal virkeliggøre den
frelse, vor forløser ved sin død har vundet for os. Ånden forsøger stadig at drage
menneskers  opmærksomhed hen til  det  store offer,  som blev bragt  på Golgatas
kors, at åbenbare Guds kærlighed for verden og at levendegøre Skriftens dyrebare
ord for den overbeviste sjæl. Når Helligånden har overbevist om synd og givet os
en forestilling om målet for retfærdighed, bortleder han kærligheden fra de jordiske
ting og fylder sjælen med ønsket om helliggørelse. “Han skal vejlede jer til hele
sandheden,” sagde Frelseren. Joh. 16, 13, Hvis mennesker er villige til at lade sig
omdanne, vil der ske en helliggørelse af deres hele væsen. Ånden vil tage, hvad der
er Guds, og stemple sjælen hermed. Ved hans kraft vil livets vej blive så tydelig, at
ingen behøver at fare vild.’ Mesterens Efterfølgere, s. 32.

10. Hvordan udtrykker Paulus den samme sandhed? Ef. 5, 8-11.

BEMÆRK: ‘Når man er helt tømt for selvet, når enhver falsk gud er kastet ud af
sjælen, fyldes  vakuumet med Kristi  Ånd.  Et sådant menneske har  den tro,  som
virker ved kærlighed og renser sjælen fra enhver moralsk og åndelig besmittelse.
Helligånden, Talsmanden, kan virke på hjertet, påvirke og lede, så mennesket nyder
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åndelige ting.  Mennesket er  “efter  Ånden,” og han attrår  det  åndelige.  Han har
ingen  tillid  til  selvet;  Kristus  er  alt  i  alt.  Sandheden  åbenbares  hele  tiden  af
Helligånden; ydmygt modtager han det indpodede ord, og han giver Herren al æren
og siger:  “Gud  har  åbenbaret  dem til  os  ved  sin Ånd.”  “Men vi  har  ikke  fået
verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi kan lære at kende, hvad Gud i sin nåde
har  skænket os.”  Ånden,  der  åbenbarer,  udvirker  også  retfærdighedens  frugter  i
ham. Kristus er i ham “et kildespring til evigt liv.” Han er en gren på det sande
Vintræ og bærer rige klaser af frugt til Guds ære. Hvilken karakter har den frugt,
der bæres? “Åndens frugt er kærlighed.” Læg mærke til ordene, kærlighed, ikke
had; den er glæde, ikke utilfredshed og sorg;  fred, ikke irritation, bekymring og
selvskabte  prøvelser.  Den  er  “langmodighed,  mildhed,  godhed,  trofasthed,
sagtmodighed, afholdenhed. Mod sligt er loven ikke.”’  The Home Missionary,  1.
november 1893.

‘Genfødte som I er’

11. Hvilken  advarsel  giver  Paulus  angående  dem,  som  har  modtaget
Helligånden og derefter er faldet væk fra sandheden? Heb. 6, 4-6.

BEMÆRK: ‘Timen kommer; den er ikke langt væk, og nogle af os, som nu tror, vil
være i live på jorden og skal se forudsigelsen gå i opfyldelse og høre Overengelens
røst  og  Guds  basun  give  genklang  fra  bjerg  og  dal  og  hav  til  jordens  yderste
grænser. Al skabningen vil høre den røst, og de, som har levet og er døde i Jesus,
vil reagere på livets Fyrstes kald. Det vil høres i menneskers fangehuller, i dybets
huler, i jordens klipper og grotter, kun for at blive adlydt. Det er den samme røst,
der sagde: “Kom hid til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil
give jer hvile,” den samme røst, der sagde. “Dine synder forlades dig.” Alle de,
som har adlydt  den røst, da den sagde: “Hvis nogen vil gå i mit spor, skal han
fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig,” vil høre: “Vel, du gode og tro
tjener, gå ind til din Herres glæde.” For dem vil den røst betyde hvile, fred og evigt
liv.  De vil  genkende den som stemmen fra ham, der har  medfølelse med deres
skrøbeligheder. Skal nogen nu blive træt? Skal nogen sige: “Staden er langt væk”?
Skal vi opgive vor tro og gå tilbage til  undergang,  når vi nærmer os den evige
verden? Nej; nej. Gud lever og regerer. “Kom den første tid i hu, da I, efter at være
blevet oplyst,  udholdt mangen en lidelsesfuld kamp.” Opgive vor tro? miste vor
tillid? blive utålmodige?  Nej,  nej.  Vi  vil  ikke  tænke på noget  sådant.  “Thi  når
mennesker én gang er blevet oplyst og har smagt den himmelske gave og har fået
del i Helligånden og har smagt Guds gode ord og den kommende verdens kræfter –
og så falder fra, da er det umuligt atter at bringe dem til omvendelse på ny; thi de
korsfæster for deres del Guds Søn igen og gør ham til spot.”’ Review & Herald, 31.
juli 1888.
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12. Hvordan beskrev Peter resultaterne af Helligåndens gerning på hjertet? 1

Pet. 1, 22-23. Sammenlign med 1 Pet. 1, 2.

BEMÆRK: ‘Det er tid for os at praktisere den sandhed, som vi hævder at tro på.
Det er tid for os at ligge som ler i pottemagerens hænder, så vi kan blive gjort til
kar til ære. Vore tidligere vaner, som betegnes “lyster i jeres uvidenhed,” må forgå,
og  nåde  og  sandhed  må  gøre  os  fredfulde,  venlige  og  høflige  i  tanke,  ord  og
handling. “I ved jo, at det ikke var med forkrænkelige ting, med sølv eller guld, I
blev  løskøbt  fra  det  tomme liv,  I  havde  arvet  fra  forfædrene,  men  med  Kristi
dyrebare blod som med blodet af et lam uden plet og lyde.” Nedarvede og tillærte
tilbøjeligheder skal ikke længere styre os, men vi skal være under Kristi kontrol.
“Da  I  har  renset  jeres  sjæle  i  lydighed  imod  sandheden  til  at  nære  oprigtig
broderkærlighed, så elsk hverandre inderligt af hjertet, genfødte som I er, ikke af
forkrænkelig, men af uforkrænkelig sæd, ved Guds levende og blivende ord.” Guds
nåde skal  udvirke  en forvandling i  vort  liv,  og al  vor trosbekendelse,  alle  vore
former  for  andagtsøvelser,  er  værdiløse,  medmindre  denne  gerning  med  at
forvandle karakteren er blevet gjort. Vi skal være ligesom ham, der er sagtmodig og
ydmyg af hjertet. “Thi så siger den højt ophøjede, som troner evigt, hvis navn er
‘Hellig’: I højhed og hellighed bor jeg, hos den knuste, i ånden bøjede for at kalde
de bøjedes ånd og de knustes hjerte til live.”’ Review & Herald, 12. juni 1894. 
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‘Deraf kan vi erkende, at vi kender ham, om vi holder

hans bud’

UDENADSVERS: ‘Og deraf kan vi erkende, at vi kender ham, om vi holder
hans bud. Den, der siger: “Jeg kender ham,” og ikke holder hans bud, han er en
løgner, og i ham er sandheden ikke.’ 1 Joh. 2, 3-4.

STUDIEHJÆLP: Faith & Works, s. 51-54.
LEKTIENS MÅL: At vise betydningen af lydighed for dem, der bekender sig 

til at være Kristi efterfølgere.

Indledning
‘Der findes nogle,  der regner sig for hellige.  De erklærer,  at de helt tilhører

Herren og hævder at være berettigede til Guds forjættelser, skønt de nægter at vise
lydighed mod hans bud. Disse lovens overtrædere gør krav på alt det, der er lovet
Guds børn; men dette er anmasselse fra deres side, for Johannes siger os, at den
sande  kærlighed  til  Gud  viser  sig  i  lydighed  mod  hans  bud.’ Mesterens
Efterfølgere, s. 296.

‘Ved loven når man nemlig kun at erkende sin synd’

1. Hvorfor gav Gud menneskene sine bud? Rom. 3, 20b.

BEMÆRK:  ‘Sjælen  må  først  overbevises  om  synd,  før  synderen  vil  ønske  at
komme til Kristus. “Synd er lovbrud” (1 Joh. 3, 4). “Jeg havde ikke lært synden at
kende uden ved loven” (Rom. 7, 7). Da Saul blev bevidst om budet, levede synden
op,  og  han  døde.  Han  så  sig  selv  fordømt  af  Guds  lov.  Synderen  kan  ikke
overbevises om hans skyld, medmindre han forstår, hvad synd indbefatter. Det er
umuligt for et individ at erfare bibelsk helliggørelse, mens han nærer den ide, at det
er uvæsentligt, om han adlyder Guds lov eller ej, dersom han tror på Kristus.’ Faith
& Works, s. 31.

2. Hvordan  tydeliggør  Paulus  problemet  angående  rigtige  og  forkerte
forståelser af hensigten med Guds lov? Rom. 3, 20.

BEMÆRK:  ‘Kristus  kom  ikke  for  at  undskylde  synden  eller  retfærdiggøre  en
synder, mens han fortsætter at overtræde den lov, Guds Søn skulle give sit liv for at
forsvare og ophøje. Havde det været muligt at ophæve loven, ville det ikke have
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været nødvendigt for Kristus at komme til vor jord og dø, den uskyldige for den
skyldige. Gud kunne have taget imod synderen ved at annullere loven. Men dette 
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kunne ikke lade sig gøre. Loven holder overtræderen i fangenskab, men den lydige
er fri. Loven kan ikke rense fra synd; den fordømmer synderen. Synderen kan kun
stå retfærdiggjort for Gud ved anger over for ham og tro på Jesu Kristi fortjenester.
Loven er et stort spejl, ved hvilken synderen kan erkende manglerne i sin moralske
karakter. Men spejlet kan ikke fjerne disse mangler. Evangeliet peger på Kristus
som den eneste, der ved sit blod kan fjerne syndens pletter. Selvom loven ikke har
nogen tilgivende kraft, er den det eneste middel, med hvilken synderen kan få en
forklaring på,  hvad synd virkelig er.  Ved loven når man til  erkendelse af  synd.
Paulus fortæller os, at synden er død uden loven.’ Signs of the Times, 18. juli 1878.

‘Lovbrud’

3. Hvordan definerer Bibelen synd? 1 Joh. 3, 4.

BEMÆRK: ‘Vor eneste definition på begrebet synd er den, der gives i Guds ord:
den er “lovbrud.”’ Konfrontation, s. 405.
‘Den eneste definition givet i Guds ord er: “Synd er lovbrud,” og apostlen erklærer:
“Hvor der ingen lov er, er der heller ingen overtrædelse.”’ Signs of the Times, 24.
november 1887.
‘Den eneste definition, vi finder i Bibelen, på synd er, at den er “lovbrud” (1 Joh. 3,
4).’ Selected Messages, bog 1, s. 320.
‘Apostlen giver den sande definition på synd: “Synd er lovbrud.”’  Confrontation,
s. 75.
‘Nu vil vi gerne forstå,  hvad synd er; at det er at bryde Guds lov. Dette er den
eneste definition givet i Skrifterne.’ Faith & Works, s. 56.
‘Den eneste definition givet i Guds ord på, hvad synd er, findes i 1 Joh. 3, 4.’ Signs
of the Times, 8. januar 1894.
‘Johannes siger: “Synd er lovbrud.” Her har vi den sande definition på synd. Det er
lovbrud.’ Faith & Works, s. 117.

4. Hvilke  vers  citeres  nogle  gange  som  alternative  definitioner  på  synd?
Rom. 14, 23; Jak. 4, 17.

BEMÆRK: Hvad angår  Rom. 14, 23, tænker de,  der  bruger  dette  vers  som en
definition  på  synd,  ikke  logisk.  Når  Bibelen  siger:  “Synd  er...  ”  står  vi
sandsynligvis [dog ikke altid] med en definition. Når Bibelen siger: “... er synd,”
ser  vi  mere  sandsynligt  på  et  eksempel  på  synd.  For  at  gøre  denne  forskel
tydeligere, betragt følgende: at begå hor med din nabos hustru er synd. Her er et
eksempel på én bestemt synd. Men det vil ikke give nogen mening at sige, at det at
begå hor med sin nabos hustru er definitionen på synd. Mennesker begår mange
synder, dog kan det hænde, at denne ikke er en af dem. Jak. 4, 17 er ligeledes et
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eksempel på en bestemt slags synd og viser, at synd ikke kun begås i handlinger,
men  også  i  uvirksomhed,  idet  man  ikke  reagerer,  når  handling  er  påkrævet.
Kærlighedens princip, som underbygger Guds lov, er blevet overtrådt.

‘Mon Gud virkelig har sagt?’

5. Hvordan gik menneskene til at begynde med glip af evigt liv? Sammenlign
1 Mos. 2, 16-17 med 1 Mos. 3, 2-3. 6. 

BEMÆRK: ‘Mennesket adskilte sig selv fra Gud ved overtrædelse. Da var det ikke
længere berettiget til at trække vejret, en eneste solskinsstråle eller mad i det hele
taget. Og årsagen til, at mennesket ikke blev udslettet var, fordi Gud elskede ham
således,  at  han  gav  sin  kære  Søn som en  gave  til  at  lide  overtrædelsens  straf.
Kristus  bestemte  sig  for  at  blive  menneskets  sikkerhed  og  stedfortræder,  så
mennesket ved uforlignelig nåde kunne få en anden chance, en anden prøvetid, idet
det havde Adams og Evas erfaring som en advarsel mod at overtræde Guds lov,
som de gjorde.’ Faith & Works, s. 21.

6. Hvordan forklarer Paulus betydningen af Guds lov i definitionen af synd?
Rom. 7, 7.

BEMÆRK: ‘Loven og evangeliet er i fuldkommen harmoni. De støtter hverandre.
Loven taler i al sin majestæt til samvittigheden, og den får synderne til at se, at de
må have Kristus som deres sonoffer for synden. Evangeliet forstår lovens opgave,
og at den er uforanderlig. “Uden loven ville jeg ikke have vidst af synden,” siger
Paulus. Loven hjælper synderen til at se sin synd og leder dem til Frelseren.’  På
fast grunn, bog 1, s. 236.

‘Tro ikke, at jeg er kommen for at nedbryde loven’

7. Fjerner tro på Kristi blod, der blev udgydt for os på Golgata, pligten til at
adlyde Guds lov? Rom. 3, 31.

BEMÆRK: ‘Den tro på Kristus, som frelser sjælen, er ikke det, mange fremstiller
den som. “Tro, tro,” er deres råb; “tro kun på Kristus, og du vil blive frelst. Det er
alt, hvad du skal gøre.” Mens sand tro stoler helt på Kristus for at opnå frelse, vil
den lede til fuldkommen overensstemmelse med Guds lov.  Der er to vildfarelser,
som Guds børn – især de, der nylig er begyndt at forlade sig på hans nåde – må
være på vagt imod. Den første er den at forlade sig på sine egne gerninger som et
middel til at komme i samklang med Gud. Den, der søger at blive hellig ved sine
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egne gerninger,  idet  han holder  loven, forsøger  det  umulige.  Det er  Kristi  nåde
alene,  som ved troen kan gøre os hellige. Den modsatte og ikke mindre farlige
vildfarelse er  at  tro,  at  Kristus fritager  menneskene for  at  lyde  Guds lov, og at
eftersom det alene er ved troen, vi bliver delagtige i Kristi nåde, har vore gerninger
intet med vor frelse at skaffe. Men læg her mærke til, at lydighed ikke er en blot og
bar  udvortes  overensstemmelse  med  Guds  fordringer,  men  en  kærlighedens
tjeneste. 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. 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.
Sådan som Jesus var i menneskets natur, således vil Gud have, at hans efterfølgere
skal være. I hans styrke skal vi leve et rent og ædelt liv, som Frelseren levede.’ The
Faith I Live By, s. 93.

8. Hvordan udtrykte Jesus Guds lovs blivende natur? Matt. 5, 17-18.

BEMÆRK: Nogle siger måske, at Jesus adlød loven fuldt ud, og derfor er alt blevet
opfyldt ifølge vers 18. Men opfyldt betyder ikke afskaffet. Læs de følgende vers for
at forstå den bibelske anvendelse af “opfylde”. Var Kristus ved at afskaffe dåben i
Matt. 3, 15? Læs også Rom. 2, 27; Gal. 5, 16; Kol. 4, 17; Jak. 2, 8; Åb. 17, 17. 
‘I sin hellige lovs forskrifter har Gud givet os en fuldkommen rettesnor for livet, og
han har  erklæret,  at  indtil  dagenes  ende skal  denne lov,  uden at  der  ændres  et
bogstav eller en tøddel i den, vedblive at stille sine krav til mennesker. Kristus kom
for at  fuldkomme loven og ophøje den.  Han viste,  at  den bygger  på den brede
grundvold af kærlighed til Gud og mennesker, og at lydighed mod dens forskrifter
indeholder alle et menneskes forpligtelser. Ved sit eget  liv gav han eksempel på
lydighed mod Guds lov. I bjergprædikenen viste han, hvordan dens krav rækker
udover  de  ydre  handlinger  og  gransker  hjertets  tanker  og  hensigter.  Når  loven
adlydes, får den mennesker til at “sige nej til ugudelighed og verdslige begæringer
og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i den nuværende verden.” Tit. 2, 12.
Men al retfærdigheds fjende har underlagt sig verden og fået mænd og kvinder til at
være ulydige mod loven. Som Paulus forudså, at det ville ske, har mange vendt sig
fra Guds ords klare, tydelige sandheder og har valgt sig lærere, der forkynder dem
de fabler, de gerne vil høre. Mange blandt både præster og lægfolk træder Guds
bud under fod. Sådan krænker man verdens Skaber, og Satan ler triumferende over,
at hans list lykkes så godt.’ Mesterens Efterfølgere, s. 267.

‘I ham er sandheden ikke’

9. Hvilken advarsel gav Jesus dem, som prøvede at lære folket, at nogle af
Guds bud ikke længere var gyldige? Matt. 5, 19. 
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BEMÆRK: Mens de fleste kirker i dag ikke har noget problem med ni af de ti bud,
betragter de et af dem – det fjerde – som overflødigt og unødvendigt for kristne at
holde. Kristus sagde, at den holdning, der udvises af den, der overtræder budet og
lærer andre at overtræde budet, vil være identisk med den holdning, der udvises af
Gud mod dem, som lærer deres medtroende at overtræde det bud.
‘Hvilken grund har mennesker til at tro, at Gud ikke tager det nøje, hvorvidt de
adlyder ham i ét og alt eller følger deres egen kurs? Adam og Eva mistede Eden på
grund af én overtrædelse af hans befaling; og hvordan vover vi at være letsindige
med den Højestes lov og udtænke bedrageriske undskyldninger for vore sjæle? Vi
sætter frygtelig meget på spil ved at gøre dette. Vi må holde hele loven, ethvert
bogstav og enhver tøddel; for den, der snubler på ét punkt, er blevet skyldig i alle.
Enhver lysstråle må modtages og næres, ellers vil vi blive mørke legemer. Herren
Jesus erklærer: “Derfor: den, der bryder et af de mindste blandt disse bud og lærer
menneskene  således,  han  skal  kaldes  den  mindste  i  Himmeriget,  men  den,  der
holder dem og lærer andre dem, han skal kaldes stor i Himmeriget.”’  Reflecting
Christ, s. 54. 

10. Hvordan beskriver apostlen Johannes dem, der hævder at kende Kristus,
men nægter at adlyde budene? 1 Joh. 2, 4.

BEMÆRK:  ‘Lad ikke nogen bedrage sig selv med den antagelse, at de kan blive
hellige, når de med vilje overtræder et af Guds bud. Begår man en bevidst synd,
bringer man Åndens røst til tavshed og skiller sig fra Gud. “Synd er lovbrud,” og
“enhver,  der synder [overtræder loven], har hverken set ham eller kendt ham.”1
Joh. 3, 6. Skønt Johannes i sine breve opholder sig meget ved kærlighed, tøver han
ikke med at afsløre den sande karakter hos dem, der hævder at være helliggjorte,
mens de lever i overtrædelse af Guds lov. “Den, der siger: ‘Jeg kender ham,’ og
ikke holder hans bud, han er en løgner, og i ham er sandheden ikke; men den, der
holder hans ord, i ham er sandelig Guds kærlighed blevet fuldkommet.” 1 Joh. 2, 4-
5.  Her  er  prøven på  ethvert  menneskes  bekendelse.  Vi  kan ikke betegne  noget
menneske som helliggjort uden at måle det efter Guds eneste mål for hellighed i
Himlen og på jorden. Hvis mennesker ikke føler den moralske lovs betydning, hvis
de forklejner Guds forskrifter og får dem til at se mindre ud, end de er, hvis de
bryder det mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, vil de ikke finde
nogen  agtelse  i  Himlen,  og  vi  kan  vide,  at  deres  krav  er  uden  grund.’
Konfrontation, s. 389-390.
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Lektie 8: 15. - 21. maj

‘Hvis I elsker mig’

11. Hvad er den kristnes begrundelse for at ønske at adlyde de ti bud? Joh.
14, 15. 21; 15, 10; 2 Joh. 6. Sammenlign med 5 Mos. 11, 1; Jos. 22, 5, Dan.
9, 4.

BEMÆRK: ‘Det menneske, der prøver at holde Guds bud, fordi han føler, det er
hans pligt – fordi det kræves af ham – vil aldrig føle glæden ved at adlyde.  Han
adlyder  ikke. Når  Guds  krav  føles  som  en  byrde,  fordi  de  går  på  tværs  af
menneskets tilbøjeligheder, ved vi, at det liv, vi lever, ikke er et kristeligt liv. Sand
lydighed er  følgerne  af  en indre overbevisning.  Den har  sin rod i  kærlighed  til
retfærdighed, kærlighed til Guds lov. Det, det kommer an på, er vor troskab mod
vor Forløser. Den vil lede os til at handle ret, fordi det er ret, - fordi det er Gud
velbehageligt,  at  vi  gør,  hvad  der  er  ret.’  Lys  over  hverdagen,  del  1,  s.  82.
(Fremhævelsen er tilføjet.)

12. Hvordan definerer Johannes den praktiske udvisning af kærlighed til vore
medmennesker? 1 Joh. 5, 2-3.

BEMÆRK:  ‘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.  “Herrens  lov  er  fuldkommen,  kvæger  sjælen.”  Sal.  19,  8.  Uden  loven  har
mennesker  ingen virkelig  opfattelse af  Guds renhed og hellighed,  eller  af  deres
egen skyld og urenhed. De har ingen sand overbevisning om synd og føler intet
behov  for  anger  og  omvendelse.  Når  de  ikke  ser  deres  fortabte  tilstand  som
overtrædere af Guds lov, gør de sig ikke klart, at de har brug for Kristi forsonende
blod.  De håber på at  blive frelst  uden hjertets  gennemgribende forandring eller
forbedret livsførelse. Således vrimler det med overfladiske omvendelser, og masser
af  mennesker,  som aldrig har  været  forenet  med Kristus,  slutter  sig  til  kirken.’
Konfrontation, s. 388-387. 
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Lektie 9: 22. – 28. maj
‘For at I skal vide, at I har evigt liv’

UDENADSVERS: ‘Dette har jeg skrevet til jer, for at I skal vide, at I har evigt
liv, I, som tror på Guds Søns navn.’ 1 Joh. 5, 13.

STUDIEHJÆLP: Faith & Works, s. 41-46.
LEKTIENS MÅL: At studere hvordan vi kan få evigt liv.

Indledning
‘Stor ulykke vil følge forsømmelsen af at samarbejde med Gud; liv mistes for

evigt.  Vor succes  som kandidater  til  himmelen vil  afhænge af vor ivrighed i at
opfylde betingelserne for at få evigt liv. Vi må modtage og adlyde Guds ord; vi kan
ikke være lediggængere og flyde med strømmen.’  Review & Herald, 14. februar
1893.

‘Guds gave’

1. Hvordan bliver vi vist, at mennesket ikke af naturen ejer evigt liv? Rom.
6, 23.

BEMÆRK:  ‘Læren  om  sjælens  naturlige  udødelighed  er  en  vildfarelse,  som
fjenden anvender til  at bedrage mennesker.  Denne vildfarelse er udbredt næsten
over det hele. Men hvem fortalte mennesker, at de ikke ville dø? Hvem fortalte
dem, at Gud har reserveret en del af sit univers, hvor de onde skal lide igennem
uendelige tidsaldre uden det mindste håb? Det var slangen. Gud sagde, at syndere
ville dø. Satan erklærer, at de ikke vil dø. Mange tror, at slangens ofte gentagne
løgne, er ægte sandhed.’ Bible Echo, 1. februar 1897. 

2. Hvilke tre ting vil blive set i deres liv, som modtager det evige livs gave?
Rom. 6, 22.

BEMÆRK: ‘Jesus giver Helligånden til dem, der beder ham, for det er nødvendigt,
at enhver troende skal befris for besmittelse, så vel som fra lovens forbandelse og
fordømmelse. Gennem Helligåndens virken, sandhedens helliggørelse,  bliver den
troende  gjort  egnet  til  himmelens  sale;  for  Kristus  arbejder  i  os,  og  hans
retfærdighed er over os. Uden dette vil ingen sjæl være berettiget til himmelen. Vi
vil  ikke  nyde  himmelen,  medmindre  vi  er  blevet  kvalificeret  til  dens  hellige
atmosfære ved Helligåndens indflydelse og Kristi retfærdighed. For at kunne være
kandidater til himmelen må vi opfylde lovens krav: “Du skal elske Herren din Gud 
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Lektie 9: 22. – 28. maj
af hele dit hjerte og med hele din sjæl og med hele din styrke og med hele dit sind,
og din næste som dig selv. (Luk. 10, 27). Vi kan kun gøre dette, når vi ved tro
griber Kristi retfærdighed. Ved at beskue Jesus modtager vi et levende, udfoldende
princip i hjertet, og Helligånden fortsætter gerningen, og den troende går frem fra
nåde til nåde, fra styrke til styrke, fra karakter til karakter. Han tilpasser sig Kristi
billede, indtil han i åndelig vækst når det mål af vækst, da han kan rumme Jesu
Kristi  fylde.  Således  gør  Jesus  en  ende  på  syndens  forbandelse  og  sætter  den
troende sjæl fri fra dens handling og effekt.’ Ye shall receive Power, s. 65.

‘Enhver, som tror på ham’

3. Hvad sagde Jesus var kvalifikationen for at få evigt liv? Joh. 3, 15-16. 36;
5, 24; 6, 40. 47.

BEMÆRK: ‘Mange accepterer Jesus som et trospunkt, men de har ingen frelsende
tro på ham som deres Offer og Frelser. De forstår ikke, at Kristus døde for at frelse
dem fra straffen af den lov, de har overtrådt, så de kan føres tilbage til troskab mod
Gud. Tror du, at Kristus, som din stedfortræder, betaler din overtrædelses gæld?
Dog ikke for at du kan fortsætte i synd, men for at du kan frelses fra dine synder; at
du gennem hans retfærdigheds fortjenester kan blive genindsat til Guds gunst. Ved
du, at en hellig og retfærdig Gud vil acceptere dine bestræbelser på at holde hans
lov gennem sin elskede Søns fortjenester, som døde for dit oprør og din synd? Du
kan sige, at du tror på Jesus, når du har en forståelse af frelsens pris. Du kan hævde
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 fuldkommengøre en retfærdig karakter gennem Guds nåde, som er
givet dig, der er købt ved Kristi blod.’ Review & Herald, 24. juli 1888.  

4. Hvilke slags tro advarer Bibelen imod? Hvorfor vil nogle komme til at tro
på ting, der ikke er sande? Jak. 2, 19; 2 Tess. 2, 10-11.

BEMÆRK: ‘Den tro på Kristus, som frelser sjælen, er ikke det, mange fremstiller
den som. “Tro, tro,” er deres råb; “tro kun på Kristus, og du vil blive frelst. Det er
alt, hvad du skal gøre.” Mens sand tro stoler helt på Kristus for at opnå frelse, vil
den  lede  til  fuldkommen  overensstemmelse  med  Guds  lov.  Tro  åbenbares  ved
gerninger. Og apostlen Johannes erklærer: “Den, der siger:  ‘Jeg kender ham,” og
ikke holder hans bud, han er en løgner, og i ham er sandheden ikke” (1 Joh. 2, 4).
Det er ikke sikkert at stole på følelser eller indtryk; disse er upålidelige vejledere.
Guds  lov  er  den  eneste  rigtige  standard  for  hellighed.  Det  er  ved  denne  lov,
karakteren skal dømmes.’ Faith & Works, s. 52.
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‘Hvad skal jeg gøre, for at jeg kan arve evigt liv?’

5. Hvad svarede Jesus,  da han blev  spurgt,  hvad der  var  nødvendigt for
mennesket at gøre for at få evigt liv? Luk. 10, 25-28.

BEMÆRK: ‘Dersom nogen er rådvild og gerne vil vide, om de vil blive frelst eller
ej, vil de finde spørgsmålet besvaret her. Verdens Genløser har tydeligt specificeret
betingelserne for at få evigt liv. Både betingelserne og løftet er positive. Kristus må
være midtpunktet. Vi må elske ham med alle vore kræfter i vort legeme og vore
naboer som os selv. Og hvis vi elsker vor nabo som os selv, vil vi arbejde ivrigt på
at fremstille sandheden i dens skønhed og enkelhed for ham.’ Historical Sketches,
s. 149.
‘Dersom en søgende efter frelse skulle spørge: “Hvad skal jeg gøre for at arve evigt
liv?” ville de moderne lærere af helliggørelse svare: “Tro kun, at Jesus frelser dig.”
Men da Kristus blev stillet dette spørgsmål, sagde han: “Hvad står der skrevet i
loven, hvordan læser du?” Og da den spørgende svarede: “Du skal elske Herren din
Gud af hele dit hjerte...  og din nabo som dig selv,” sagde Jesus: “Du har svaret
rigtigt; gør dette, så skal du leve” (Luk. 10, 25-29). Sand helliggørelse vil vise sig
ved en samvittighedsfuld agtelse for alle Guds bud, ved en omhyggelig forbedring
af ethvert  talent,  ved en varsom vandel,  ved at  åbenbare  Kristi  sagtmodighed i
enhver handling.’ Faith & Works, s. 52-53.

6. Hvordan besvarede Jesus dette samme spørgsmål ved en anden lejlighed?
Matt. 19, 16-17.

BEMÆRK: ‘Den helliggørelse, der nu vinder frem i den religiøse verden, fører en
selvforherligelsens ånd med sig, og en tilsidesættelse af Guds lov, der kendetegner
den som fremmed for Bibelens religion. Dens fortalere lærer, at helliggørelse er en
øjeblikkelig  handling,  hvor  de  ved  tro  alene  opnår  fuldstændig  hellighed.  “Tro
kun,” siger de, “og velsignelsen er jeres.” Nogen yderligere indsats fra modtagerens
side synes der ikke at være tale om. Samtidig afviser de Guds lovs autoritet og
hævder, at de er løst fra forpligtelsen til at overholde budene. Men er det muligt for
mennesker at være hellige, i overensstemmelse med Guds vilje og karakter, uden at
være i samklang med de principper, der er udtryk for hans natur og vilje, og som
viser, hvad der er ham velbehageligt? Ønsket om en nem religion, der ikke kræver
nogen  bestræbelser,  ingen  selvfornægtelse,  ingen  afstandtagen  fra  verdens
dårskaber, har gjort læren om tro og tro alene populær; men hvad siger Guds ord?
Apostlen  Jakob  siger:  “Hvad  nytter  det,  mine  brødre?  Kan  troen  måske  frelse
ham? ...  Men ønsker du tankeløse menneske, bevis for, at tro uden gerninger er
gold?’ Konfrontation, s. 389. 
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‘Gør dette, så skal du leve’

7. Hvilket løfte gav Kristus dem, som er villige til at ofre i dette liv for hans
skyld? Matt. 19, 29. 

BEMÆRK: ‘Kristus mente noget  med det,  da han sagde:  “Og enhver,  som har
forladt hjem eller brødre eller søstre eller fader eller moder eller hustru eller børn
eller marker for mit navns skyld, skal få det mangefold igen og arve evigt liv.” Han
ønskede at foreholde os den kendsgerning, at vi må give evige ting størst prioritet
og sætte os selv i forhold til Guds sag og værk således, at vi ikke bliver hindret af
ting af en timelig natur. Alt af denne karakter må indtage andenpladsen. Når man
først  har  taget  Guds  rustning  på,  skal  den  ikke  tages  af  for  ubetydelige
undskyldninger.’ Historical Sketches, s. 128. 

8. Hvilken betingelse omtalte Kristus for dem, som ønsker at modtage evigt
liv? Hvad mente han med dette? Joh. 6, 54. 63.

BEMÆRK: ‘At æde Kristi kød og drikke hans blod vil sige at tage imod ham som
en  personlig  Frelser  i  troen  på,  at  han  tilgiver  alle  vore  synder,  og  at  vi  er
fuldkomne i ham. Det er ved at betragte hans kærlighed, ved at dvæle i den, ved at
indsuge den, at vi får del i hans natur. Hvad mad er for legemet, må Kristus være
for sjælen. Mad kan ikke hjælpe os, hvis vi ikke spiser den, hvis den ikke bliver en
del af os selv. På samme måde er Kristus ikke til nogen gavn for os, hvis vi ikke
kender ham som vor personlige Frelser. En teoretisk viden nytter os ikke. Vi må
næres  af  ham,  modtage  ham i  vort  hjerte,  så  hans  liv  bliver  til  vort  liv.  Hans
kærlighed og hans nåde må optages i os. Det er ikke nok, at vi tror på Kristus for at
få tilgivet vor synd; ved tro må vi stadig modtage åndelig styrke og næring fra ham
gennem  hans  ord.  “De  ord,  som  jeg  har  talt  til  jer,  er  ånd  og  er  liv.”  Jesus
anerkendte sin Faders lov, opfyldte dens principper i sit liv, åbenbarede dens ånd
og viste  dens  velgørende  kraft  i  hjertet.  Kristi  efterfølgere  må have  del  i  hans
erfaring. De må modtage og tilegne sig Guds ord sådan, at det bliver drivkraften til
liv og handling. Ved Kristi kraft må de forandres, så de ligner ham og genspejler de
guddommelige egenskaber. Det er ved at modtage det liv, der blev givet for os på
Golgatas kors, at vi kan leve et helligt liv. Og dette liv modtager vi ved at tage
imod hans ord og ved at gøre det, som han har befalet os. På den måde bliver vi ét
med ham.’ My Life Today, s. 275. 

9. Hvordan viste Peter sin forståelse af Kristi ord? Joh. 6, 68-69.
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BEMÆRK: ‘Det åndelige liv må opretholdes ved samfund med Kristus gennem
hans ord. Sindet må dvæle ved det, og hjertet må blive fyldt af det. Når Guds ord
bliver taget vare på i hjertet med hellig omhu og adlydt ved Kristi nådes kraft, kan
det gøre  mennesket  ret  for  Gud og bevare  det  sådan.  Men enhver  menneskelig
indflydelse og enhver jordisk opfindsomhed har ingen styrke og visdom at give os.
Den  kan  ikke  lægge  bånd  på  lidenskaber  eller  rette  op  på  misdannelse  af
karakteren. Hvis ikke Guds sandhed kontrollerer hjertet, vil samvittigheden blive
forkvaklet.  I  disse  verdslige  foreninger  bliver  sindet  vendt  bort  fra  Guds  ord.
Mennesker bliver ikke ledet til at gøre det til et studium og en vejleder for livet.’
På fast grun, bog 2, s. 127.

‘Mine får hører min røst’

10. Hvordan forklarede Jesus det kristne liv og dets belønning? Joh. 10, 27-
28. 

BEMÆRK: ‘Kristus er den gode Hyrde. Han viser vejen og kalder sit  får til  at
følge ham. De, som hører og adlyder hans røst, vil følge hans eksempel i alle ting.
Idet de kommer til at kende ham, vil de dagligt vokse og blive mere og mere lig
ham. De vil være sagtmodige og ydmyge, fri for jalousi og misundelse. Hører vi
Kristi røst? Følger vi ham? Det er af størst betydning, at vi ved, om vi følger den
sande Hyrde. For at vide dette må vi granske hans ord; for det er hans røst, der taler
til os. “Hvad siger Skrifterne?” skal være vort feltråb ved ethvert skridt. I Guds ord
kan  vi  finde  svar  på  ethvert  spørgsmål.  Fra  det  skinner  der  lys  på  vor  sti  og
åbenbarer den gode Hyrde, idet han går foran os.’  Youth’s Instructor, 3. oktober,
1901.

11. Hvad har Jesus lovet at gøre for dem, som følger ham?  1 Joh. 2, 25.

‘Det vil ikke vare længe, før vi skal se ham, i hvem vort håb om evigt liv findes. I
hans nærværelse vil alle trængsler og lidelser i dette liv blive som intet. “Så kast da
ikke  jeres  frimodighed  bort,  den  har  nemlig  stor  løn  i  følge;  thi  I  behøver
udholdenhed for at gøre Guds vilje og få, hvad der er forjættet. Thi der er endnu
kun en liden stund, snart, snart, så kommer han, der skal komme, og han tøver
ikke.” Heb. 10, 35-37. Se opad, se opad, og lad stadig din tro forøges. Lad denne
tro lede dig langs den snævre sti, som fører gennem Guds stads porte og ind i det
store hinsides. Den vidtstrakte, ubegrænsede fremtid af herlighed, som tilhører de
forløste. “Så vent da tålmodigt, brødre! indtil Herrens komme. Se, bonden bier på
jordens dyrebare afgrøde og venter tålmodigt på den, til den har fået tidligregn og
sildigregn.  Vent  da  også  I  tålmodigt,  styrk  jeres  hjerter;  thi  Herrens  komme er
nær.” Jak. 5, 7-8.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 378.
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‘Strid troens gode strid’

12. Hvilke egenskaber vil findes hos dem, der modtager evigt liv? Rom. 2, 7.
Sammenlign med Åb. 14, 12.

‘Tålmodig fortsættelse i at gøre vel vil lede dig gennem denne verden af sorg og
strid til herlighed, ære og evigt liv. Hav Gud indeni og Gud foran dig, og du har
intet at frygte. Bibelen er et lys for dem, som er i mørke. I udsigten til en lykkelig
udødelighed,  der gives  dem, der holder ud til  enden, vil  du finde en ophøjende
kraft, en styrke, som du behøver for at modstå det onde. Vær trofast i prøvelsens
time, og du vil til sidst få en krone, der aldrig vil falme bort. ’ This Day With God,
s. 194.

13. Hvilken strid må alle de, der vil modtage evigt liv, tage del i? 1 Tim. 6, 12.

‘Lad  os  vågne  op!  Kampen  er  på  sit  højeste.  Den  sidste  styrkeprøve  mellem
sandhed og løgn nærmer sig.  Lad os under Prins Emanuels blodplettede banner
kæmpe troens gode strid og vinde evig ære. Sandheden vil sejre - og vi kan mere
end sejre ved Ham, som har elsket os. Den dyrebare prøvetid er ved at rinde ud.
Lad os se til, at vort arbejde kan bestå, så vi kan ære vor himmelske Fader og være
med til at frelse sjæle, som Kristus har ofret sit liv for.’ I Mesterens Tjeneste, s. 95.
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Lektie 10: 29. maj – 4. juni 
‘Så ved vi også, at vi allerede har fået opfyldt, hvad vi

bad ham om’

UDENADSVERS: ‘Og dette er den tillid, vi har til ham, at når vi beder om noget 
efter hans vilje, hører han os; og når vi ved, at han hører os, hvad vi end beder om, 
så ved vi også, at vi allerede har fået opfyldt, hvad vi bad ham om.’ 1 Joh. 5, 14-15.
STUDIEHJÆLP: Vejen til Kristus, kap. 11.
LEKTIENS MÅL: At studere betingelserne for besvaret bøn.

Indledning
‘Bøn er det middel, Himmelen har anvist os til at vinde sejr i striden mod synd

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

‘Bed, så skal der gives jer’

1. Hvilke dyrebare løfter gav Jesus angående bøn? Matt. 7, 7-8.

BEMÆRK:  ‘Bi  på  Herren,  og  jeg  siger  igen,  bi  på  Herren.  Vi  kan  bede
menneskelige redskaber om noget og ikke få det. Vi kan bede til Gud, og han siger:
I skal få. Derfor ved du, hvem du skal se hen til; du ved, hvem du skal stole på. Du
må ikke stole på mennesker eller holde kød for din arm. Læn dig så meget, som du
vil, på den Mægtige, som har sagt: “Lad ham tage fat på min styrke, så han kan
slutte fred med mig; og han skal slutte fred med mig.” Så bi og våg og bed og
arbejd,  idet  du  hele  tiden  holder  dit  ansigt  vendt  mod  Retfærdighedens  Sol.’
Reflecting Christ, s. 119.

2. Hvilken holdning må vi have, når vi beder? Mark. 11, 24.

BEMÆRK:  ‘Vi må vise en fast, uafvigelig tillid til Gud. Han tøver ofte med at
svare os for at prøve vor tro eller oprigtigheden af vor begæring. Når vi har bedt i
overensstemmelse med hans ord, bør vi tro på hans løfte og fremkomme med vore
begæringer med en beslutsomhed, som ikke vil lade sig afvise.  Gud siger  ikke:
“Bed én gang, og det skal gives dig.” Han byder os bede. Hold ved i bøn uden at
trættes. Vedholdende bøn bringer den, der beder, ind i et mere inderligt forhold til 
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Gud og giver ham større længsel efter at modtage det, han beder om. Kristus sagde
til Martha, da de stod ved Lazarus’ grav: “Hvis du tror, skal du se Guds herlighed.”
Joh. 11, 40. Men der er mange, som ikke har en levende tro. Det er grunden til, at
de ikke ser mere af Guds kraft. Deres svaghed er et resultat af deres vantro. De har
mere tro på, hvad de selv kan udrette, end på, hvad Gud kan udrette for dem. De
overlader sig til deres egen varetægt. De lægger planer, men beder kun lidt og har
kun lidt virkelig tillid til Gud. De mener, at de har tro, men det er kun en flygtig
indskydelse. Idet de ikke er i stand til at forstå deres eget behov, eller hvor villig
Gud  er  til  at  give,  er  de  ikke  udholdende  i  at  frembære  deres  begæringer  for
Herren.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 135-136.

‘Da havde Herren ej hørt’

3. Er der betingelser for besvaret bøn? Sal. 66, 18.

BEMÆRK: ‘Guds løfter er alle givet på betingelser. Hvis vi gør hans vilje, hvis vi
vandrer i sandhed, så kan vi bede om, hvad vi vil, og det skal blive givet os. Når vi
alvorligt bestræber os for at være lydige, vil Gud høre vore bønner, men han vil
ikke velsigne os i ulydighed. Hvis vi vælger at være ulydige imod hans bud, kan vi
råbe lige så meget, vi vil: “Tro, tro, hav blot tro,” og svaret vil komme tilbage fra
Guds sikre ord: “Tro uden gerninger er gold.” Jak. 2, 20. En sådan tro vil kun være
baseret på “et rungende malm eller en klingende bjælde.” For at kunne få fordel af
Guds  nåde,  må  vi  gøre  vor  del;  vi  må  arbejde  trofast  og  bære  frugt,  som  er
omvendelsen værdig.’ Vækkelse, s. 58.

4. Hvilken anden betingelse forklarede Johannes? 1 Joh. 5, 14-15.

BEMÆRK:  ‘Der  er  knyttet  en  betingelse  til  dette  løfte,  nemlig  at  vi  beder  i
overensstemmelse med Guds vilje. Men hans vilje er at rense os fra synd, at gøre os
til Guds børn og sætte os i stand til at leve et helligt liv. Derfor kan vi bede om
disse velsignelser og tro, at vi får dem, og takke Gud for, at vi har modtaget dem.
Vi har den forret at kunne gå til Jesus og blive renset og stå for loven uden skam
eller samvittighedsnag.’ Vejen til Kristus, s. 51.
‘Kristus må være emnet for vore tanker og genstand for vore inderligste følelser.
Vore tanker må dvæle ved vor Herres særlige kendetegn; vi bør overveje hans ords
rige løfter og meditere over Himmelens herligheder.  Vi skal  ikke være tilfredse
med enkelte glimt af vor Forløser, men vore tanker bør dvæle vedvarende hos Gud
i stadig tillid til hans ord. Vi må flittigt søge i Skriften for at få en opfattelse af de
krav, Kristus har til os, og for at have den rigtige forståelse af sandheden. Vor vilje
må dæmpes og bringes i harmoni med Guds vilje.’ Kristus Alene, s. 238. 
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‘I beder, og I får ikke’

5. Hvilke bønner vil Gud ikke besvare? Hvorfor er det sådan? Jak. 4, 3.

BEMÆRK:  ‘Der er tusinder af bønner, der dagligt sendes op til  Gud, som ikke
bliver besvaret. “Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, der kommer
til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, der søger ham.” Heb. 11, 6. Der er
egenkærlige bønner, der kommer fra et hjerte, der holder fast på afgrunden. Der er
lunefulde og irritable bønner fyldt af knurren over livets byrder og bekymringer i
stedet for, at de skulle indeholde suk om nåde til at gøre dem lettere. De, som beder
sådanne bønner, er ikke i Kristus. De har ikke overgivet deres vilje til Guds vilje.
De går ikke med på betingelsen for løfterne,  som de da heller ikke får opfyldt.’
Kraft fra det Høje, s. 147.
‘Hvis vi kender Guds krav og hævder at elske ham og dog nærer synd, vil Gud ikke
høre os, når vi beder om hans velsignelse; for han yder ikke synden hjælp. Der er
dem, hvis samvittighed er hærdet ved vanemæssig synd. De bærer ikke nogen rige
klaser af dyrebar frugt, fordi de ikke er grene på det sande vintræ. Deres bønner
stiger ikke højere end til deres hoveder, fordi de i deres bønner kun fremstiller ord,
om de fremsiges i kirken, i familien eller i al hemmelighed. De modtager ingen
styrke, fordi de beder dårligt.’ 1888 Materials, s. 143.

6. Hvilket eksempel på bøn gav Jesus? Luk. 22, 42.

BEMÆRK: ‘Gud kender enden fra begyndelsen af. Han kender alle menneskers
hjerter. Han kender enhver sjæls hemmelighed. Han ved, om de, som der bliver
holdt forbøn for, ville kunne bære eller ikke bære de prøver, som ville komme til
dem, hvis de blev i live. Han ved, hvorvidt deres liv ville blive en velsignelse eller
en forbandelse for dem selv og for verden. Dette er én grund, hvorfor vi, når vi
opsender vore  bønner,  bør  sige:  “Dog ske ikke min vilje,  men din!”  Disse ord
tilføjede Jesus som udtryk for sin underkastelse under Guds visdom og vilje, da han
i Getsemane bad: “Min Fader! er det muligt, da lad denne kalk gå mig forbi!” Luk.
22, 42; Matt. 26, 39. Og dersom disse ord sømmede sig for ham, Guds Søn, hvor
meget mere sømmer det sig ikke på svage, fejlende, dødeliges læber! Den rigtige
fremgangsmåde er, at vi lægger vore ønsker frem for vor alvise himmelske Fader,
og så i fuldkommen tillid betror alt i hans hånd. Vi ved, at Gud hører os, når vi
beder i overensstemmelse med hans vilje. Men at trænge på med vore bønner uden
en ydmyg ånd er ikke ret; vore påkaldelser må ikke antage form af befaling, men af
forbøn.’ Evangeliets Tjenere, s. 161.
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‘Tre gange har jeg bedt Herren’

7. Hvilken erfaring med tilsyneladende ubesvaret bøn finder vi i Bibelen? 5
Mos. 3, 23-26.

BEMÆRK: ‘Når du beder om timelige velsignelser, så husk, at Herren måske ser,
at det ikke er til gavn for dig eller til hans ære at give dig netop det, du ønsker. Men
han vil besvare din bøn, idet han giver dig det, der er til dit bedste... Fremsæt dine
anmodninger for din Skaber. Aldrig bliver nogen stødt bort, der kommer til ham
med et ydmygt hjerte. Der går ikke en eneste alvorlig bøn tabt. Midt i englekorets
sang hører Gud råbet fra det svageste menneske. Vi udgyder vort hjertes længsel i
vort lønkammer, vi ånder en bøn, når vi går langs vejen, og vore ord når universets
Monarks trone. De kan være uhørlige for ethvert menneskeøre, men de kan ikke dø
hen i stilhed, og de kan heller ikke gå tabt på grund af de forretningsaktiviteter, der
foregår.  Intet  kan  drukne  sjælens  længsel.  Den  stiger  over  gadens  larm,  over
skarens forvirring, til himmelens sale. Det er Gud, vi taler til, og vor bøn høres. Du,
som føler dig mest uværdig, vær ikke bange for at betro din sag til Gud. Der er en
mægtig kraft i bøn.’ In Heavenly Places, s. 82.

8. Vil Gud altid helbrede de syge, når vi beder for dem? 2 Kor. 12, 7-9. 
Betragt Matt. 13, 58 og lektierne i 2 Kong. 20, 1-6; 2 Krøn. 32, 24-25.

BEMÆRK:  ‘Da  Paulus  bad  om,  at  tornen  i  hans  kød måtte  fjernes,  besvarede
Herren hans bøn, ikke ved at fjerne tornen, men ved at give ham nåde til at bære
prøvelsen. “Min nåde,” sagde han, “er dig nok.” Paulus glædede sig ved dette svar
på hans bøn og sagde: “Langt hellere vil jeg derfor rose mig af min magtesløshed,
for  at  Kristi  kraft  kan tage  bolig i  mig”  (2 Kor.  12, 9).  Når de syge  beder om
generhvervelse af helbredet, besvarer Herren ikke altid deres bøn på den måde, de
ønsker det. Men selvom de ikke straks bliver helbredt, vil han give dem det, der er
af langt større værdi – nåde til at bære deres sygdom.’ Lys fra det Høje, s. 88.
‘At bede for de syge er en meget højtidelig ting, og vi må ikke begive os af med
denne gerning på nogen ligegyldig og forhastet måde. Det burde undersøges, om
de,  der  ønsker  at  blive  velsignet  med  sundhed,  har  hengivet  sig  til  ond  tale,
fremmedgørelse og splid. Har de sået splid blandt menighedens brødre og søstre?
Hvis disse ting er blevet begået, burde de bekendes for Gud og menigheden. Når
fejl er blevet bekendt, kan de, der ønsker forbøn, fremstilles for Gud i alvor og tro,
som Guds Ånd tilskynder jer. Men det er ikke altid trygt at bede om betingelsesløs
helbredelse.  Lad  jeres  bøn  inkludere  denne  tanke:  “Herre,  du  kender  enhver
hemmelighed  i  sjælen.  Du  er  bekendt  med  disse  personer,  for  Jesus,  deres
talsmand, gav sit liv for dem. Han elsker dem mere, end det er muligt for os at gøre.
Hvis det derfor er til din ære og til gavn for disse lidende personer at give dem
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sundheden tilbage, beder vi dig i Jesu navn om, at sundhed nu må gives dem.” I en
sådan forbøn er der ikke vist nogen mangel på tro.’ Counsels on Health, s. 375.
‘Gud vil ikke udvirke et mirakel for at bevare dem fra sygdom, som ikke passer på
sig selv, men hele tiden overtræder helselovene og ikke gør nogen anstrengelse for
at forhindre sygdom. Når vi fra vor side gør alt, hvad vi kan for at have sundhed, så
kan vi forvente, at de velsignede resultater vil følge, og vi kan i tro bede Gud om at
velsigne vore anstrengelser for at bevare sundheden. Han vil da besvare vor bøn,
dersom hans navn kan æres derved. Men lad alle forstå, at de har en gerning at
udføre. Gud vil ikke virke på en mirakuløs måde for at bevare menneskers sundhed,
som følger en sikker kurs mod at gøre sig selv syge ved deres ligegyldighed over
for helselovene. De, som giver efter for deres appetit og derefter lider på grund af
deres umådeholdenhed og tager medicin for at afhjælpe det, kan være forvissede
om, at Gud ikke vil gribe ind for at redde sundhed og liv, som så hensynsløst bliver
sat på spil. Årsagen har fremkaldt virkningen. Som deres sidste udvej følger mange
Guds ords  retningslinjer  og anmoder  om menighedens  ældstes  forbøn for  deres
generhvervelse af sundhed. Gud anser det ikke for passende at besvare bønner, der
opsendes på vegne af sådanne, for han ved, at dersom de blev raske, ville de igen
ofre helbredet på en usund appetits alter.’ Medical Ministry, s. 13-14.

‘Og ikke blive trætte’

9. Hvilken lektie skulle Kristi lignelse om enken og den uretfærdige dommer 
give? Luk. 18, 1.

BEMÆRK:  ‘Dommeren  gav  kun  efter  for  enkens  anmodning  af  egenkærlige
grunde, for at han kunne blive befriet for hendes påtrængenhed. Han følte ingen
medlidenhed og medfølelse med hende; hendes ulykke betød ikke noget for ham.
Hvor forskellig er ikke Guds indstilling over for dem, der søger ham. Han har stor
medlidenhed med de trængende og nødlidende,  der  kommer til  ham.’  Lys over
hverdagen, del 1, s. 160-161
‘Vi ønsker alle at få øjeblikkelige og direkte svar på vore bønner, og vi fristes til at
blive modløse, når bønhørelsen lader vente på sig eller kommer i en uventet form.
Men Gud er for vis og for god til altid at besvare vore bønner akkurat på den tid og
den måde,  som vi  gerne  vil.  Han  vil  gøre  noget  mere  og  bedre  for  os  end  at
imødekomme alle vore ønsker. Og fordi vi kan stole på hans visdom og kærlighed,
bør vi ikke bede ham om at rette sig efter vor vilje, men søge at sætte os ind i hans
forsæt og at fuldbyrde dette. Vore ønsker og interesser bør fortabe sig i hans vilje.’
Evangeliets Tjenere, s. 162. 

10. Hvilken dyrebar egenskab ønsker Herren at danne i sit folk? Åb. 14, 12a. 
Se Heb. 10, 36.
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BEMÆRK: ‘Ikke blot et kort øjeblik sammen med ham, men en personlig kontakt
med Kristus, hvor man slår sig til ro hos ham – dette er, hvad vi trænger til. Vi kan
komme til  ham med vore små bekymringer og forviklinger såvel som med vore
større vanskeligheder. Hvad der end måtte komme, som kan forurolige eller plage
os, bør vi lægge det frem for Herren i bøn. Stille, men inderligt søger sjælen frem
til Gud, og mild og vedvarende bliver den virkning, der udstrømmer fra ham, som
ser i løndom, og hvis øre er åbent for den bøn, der stiger op fra hjertet. Den, som i
enfoldig tro har samfund med Gud, vil opfange stråler af guddommeligt lys, som
kan styrke og opretholde ham under striden med Satan. Hvis vi stadig har Herren
for øje og opløfter vort hjerte i taksigelse og lovprisning til ham, vil vort åndelige
liv altid være levende og virksomt. Vore bønner vil forme sig som en samtale med
Gud, ligesom vi ville tale med en ven. Han vil åbenbare sine hemmeligheder for os
personligt, og vi vil ofte have en herlig og glad fornemmelse af Jesu nærhed. Bøn
afvender Satans angreb.’ The Faith I Live By, s. 225. 

‘Ånden selv går i forbøn’

11. Hvordan hjælper Helligånden os, når vi beder? Rom. 8, 26.

BEMÆRK:  ‘Kristi bøn på vegne af den fortabte menneskehed kløvede dens vej
gennem enhver skygge, som Satan kastede mellem mennesket og Gud, og efterlod
en klar kommunikationskanal til selve herlighedens trone. Guds stemme blev hørt
som svar på Kristi forbøn, og dette fortæller synderen, at hans bøn vil finde vej til
Guds trone. Helligånden vil blive givet til dem, som søger hans kraft og nåde. Han
kommer vor skrøbelighed til hjælp, når vi søger adgang til Gud. Himmelen er åben
for vore bønner, og vi er indbudt til at komme frimodigt  frem “for nådens trone for
at få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid.” Heb. 4, 16. Vi kastes ikke
bort som værdiløse med alle vore synder og svagheder. “Han har benådet os i den
elskede.” Ef. 1, 6 [efter engelsk overs.] Den herlighed, der hvilede over Kristus, er
et løfte om Guds kærlighed til  os. Det fortæller om bønnens kraft, hvordan den
menneskelige  stemme  kan  nå  Guds  øre  og  vore  bønner  blive  accepteret  i
himmelens sale. Det lys, der fra de åbne porte faldt over vor Frelsers hoved, vil
falde på os, når vi beder om hjælp til at modstå fristelse. Den stemme, der talte til
Jesus,  siger  til  enhver  troende  sjæl:  “Dette  er  mit  elskede  barn;  i  det  har  jeg
velbehag.”’ Our High Calling, s. 156.

12. Hvilket dyrebart privilegium tilbydes dem, der sætter deres lid til Kristi 
ypperstepræstelige tjeneste? Heb. 4, 14-16.

BEMÆRK: ‘I de himmelske sale går Kristus i forbøn for sin menighed – han beder
for  dem,  for  hvem  han  betalte  forløsningsprisen  med  sit  blod.  Århundreder,
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tidsaldre, kan aldrig formindske hans forsonende offers kraft. Hverken liv eller død,
det høje eller det dybe kan skille os fra Guds kærlighed, som er i Jesus Kristus; ikke
fordi vi holder så fast på ham, men fordi han holder os så fast. Hvis vor frelse
afhang af vore anstrengelser, kunne vi ikke frelses, men den afhænger af én, som
står  bag  alle  løfterne.  Vor  forbindelse  med  ham  kan  synes  svag,  men  hans
kærlighed til os er som en ældre broders, og så længe vi bevarer vor forbindelse
med ham, kan ingen rive os ud af hans hånd. Jesus, dyrebare Jesus, “barmhjertig og
nådig, langmodig og rig på miskundhed og trofasthed, som bevarer miskundhed
mod  tusinder,  som  tilgiver  brøde,  overtrædelse  og  synd,  men  ikke  lader  den
skyldige ustraffet.” 2 Mos. 34, 6-7. Oh, hvilken forret vi har, at vi kan komme til
Jesus, just som vi er, og kaste os ned i hans kærlige arme! Der er intet håb for os
uden i Jesus. Han alene kan nå os med sin hånd og løfte os op fra mismodets og
håbløshedens dyb og stille vore fødder på klippen. Selv om menneskesjælen føler
sin store nød og i al sin fortvivlelse klynger sig til Jesus, vil Jesus klynge sig til den
sjæl, der er købt med hans eget blod, med et fastere greb, end synderen kan klynge
sig til ham.’ At jeg må kende Ham, 15. marts.
‘Ved min morgenandagt har jeg betragtet det som min ret at slutte min bøn med
den bøn, som Kristus lærte sine disciple. Der er så meget, som jeg virkelig behøver
for at imødekomme mine egne fornødenheder, at jeg til tider er bange for, at jeg
skal bede forkert; men når jeg af et ærligt hjerte beder den forbilledlige bøn, som
Kristus lærte sine disciple, kan jeg ikke lade være med at føle, at al min trang er
indbefattet i disse få ord. Jeg beder den, når jeg har opsendt min egen personlige
bøn. Hvis jeg med hjerte og sjæl gentager Herrens bøn, så kan jeg gå til mit arbejde
med  fred  og  vide,  at  jeg  ikke  har  bedt  forkert.’  At  jeg  må  kende  Ham,  12.
september.
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‘Vi ved, at enhver, der er født af Gud, synder ikke’

UDENADSVERS: ‘Vi ved, at enhver, der er født af Gud, synder ikke; men den,
som blev født af Gud holder fast ved Ham, og den Onde rører ham ikke.’ 1 Joh. 5,
18.

STUDIEHJÆLP: Guds sønner & døtre, 17. oktober.
LEKTIENS MÅL: Hvordan gør Gud det muligt at sejre over synd?

Indledning
‘Til  os  er  evangeliet  blevet  betroet  i  denne  tid.  Det  er  en  vidunderlig,

vidunderlig skat, og Herren ønsker, at vi skal have oplyste øjne og oplivede hjerter.
Han ønsker, at vi skal blive styrket og støttet af den kraft, han vil give os, hvis vi
bare vil være tro mod ham. Han ønsker, at enhver af os må fuldende en karakter
efter  den guddommelige  lighed.  En kristen,  der  ikke gør  dette,  stiller  Gud i  et
dårligt lys. Han vanærer sin frelser.’ Review & Herald, 22. juni 1905. 

‘Synd er lovbrud’

1. Hvordan syndede Adam og Eva? Sammenlign 1 Mos. 2, 16-17 med 3, 1-6.

BEMÆRK: ‘Guds lov var uforanderlig. Den kunne ikke afskaffes eller opgive den
mindste  del  af  dens  krav  for  at  imødekomme mennesket  i  dets  faldne  tilstand.
Mennesket var adskilt fra Gud ved overtrædelse af hans udtrykkelige befaling til
trods for, at han havde fortalt Adam, hvad følgen af en sådan overtrædelse ville
være. Adams synd forårsagede en elendig tilstand. Satan ville nu få ubegrænset
kontrol over slægten, medmindre et mægtigere væsen end Satan før hans fald skulle
indtage slagmarken, besejre ham og løskøbe mennesket.’ Confrontation, s.  17. 

2. Hvad er den eneste definition, Bibelen giver, på synd? 1 Joh. 3, 4.

BEMÆRK: ‘Nu ønsker vi at forstå, hvad synd er; det er overtrædelse af Guds lov.
Det er den eneste definition givet i Skrifterne. Derfor ser vi, at de, som hævder at
være ledt af Gud, og som går bort fra ham og hans lov, ikke gransker Skrifterne.
Men Herren vil føre sit folk; for han siger, at hans får vil følge ham, hvis de hører
hans røst, men en fremmed vil de ikke følge. Så det sømmer sig for os at forstå
Skrifterne fuldt ud. Og vi vil ikke behøve at spørge, om andre har sandheden; for
det vil ses på deres karakter.’ Faith & Works, s. 56.
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‘Alle har syndet’

3. Hvor mange mennesker har syndet? Rom. 3, 23; 5, 12.

BEMÆRK: ‘Bibelen siger at “synd er lovbrud.” (1 Joh. 3, 4). Guds ord siger også:
“Alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud.” (Rom. 3, 23).  “De er alle
kommet på afveje, alle er fordærvede; ingen gør godt, ikke en eneste.” (vers 12).
Mange bliver bedraget, når det gælder deres sande tilstand. De forstår ikke, at det
naturlige hjerte er mere fyldt af svig end noget andet og helt igennem fordærvet. De
klæder sig i deres egen retfærdighed og er tilfredse med at nå op til deres egen
menneskelige standard for karakteren. Men de kommer skæbnesvangert til kort, når
de ikke når op til den guddommelige standard, for i sig selv kan de ikke møde Guds
krav. Vi kan prøve at måle os med os selv eller med hverandre, og vi kan måske
mene, at vi er lige så gode som denne eller hin, men i dommen vil spørgsmålet
være: Opfylder vi himmelens krav? Når vi op til den guddommelige standard? Er
vort hjerte i harmoni med himmelens Gud?’ På fast grunn, bog 1, s. 316-317.

4. Hvordan beskriver Paulus menneskeslægtens åndelige tilstand? Rom. 3,
10-12.

BEMÆRK: ‘Alle mennesker har overtrådt Guds lov, og som lovovertrædere er vi
håbløst fortabt, for vi er Guds fjender og ude af stand til at gøre nogen god gerning.
“For det, kødet vil, er fjendskab med Gud; det underordner sig ikke Guds lov og
kan det heller ikke.” (Rom. 8, 7). Når menneskene ser ind i det moralske spejl,
Guds hellige lov, opdager de, at de er syndere, og de bliver overbevist om deres
syndige  tilstand,  og  at  de  er  under  lovens  retfærdige  dom.  Men de  bliver  ikke
overladt til sig selv, i den håbløse stilling synden har bragt dem i, for han, som var
Gud lig, gav sit liv på Golgata for at frelse overtræderen fra fortabelse. “For således
elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham,
ikke skal fortabes, men have evigt liv.” (Joh. 3, 16).’ På fast grunn, bog 1, s. 317.

‘I må fødes på ny’

5. Hvilken erfaring må vi have, dersom vi skal blive frelst? Joh. 3, 3.

BEMÆRK: ‘Der er mange, der hævder, at de tjener Gud, men som ikke har noget
erfaringsmæssigt kendskab til ham. Deres ønske om at gøre hans vilje grunder sig
på  deres  egen  indstilling og ikke  på  den  dybe  overbevisning,  som Helligånden
alene kan give. De lader ikke deres liv og vandel samstemme med Guds lov. De
erklærer, at de har antaget Kristus som deres Frelser, men de tror ikke, at han vil
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give dem kraft til at sejre over synden. De har ikke en personlig forbindelse med en
levende Frelser, og deres liv og færden åbenbarer både nedarvede og erhvervede
mangler  ved karakteren.  Det  er  én ting i  almindelighed  at  bifalde  Helligåndens
virken og en anden at godtage dens gerning, når den irettesætter og opfordrer til
omvendelse. Mange føler sig fremmede over for Gud og er klar over, at de er slaver
af selvet og synden; de anstrenger sig for at rette på det, men de korsfæster ikke
jeg’et. De overgiver sig ikke fuldstændigt i Kristi hænder og søger guddommelig
kraft  til  at  gøre  hans  vilje.  De  er  ikke  villige  til  at  lade  sig  danne  efter  det
guddommelige  billede.  De  er  klar  over  deres  ufuldkommenheder  i  al
almindelighed,  men  de  afstår  ikke  fra  deres  bestemte  synder.  Det  gamle
egenkærlige menneske styrkes ved hver forkert handling. Det eneste håb for disse
sjæle er, at de selv indser sandheden i Kristi ord til Nikodemus: “I må fødes på ny.”
Joh. 3, 7. “Ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny.” Joh. 3, 3.’ Lys
over hverdagen, del 1, s. 31-32.

6. Hvordan beskrives denne erfaring andetsteds i Skrifterne? Ez. 18, 31; 36,
26; Jer. 31, 33.

BEMÆRK: ‘Forbindelse med Kristus bringer strømme af guddommelig kraft ind i
sjælen,  så gamle,  nærede naturlige  tilbøjeligheder,  vaner og skikke forandres  af
Guds  Ånd.  Det,  [syndere]  behøver,  er  en  ægte  omvendelse.  Når  de  har  denne
erfaring, vil disse svage, fristede sjæle se hen til Jesus og sige: “Alt formår jeg i
ham,  som  giver  mig  kraft.”  De  trænger  til  at  værdsætte  enhver  lysstråle,  der
kommer fra Guds trone og lyser på deres vej. De behøver at opfange Guds hellige
lovs Ånd og princip og tilpasse deres liv til Kristi karakter. En ny kraft tager det
nye hjerte i besiddelse. Mennesket kan aldrig udvirke denne forandring for sig selv.
Det  er  en  overnaturlig  gerning,  der  bringer  et  overnaturligt  element  ind  i
menneskets svage og onde natur. Denne kraft vil uddrive de djævle, der tog sindet
og viljen i besiddelse, og hvis kraft er blevet åbenbaret selv i de menneskers ord og
gerninger, som hævder at være Guds børn.’ 1888 Materials, s. 1319.

‘Magt til at blive Guds børn’

7. Hvad er lovet dem, der sætter deres lid til Kristus? Joh. 1, 12.

BEMÆRK: ‘Sandheden må indplantes i hjertet. Den skal lede sindet og styre vore
tilbøjeligheder.  Karakteren  må  præges  af  Guds  ord.  Enhver  tøddel  og  ethvert
bogstav i Skriften må komme til syne i dagliglivet. Den, der får del i guddommelig
natur, vil være i harmoni med den store målestok for al retfærdighed: Guds hellige
lov. Det er med den, Gud måler alle menneskenes handlinger. Det vil være den, der
skal prøve karakteren på dommens dag. Der er mange, der hævder, at loven blev
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afskaffet, da Kristus døde, men ved at gøre det, modsiger de Kristi egne ord, da han
sagde: “Tro ikke, at jeg er kommen for at nedbryde loven eller profeterne...  Før
himmelen og jorden forgår,  skal end ikke det mindste bogstav eller en tøddel af
loven  forgå.”  Matt.  5,  17.  18.  Det  var  for  at  skaffe  forsoning  for  menneskets
overtrædelse  af  loven,  at  Kristus  gav  sit  liv.  Dersom  loven  kunne  have  været
forandret eller tilsidesat, havde Kristus ikke behøvet at lide døden. Han ærede Guds
lov i sit liv her på jorden, og ved sin død bekræftede han den. Han gav sit liv som et
offer, ikke for at afskaffe loven eller for at indføre en ringere målestok, men for at
retfærdigheden kunne blive opretholdt, og for at vise, at loven er uforanderlig, og at
den vil bestå i al evighed. Satan havde hævdet, at det var umuligt for mennesket at
adlyde Guds bud, og det er sandt, at vi ikke kan adlyde dem i vor egen kraft. Men
Kristus kom i menneskelig skikkelse, og med sin fuldkomne lydighed viste han, at
alle  Guds  forskrifter  kan  adlydes,  når  det  menneskelige  og  det  guddommelige
forenes.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 119-120.

8. Hvilket navn er denne kraft givet? Rom. 1, 16.

BEMÆRK: ‘Vi har kun lidt tid tilbage til at berede os for evigheden. Må Herren
åbne  sit  folks  lukkede  øjne  og  oplive  deres  sløve  sanser,  så  de  kan  indse,  at
evangeliet er Guds kraft til frelse for dem, som tror. Jeg ønsker, om det er muligt, at
præge  de  kristnes  hjerter  med  vigtigheden  af  at  give  en  så  ren  og  retfærdig
repræsentation af Gud, at verden kan se ham i hans skønhed. Jeg ønsker, at de skal
fyldes med den Ånd, der dvæler i ham, så verden ikke vil have magt til at aflede
dem  fra  den  gerning  at  fremstille  for  mennesker  de  vidunderlige  muligheder,
enhver sjæl, som modtager Kristus, har.’ Southern Watchman, 12. marts 1907.

‘Gud er trofast’

9. Hvilke løfter står til  rådighed for dem,  der griber  evangeliets  kraft? 1
Kor. 10, 13; Jud. 1, 24-25; 2 Pet. 2, 9a. Sammenlign med Matt. 6, 13.

BEMÆRK:  ‘Vor  himmelske  Fader  måler  og  vejer  enhver  prøvelse,  inden  han
tillader  den  at  komme  over  den  troende.  Han  betragter  omstændighederne  og
styrken  hos  den,  som  skal  stå  under  Guds  prøvelse,  og  han  tillader  aldrig
fristelserne  at  være  større  end  evnen  til  at  modstå  dem.  Dersom  sjælen  er
overbebyrdet, mennesket overmandet, kan Gud aldrig bære skylden for det, men
den  fristede  var  ikke  årvågen  og  bedende  og  tilegnede  sig  ikke  ved  tro  de
foranstaltninger, som Gud i rigeligt mål havde i vente for ham. Kristus har aldrig
svigtet en troende i kampens time. Den troende må gøre krav på løftet og imødegå
fjenden i Herrens navn.’ Our High Calling, s. 323.
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10. Hvad er beviset på, at en person virkelig er født på ny? 1 Joh. 3, 9.

BEMÆRK: ‘Ægte tro efterfølges af kærlighed, og kærlighed af lydighed. Alle den
omvendtes kræfter og lidenskaber underlægges Kristi herredømme. Hans Ånd er en
genskabende  kraft,  og  alle,  som  vil  tage  imod  den,  forvandler  den  efter  det
guddommelige billede. “Enhver, der er født af Gud, gør ikke synd.” Han erkender,
at han er købt med Kristi blod og bundet af de højtideligste løfter om at ære Gud i
sit legeme og i sin ånd, som hører Gud til. Lysten til synd og kærligheden til selvet
bliver undertrykket. Han spørger hver dag; “Hvorledes skal jeg gengælde Herren
alle hans velgerninger mod mig?” “Hvad skal jeg gøre, Herre?”’ Herren Kommer,
6. marts.
‘Det  er  gennem  tro  på  Jesus  Kristus,  at  sandheden  modtages  i  hjertet,  og  det
menneskelige  redskab  bliver  renset  og  lutret.  Jesus  blev  “såret  for  vore
overtrædelser,  knust for vor brødes skyld,  os til fred kom straf over ham, vi fik
lægedom ved hans sår.” Er det muligt at få lægedom, mens man bevidst synder?
Nej, det er den ægte tro, som siger: jeg ved, at jeg har syndet, men at Jesus har
tilgivet mig min synd; og fra nu af vil jeg modstå fristelsen i og ved hans kraft.
“Enhver, der har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren.” Han har i
sin sjæl et fast princip, der gør det muligt for ham at overvinde fristelsen. “Enhver,
der bliver i ham, synder ikke.” Gud har magt til at bevare den sjæl, som er i Kristus,
når denne sjæl bliver fristet. “Enhver, der synder, har hverken set ham eller kendt
ham.” Det vil sige, at enhver, som i sandhed tror, helliggøres ved sandheden i sit liv
og sine egenskaber. “Børnlille, lad ingen føre jer vild. Den, der gør retfærdigheden,
er retfærdig, ligesom Han er retfærdig.” “Enhver, der er født af Gud, gør ikke synd,
... fordi han er født af Gud. Derpå kendes Guds børn og Djævelens børn.” Læg nu
mærke til, hvor skellet bliver sat: “Enhver, der ikke øver retfærdighed, er ikke af
Gud, ej heller den, der ikke elsker sin broder.” “Børnlille, lad os ikke elske med
ord, ej heller med tungen, men i gerning og sandhed.”’  Guds sønner & døtre, 17.
oktober.

11. Er det at være født på ny en erfaring, man kun skal have én gang i livet?
Luk. 9, 23. 

BEMÆRK: ‘Der er ikke noget sådant i Guds ord som betingelsesløs udvælgelse, én
gang i nåden,  altid i  nåden.  [I dag kaldes denne lære for  “Én gang frelst,  altid
frelst.”] I det andet kapitel i Peters andet brev gøres emnet tydeligt og klart. Efter
en beretning om nogle, der fulgte en ond kurs, gives forklaringen: “De har forladt
den lige vej og er faret vild ved at følge samme vej som Bileam, Beors søn, der
gerne ville vinde løn ved sin uret.” 2 Pet. 2, 15. Her er en gruppe, som apostlen
advarer: “Thi det havde været bedre for dem ikke at have lært retfærdighedens vej
at kende fremfor efter at have erkendt den da at vende sig bort fra det hellige bud,
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som blev dem overgivet.” 2 Pet. 2, 21. Der er sandhed, som må modtages, dersom
sjæle skal frelses. At holde Guds bud er evigt liv for modtageren. Men Skrifterne
gør det klart, at de, som engang kendte livets vej og glædede sig i sandheden, er i
fare for at falde ved frafald og gå fortabt.  Der er derfor brug for afgjort, daglig
omvendelse til Gud.’ The Faith I Live By, s. 157.

‘Enhver, der har dette håb til ham’

12. Hvilket  særligt  råd  er  givet  dem,  der  forventer  at  leve  og  se  Herrens
genkomst? 1 Joh. 3, 3. Sammenlign med 2 Pet. 3, 11. 14.

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

13. Hvilket  løfte  er  vi  givet  om,  at  renselsesgerningen fra  enhver  synd vil
lykkes? 1 Joh. 3, 4. Sammenlign med Heb. 7, 25; Matt. 5, 8.

BEMÆRK: ‘Da Gud gav sin Søn til verden, gjorde han det muligt for mænd og
kvinder at blive fuldkomne ved anvendelsen af  alle deres  evner til  Guds ære.  I
Kristus gav  han dem sin nådes rigdomme og en kendskab til  sin vilje.  Idet  de
tømmer  sig  selv  for  selvet  og  lærer  at  vandre  ydmygt  og  stole  på  Gud  for
vejledning, vil mennesker være i stand til at opfylde Guds højeste mål med dem.
Karakterens fuldkommengørelse er baseret på det, Kristus er for os. Hvis vi hele
tiden er afhængige af vor Frelsers fortjenester og vandrer i hans fodspor, vil vi være
ligesom ham, rene og ubesmittede. Vor Frelser kræver ikke det umulige af nogen
sjæl. Han forventer intet af sine disciple, som han ikke er villig til at give dem nåde
og styrke til at udføre. Han ville ikke bede dem om at være fuldkomne, hvis han
ikke havde enhver fuldendt nåde at give dem, som han ville tildele så højt og helligt
et privilegium. Vort arbejde er at stræbe efter at opnå den fuldkommenhed på vort
område, som Kristus i sit liv på jorden opnåede i enhver fase af karakteren. Han er
vort eksempel. I alle ting skal vi stræbe efter at ære Gud i vor karakter. Vi skal
være  fuldstændig  afhængige  af  den  kraft,  som han  har  lovet  at  give  os.  Jesus
åbenbarede ingen egenskaber og anvendte ingen kraft, som mennesker ved tro på
ham ikke kan have. Hans fuldkomne menneskelige natur kan alle hans efterfølgere
besidde, hvis de vil underkaste sig Gud, som han gjorde. Vor Frelser er en Frelser
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til  fuldkommengørelse  af  hele  mennesket.  Han  er  ikke  kun Gud  for  en  del  af
mennesket.  Kristi  nåde virker til  disciplinering af  hele det menneskelige væsen.
Han  skabte  det  hele.  Han  har  genløst  det  hele.  Han  har  skabt  sindet,  styrken,
legemet så vel som sjælen, til at få del i guddommelig natur, og det er alt sammens
hans  erhvervede  ejendom.  Han  må  tjenes  med  hele  sindet,  hjertet,  sjælen  og
styrken. Så vil Herren herliggøres i sine hellige i selv de almindelige, timelige ting,
som de har med at gøre.  “Helliget  Herren” vil være den indskrift, der er sat på
dem.’ God’s Amazing Grace, s. 230.
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‘Vi ved, at når Han åbenbares, skal vi blive ham lige’

UDENADSVERS:  ‘I  elskede,  nu  er  vi  Guds  børn,  og  det  er  endnu  ikke
åbenbaret, hvad vi engang skal blive. Men vi ved, at når Han åbenbares, skal vi
blive ham lige, thi vi skal se ham, som han er.’ 1 Joh. 3, 2.

STUDIEHJÆLP: Lys over hverdagen, del 1, s. 52-55.
LEKTIENS MÅL: At studere betydningen af at være Kristus lig.

Indledning
‘Bibelen  indeholder  instruktion  angående  den  karakter,  som  Guds  børn  må

besidde. “Salige er de rene af hjertet,” erklærer den, “thi de skal kaldes Guds børn.”
Matt. 5, 8. “Stræb efter fred med alle og efter hellighed; uden den skal ingen se
Herren.”  Heb.  12,  14.  “I  elskede,  nu  er  vi  Guds  børn,  og  det  er  endnu  ikke
åbenbaret, hvad vi engang skal blive. Men vi ved, at når Han åbenbares, skal vi
blive ham lige, thi vi skal se ham, som han er. Og enhver, der har dette håb til ham,
renser sig selv, ligesom Han er ren.” 1 Joh. 3, 2-3.’ Counsels to Parents, Teachers
& Students, s. 429.

‘Leve gudfrygtigt’

1. Hvorfor har Gud åbenbaret sin nåde til verden? Tit. 2, 11-12.

BEMÆRK:  ‘Guds  ideal  for  sine  børn  er  højere,  end  den højeste  menneskelige
tanke kan nå. Guddommelighed, lighed med Gud, er det mål, vi skal nå til. Foran
den, der skal lære, ligger en vej åben med stadige fremskridt. Han har et formål at
opfylde, et mål at nå, som indbefatter alt, hvad der er godt, rent og ædelt. Han vil
nå  frem så  hurtigt  og  så  langt  som muligt  inden  for  hver  eneste  gren  af  sand
kundskab. Men hans bestræbelser vil være rettede mod mål, som er hævet lige så
højt over blot selviske og timelige interesser som himlene er højere end jorden.’
Uddannelse, s. 18.

2. Hvordan beskrev Peter helliggørelsesprocessen? 2 Pet. 1, 5-7.

BEMÆRK: ‘Enhver vanhellig lidenskab må holdes under en helliggjort forstands
kontrol ved den nåde, som Gud rigeligt giver i enhver nødsituation. Men lad ingen
med vilje handle således, at en nødsituation opstår, lad ingen frivillig handling få
lov til at stille dig i en sådan situation, at du bliver angrebet af fristelse eller giver
andre den mindste anledning til at tro, at du er skyldig i taktløshed. Se ikke efter
hvor tæt du kan gå på afgrundens rand og være tryg. Undgå den første tilnærmelse 
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mod fare. Der kan ikke spøges med sjælens interesser. Din kapital er din karakter.
Værdsæt den som du ville værdsætte en gylden skat. Moralsk renhed, selvrespekt,
en stor modstandskraft, må fuldt og fast og vedvarende værdsættes. Lad ingen tro,
han kan sejre uden Guds hjælp. Du må have energien, styrken og kraften af et indre
liv udviklet i dig. Da vil du bære gudfrygtighedens frugt og vil have et intenst had
mod laster.  Du behøver konstant at  stræbe efter at  blive fri  for  verdslighed,  fra
tarvelig samtale, fra alt, der er sanseligt, og sigte mod sjælens ædelhed og en ren og
uplettet karakter.  Dit navn kan bevares så rent, at det  ikke på retfærdig vis kan
sættes i forbindelse med noget uærligt eller uretfærdigt, men respekteres af alle de
gode  og  rene,  og  det  kan  skrives  i  Lammets  livets  bog.’  Mind,  Character  &
Personality,  bind 1, s. 237.

‘Mål af vækst, da vi kan rumme Kristi fylde’

3. Med hvilken målestok skal den kristnes liv måles? Ef. 4, 13.

BEMÆRK:  ‘Skriften viser klart, at helliggørelsens værk er fremadskridende. Når
synderen ved omvendelse finder fred med Gud gennem forsoningens blod, er det
kristne liv lige begyndt. Nu skal han gå fremad mod fuldkommenhed og vokse op
til “det mål af vækst, da vi kan rumme Kristi fylde.” Apostlen Paulus siger: “Ét gør
jeg, idet jeg glemmer, hvad der er bagved, og rækker efter det, der er foran, jager
jeg frem mod målet, den sejrspris, som Gud fra det høje kaldte os i Jesus Kristus.”
Fil. 3, 13-14. Og Peter viser os vejen til bibelsk helliggørelse: “Sæt netop derfor al
iver  ind  på  i  jeres  tro  at  vise  dyd,  i  dyden  indsigt,  i  indsigten  afholdenhed,  i
afholdenheden  udholdenhed,  i  udholdenheden  gudsfrygt,  i  gudsfrygten
broderkærlighed  og i  broderkærligheden kærlighed  til  alle...  når  I  gør  det,  vil  I
aldrig  snuble.”  2  Pet.  1,  5-10.  De,  der  erfarer  bibelsk  helliggørelse,  lægger  en
ydmyg ånd for dagen. Ligesom Moses har de set hellighedens frygtelige majestæt,
og  de  ser  deres  egen  uværdighed  i  modsætning  til  den  evige  Guds  renhed  og
ophøjede fuldkommenhed.’ Konfrontation, s. 388.

4. Hvordan viser Paulus, at dette opnås ved en proces af åndelig vækst? Ef.
4, 13-15.

BEMÆRK: ‘Enhver foranstaltning er gjort, for at den kristnes fromhed, renhed og
kærlighed hele tiden skal øges, at hans talenter må fordobles, og hans evne til at
arbejde for sin guddommelige Mester forøges. Men selvom denne foranstaltning er
blevet gjort, er der mange, som bekender sig til at tro på Jesus, der ikke viser den
ved  en  vækst,  der  vidner  om sandhedens  helliggørende  indflydelse  på  livet  og
karakteren.  Når  vi  først  modtager  Jesus  i  vore  hjerter,  er  vi  som  spædbørn  i
religion; men vi skal ikke forblive spædbørn i erfaring. Vi skal vokse i nåde og i
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kundskaben om vor Herre og Frelser Jesus Kristus; vi skal nå til mands og kvindes
modenhed i ham. Vi skal gøre fremskridt og få nye og rige erfaringer ved tro, vokse
i  tillid  og  kærlighed  og  kende  Gud  og  Jesus  Kristus,  som  han  har  sendt.
Forvandlingens gerning fra vanhellighed til hellighed er fortløbende. Dag for dag
arbejder  Gud for  menneskets  helliggørelse,  og  mennesket  skal  samarbejde  med
ham og anstrenge sig vedholdende i dannelsen af rigtige vaner. Han skal føje nåde
til nåde; og når han således arbejder på tilføjelsesplanen, arbejder Gud for ham på
mangfoldiggørelsesplanen.  Vor  Frelser  er  altid  rede  til  at  høre  og  besvare  det
ydmyge hjertes bøn, og nåde og fred tildeles de trofaste. Glædeligt giver han dem
de velsignelser, de behøver i deres kamp mod det onde, der hilder dem. Herligt er
det håb, der er foran den troende, idet han går fremad ved tro mod højderne af
kristen fuldkommenhed!’ My Life Today, s. 101.

‘Gav menneskene gaver’

5. Hvad har Gud givet ethvert af sine trofaste børn for at gøre dem i stand til
at vokse op til hans lighed? Ef. 4, 8-16.

BEMÆRK: ‘Løftet om Helligånden er ikke begrænset til nogen bestemt tidsalder
eller til  nogen race.  Kristus erklærede, at hans Ånds guddommelige kraft  skulle
følge hans disciple indtil enden. Lige fra pinsedag til vor egen tid har Talsmanden
været  udsendt  til  alle,  som  helt  og  fuldt  har  overgivet  sig  til  Herren  og  hans
tjeneste. Til alle dem, der har modtaget Kristus som deres personlige Frelser, er
Helligånden kommet som rådgiver, helliggører, vejleder og vidne. Jo nærmere Gud
de troende har vandret,  jo mere klart  og mægtigt  har de været vidner om deres
Forløsers kærlighed, og om hans frelsende nåde. De mænd og kvinder, der gennem
de  lange  århundreder  med  forfølgelser  og  prøvelser  fik  lov  at  mærke  Åndens
nærværelse i deres liv i rigeligt mål, har virket som tegn og undere i verden. De har
over  for  engle  og  mennesker  åbenbaret  den  frelsende  kærligheds  forvandlende
kraft.  De,  som ved pinsefesten blev iført  kraften fra  det  høje,  blev ikke derved
fritaget  for  senere  fristelser  og  prøvelser.  Når  de  vidnede  om  sandheden  og
retfærdigheden, blev de gentagne gange angrebet af sandhedens fjende, der søgte at
frarøve dem deres erfaringer som kristne. De blev tvunget til med al deres gudgivne
kraft at stræbe efter at nå målet for mænds og kvinders vækst i Kristus Jesus. Hver
dag bad de om stadig at modtage en ny nåde, så at de stadig kunne nå højere og
højere opad mod fuldkommenheden.  Ved Helligåndens medvirken lærte selv de
svageste, ved at opøve sig i troen på Gud, at udnytte deres betroede evner og at
blive  herliggjorte,  lutrede  og  forædlede.  Når  de  i  ydmyghed  underkastede  sig
Helligåndens omskabende indflydelse, modtog de en fylde af guddomskraft og blev
omdannede i lighed med det guddommelige.’ Mesterens Efterfølgere, s. 31.

6. Hvordan skildrer Bibelen Helligåndens gerning på hjertet? Zak. 10, 1.
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BEMÆRK: ‘Planten vokser ved at opsuge den næring, som Gud har tilvejebragt.
Den  sender  rødderne  ned  i  jorden.  Solen  skinner  på  den,  og  den  forfriskes  af
duggen  og  regnen.  Den  modtager  luftens  livgivende  stoffer.  Således  skal  den
kristne også vokse i samarbejde med Gud. Idet vi indser vor hjælpeløshed, skal vi
benytte  alle  de anledninger,  der  gives  os,  til  at  få  en  dybere  erfaring.  Ligesom
planten fæster  rødder  i  jorden,  skal  vi  rodfæstes  i  Kristus.  Ligesom planten får
solskin,  dug  og  regn,  skal  vi  modtage  Helligånden  i  vore  hjerter.  Væksten  i
kristenlivet vil ske “ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger
Hærskarers Herre.” Zak. 4, 6. Hvis vi forlader os på Kristus, vil han komme til os
“som regn, som vårregn, der væder jorden.” Hos. 6, 3. Han vil opgå for os som
retfærds sol “med lægedom under sine vinger.” Mal. 4, 2. Vi skal “blomstre som
liljen.” Vi skal “skyde som en vinstok.” Hos. 14, 5. 7. Ved stadigt at forlade os på
Kristus som vor personlige  Frelser  vil  vi  “i  et  og alt  vokse op til  ham, som er
hovedet.”’ Lys over hverdagen, del 1, s. 53.

‘Skilt fra mig kan I slet intet gøre’

7. Hvad må opretholdes, for at åndelig vækst kan finde sted? Joh. 15, 4-5.

BEMÆRK: ‘Der er mange, der har den opfattelse, at de selv må udrette en del af
arbejdet. De forlod sig på Jesus for at få syndsforladelse, men nu søger de at leve et
retfærdigt liv ved deres egne bestræbelser. Enhver sådan anstrengelse er imidlertid
forgæves. Jesus siger:  “Uden mig kan I slet intet gøre.” Vor vækst i nåden, vor
glæde, og hvad godt vi kan udrette, er alt sammen afhængigt af foreningen med
Kristus. Det er ved samfund med ham hver dag og hver time – ved at blive i ham –
vi kan vokse i nåden. Han er ikke alene frøets begynder, men også dets fuldender.
Det  er  Kristus  først  og  sidst  og  altid.  Han  må  være  med  os,  ikke  blot  ved
begyndelsen og enden af vor bane, men ved ethvert skridt på vejen. David siger:
“Jeg har altid Herren for øje; han er ved min højre, jeg rokkes ikke.” Sal. 16, 8.’
Vejen til Kristus, s. 69.

8. Hvordan skal foreningen med Kristus opretholdes? 1 Joh. 2, 3-6.

BEMÆRK:  ‘Du spørger måske: “Hvorledes kan jeg blive i Kristus?” På samme
måde som du antog ham i begyndelsen. “Derfor, ligesom I har modtaget Kristus
Jesus, Herren, så vandrer i ham.” “Min retfærdige skal leve af tro.” Kol. 2, 6; Heb.
10, 38. Du overgav dig til Gud for at tilhøre ham alene, for at tjene og adlyde ham,
og du antog Kristus som din frelser. Du kunne ikke selv gøre forsoning for dine
synder eller forandre dit hjerte; men da du havde overgivet dig til Gud, troede du, at
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han for Kristi skyld gjorde alt dette for dig. Ved tro blev du Kristi ejendom, og ved
tro må du vokse op til ham ved at give og tage. Du må give alt: dit hjerte, din vilje
din tjeneste, overgive dig til ham for at lyde alle hans bud. Og du må tage imod alt:
tage  imod Kristus,  al  velsignelses  fylde,  at  han må bo i  dit  hjerte  og være din
styrke, din retfærdighed, din evige hjælper,  for at du kan få kraft  til  at vandre i
lydighed.’ Vejen til Kristus, s. 70.

‘Derpå skal alle kende’

9. Hvorfor  er  det  vigtigt,  at  de,  der  følger  Kristus,  ligner  ham  i  deres
karakter? Joh. 13, 34-35.

BEMÆRK: ‘Det er vor egen karakter og erfaring, som bestemmer vor indflydelse
over andre. For at kunne overbevise andre om Kristi nådes magt, må vi kende dens
magt i vort eget hjerte og liv. Det evangelium, som vi fremholder til sjæles frelse,
må være det evangelium, ved hvilket vore egne sjæle er blevet frelste. Kun ved en
levende tro på Kristus som en personlig Frelser er det muligt for os at gøre vor
indflydelse gældende i en vantro verden. Hvis vi ønsker at redde syndere ude af den
rivende  strøm,  så  må  vore  egne  fødder  være  grundfæstede  på  klippen,  Jesus
Kristus. Kristendommens emblem består ikke i et udvortes mærke eller i at bære et
kors eller en krone, men i det, som åbenbarer  foreningen mellem mennesket og
Gud. Det er ved hans nådes kraft, som bevirker karakterens forvandling, at verden
skal  overbevises  om,  at  han  sendte  sin  Søn  som  dens  genløser.  Ingen  anden
indflydelse, der kan omgive menneskesjælen, har en sådan magt som indflydelsen
af et uegennyttigt liv. Det kraftigste argument til forsvar for evangeliet er en kærlig
og elskelig kristen.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 477-478.

10. Hvilken rolle ønsker Kristus, at hans folk skal spille i verden? 1 Joh. 4,
17b.

BEMÆRK: ‘Det er Guds hensigt at åbenbare sit riges principper gennem sit folk.
Og for at de skal kunne åbenbare disse principper i liv og karakter, ønsker han at
skille  dem  ud  fra  verdens  skikke,  vaner  og  levemåde...  Verden  skal  have  en
fremstilling af Guds karakter, når de ser hans godhed, barmhjertighed, retfærdighed
og kærlighed åbenbaret i hans menighed. Og når Guds lov således bliver omsat i
livet, vil selv verden erkende fortrinene hos dem, der elsker, frygter og tjener Gud,
fremfor ethvert andet folk på jorden.’ Herren Kommer, 15. april.
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‘Jeg er herliggjort i dem’

11. Hvad vil verden blive overbevist om, når den ser hans efterfølgeres 
helliggjorte liv? Joh. 17, 21-23.

BEMÆRK:  ‘Kristi  bøn for  disciplene var:  “At de alle  må være ét,  ligesom du,
Fader! i mig, og jeg i dig, at også de må være ét i os, så verden må tro, at du har
sendt mig.” Joh. 17, 21. Alle sande arbejdere for Gud vil arbejde i harmoni med
denne bøn. I  deres  anstrengelser  for at  fremme værket vil de alle åbenbare den
enhed i tanke og gerning, som viser, at de er Guds vidner og elsker hverandre. For
en verden der er splittet af uoverensstemmelser  og strid, vil deres kærlighed og
enighed vidne om deres forbindelse med Himmelen. Den er det overbevisende tegn
på deres missions Guddommelige karakter.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s.
135.

12. Hvilken velsignelse bringer Kristi folks helliggjorte liv ham? Joh. 17, 10.

BEMÆRK:  ‘Guds sønner og døtre har en stor gerning at gøre i verden. De skal
acceptere  Guds ord som deres  rådgiver  og bringe  det  videre  til  andre.  De skal
sprede lys. Alle, som Guds ord er indpodet i, vil trofast give ordet videre til andre.
De vil tale Kristi ord. I  deres samtale og opførsel  vil de vise, at de dagligt  har
overgivet sig til sandhedens principper. Sådanne troende er et skuespil for verden,
både for engle og mennesker, og Gud bliver herliggjort ved dem.’ Lys fra det Høje,
s. 66.

79



Lektie 13: 19. – 25. Juni
‘Vi ved, at Guds Søn er kommen, og han har givet os

forstand’

UDENADSVERS:  ‘Vi  ved,  at  Guds  Søn  er  kommen,  og  han  har  givet  os
forstand til at kende den sande; og vi er i den sande, i hans Søn, Jesus Kristus. Han
er den sande Gud og det evige liv.’ 1 Joh. 5, 20.

STUDIEHJÆLP: Lys over hverdagen, del 1, s. 114-126.
LEKTIENS MÅL: At forstå hvor vigtig kundskab er.

Indledning
‘Den kundskab, som vi gennem vor egen erfaring får om Gud og Jesus Kristus,

som  han  sendte  til  verden,  forvandler  mennesket  til  Guds  billede.  Den  giver
mennesket herredømme over sig selv og bringer alle lavere tilbøjeligheder og lyster
under et forædlet sinds kontrol. Den gør den, der ejer den, til en søn af Gud og
arving til Himmelen. Den sætter ham i forbindelse med den Uendeliges tanker og
åbner universets rige skatte for ham.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 102. 

‘En vidende Gud er Herren’

1. Hvem vil Gud give kundskab, og hvordan skal den erhverves? Es. 28, 9-
10.

BEMÆRK: ‘Mennesker lider  af mangel  på kundskaben om sandhed. De forstår
ikke, hvad de skal gøre for at blive frelst. Medmindre evangeliet forkyndes tydeligt,
enkelt, om og om igen, linje på linje, bud på bud, vil Satan kaste sin skygge mellem
synderen og Gud. Gud vil fremstilles som en hård, utilgivende Dommer. Kristus
prædikede ikke.  Han gav  instruktion  som en  guddommelig  Lærer.  Han lærte  i
enfoldighed, og således skal hans repræsentanter fremstille sandheden, idet de gør
alt, der har forbindelse med sjælens frelse, klart og let at forstå. Budskabet må gives
til verden, at angerens og troens vej nu er gjort tydelig ved ham, som havde magt til
at sætte sit liv til og tage det igen. “Den, som tror på mig,” erklærede Kristus, “skal
leve, om han end dør.”’ The Voice in Speech & Song, s. 233.

2. Er der en grænse for den kundskab, vi kan få af Gud? Rom. 11, 33; Kol.
2, 3. 

BEMÆRK: ‘Naturvidenskab  er  et  kundskabens  skatkammer,  som enhver  elev i
Kristi skole kan øse af. Når vi betragter den skønne natur, når vi studerer, hvad den 
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kan lære os med hensyn til jordens dyrkning, træernes vækst og alle jordens, havets
og himmelens vidundere, vil vi få en ny forståelse af sandheden, og vi vil finde, at
de  hemmeligheder,  der  er  forbundet  med  Guds  handlemåde  med  menneskenes
børn, hans store visdom og dømmekraft, som ses i menneskers liv, er et forrådshus
med mange kostbarheder.  Men det er i det skrevne ord, at kundskaben om Gud
bliver åbenbaret klarest for det faldne menneske. Det er skatkammeret, der rummer
Kristi uransagelige rigdom. Emnerne om forløsningen kan stadig uddybes. Skønt
de er gamle, er de altid nye og åbenbarer en stadig større herlighed og mægtigere
kraft for den, der søger efter sandhed.’ Kristus Alene, s. 107-108.

‘At jeg må kende Ham’

3. Hvilken værdi bør vi lægge på kundskab? Ordsp. 2, 3-6; Fil. 3, 8. 10-11.

BEMÆRK: ‘Man kan næppe vurdere, hvor betydningsfuldt det er at få et grundigt
kendskab til de hellige Skrifter. Bibelen er “indblæst af Gud” og i stand til at gøre
os “vise til  frelse” og gøre Guds-mennesket “fuldt beredt,  vel skikket til  al god
gerning”  (2  Tim.  3,  15-17)  og  har  således  det  største  krav  på  ærbødig
opmærksomhed. Vi bør ikke være tilfredse med et overfladisk kendskab, men søge
at lære den fulde betydning af sandhedens ord at kende og drikke dybt af ånden i de
hellige Skrifter.’ Barnet i Hjemmet, s. 493.

4. Hvad behøves der i tillæg til kundskab? 1 Kor. 13, 2. Sammenlign med 1 
Kor. 8, 1; 2 Pet. 1, 5-8.

BEMÆRK: ‘Der er  stor  fare  for  at  miste  vor interesse  for  hinanden,  miste vor
kærlighed  til  dem,  som  Kristus  døde  for,  fordi  vi  ikke  lever  i  lyset  fra
Retfærdighedens Sol. Brødre, skal vi udvise kold ligegyldighed mod dem, som vi
ved er uvidende om den sandhed, der skal gøre dem vise til frelse? Hvis vore egne
hjerter var rørt af hans guddommelige kærlighed, ville hjerter smeltes med Kristi
kærlighed,  men det  er  umuligt  at  formidle  noget  til  andre,  som vi  ikke har  en
erfaringsmæssig kundskab om. Denne hårdhjertethed er fra Satan. Han arbejder på
mange måder. Han søger at gøre mennesker, som hævder at tro på sandheden, utro,
ukærlige, stolte, selviske, hovmodige og tyranniske. Han ved udmærket godt, at de,
der besidder sådanne træk, aldrig kan være en duft af liv til liv. De udøver ingen
velduftende  indflydelse,  men snarere  sårer  og  kvæster  de  sjæle,  som de  kunne
hjælpe og trøste.’ Review & Herald, 14. juli 1891.
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‘Dette er det evige liv’

5. Hvad er den vigtigste kundskab? Joh. 17, 3. Sammenlign med Ordsp.  9,
10.

BEMÆRK: ‘Guds ord frembyder de allerbedste muligheder for uddannelse og den
mest  værdifulde  kundskabskilde,  som  er  inden  for  menneskets  rækkevidde.
Forstanden  tilpasser  sig  de  emners  omfang,  som  man  kræver,  at  den  skal
beskæftige  sig med. Hvis  den kun beskæftiger  sig med ubetydelige,  dagligdags
emner, og man aldrig kræver, at den skal anstrenge sig alvorligt for at forstå store
og  evige  sandheder,  vil  den  blive  uudviklet  og  svag.  Derfor  er  skrifterne  et
værdifuldt  middel til  at  udvikle evnerne.  De leder  direkte til  studiet  af  de mest
ophøjede,  de  mest  forædlede  og  mest  storslåede  sandheder,  som  det  er  givet
menneskets  forstand  at  beskæftige  sig  med.  De  henleder  vore  tanker  på  det
guddommelige ophav til alle ting. Vi ser den Eviges karakter åbenbaret og lytter til
hans stemme,  når  han samtaler  med patriarker  og profeter.  Vi ser  hans forsyns
hemmeligheder  forklaret,  de  store  problemer,  som  har  beskæftiget  ethvert
dybttænkende  menneske,  men  som menneskeforstanden  forgæves  søger  at  løse
uden åbenbaringens hjælp. De åbner et enkelt og dog ophøjet teologisk system for
vor  forståelse,  idet  de  fremstiller  sandheder,  som  et  barn  kan  fatte,  men  som
alligevel  er  så  vidtrækkende,  at  de  forbløffer  de  mest  skarpsindige  tænkere.  Jo
nøjere man gransker Guds ord, og jo bedre man forstår det, desto klarere vil man
indse, at der vil vedblive at være uendelig visdom, kundskab og kraft.’  At jeg må
kende Ham, 2. januar.

6. Hvordan har Gud åbenbaret kundskab om sig selv? 2 Kor. 4, 6. 

BEMÆRK: ‘Kundskaben om Gud, som han har  åbenbaret  sig i Kristus,  er  den
kundskab, som alle frelste må være i besiddelse af. Det er denne kundskab, der
bevirker en sindets forvandling. Når den tages med ind i livet, vil den genskabe
sjælen  i  Kristi  billede.  Det  er  denne  kundskab,  Gud  opfordrer  sine  børn  til  at
modtage  og i  sammenligning med den er  alt  andet  forfængelighed  og tomhed.’
Mesterens Efterfølgere, s. 252.

‘Da du har vraget kundskab’

7. Hvad er nogle vigtige områder af kundskab? Rom. 3, 20; Luk. 1, 77; 1
Tim. 2, 4.
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BEMÆRK: ‘Mens kundskaben om videnskab er en kraft, var den kundskab, som
Jesus personligt kom for at give verden, kundskaben om evangeliet. Sandhedens lys
skulle kaste dens klare stråler  på jordens yderste  grænser,  og modtagelsen  eller
forkastelsen  af  Guds  budskab  involverede  sjæles  evige  skæbne.  Frelsesplanen
havde dens plads i den Uendeliges råd fra evighed af. Evangeliet er åbenbaringen
af  Guds  kærlighed  til  mennesker  og  betyder  alt,  hvad  der  er  vigtigt  for
menneskehedens  lykke  og  velvære.  Guds  gerning  på  jorden  er  af  umådelig
betydning, og det er Satans særlige mål at fortrænge den fra synet og sindet, så han
kan  gøre  sine  besnærende  påfund  virkningsfulde  til  ødelæggelse  af  dem,  som
Kristus døde for.  Det er hans hensigt  at få menneskers opdagelser  ophøjet over
Guds visdom. Når sindet er optaget af menneskers ideer og teorier med udelukkelse
af Guds visdom, så er det stemplet med afgudsdyrkelse. Det, der uberettiget kaldes
videnskab, er blevet ophøjet over Gud, naturen over dens Skaber, og hvordan kan
Gud se på sådan visdom?’ Christian Education, s. 83.

8. Hvilken  fare  venter  der  dem,  der  mangler  den  kundskab,  som  Gud
tilbyder? Hos. 4, 6. Se også Ordsp. 19, 2; Heb. 10, 26. Sammenlign med
Job 21, 14-15.

BEMÆRK:  ‘Alle burde indse behovet for individuelt at forstå sandheden for sig
selv... Der er iblandt vort folk en mangel på kundskab angående den tredje engels
budskabs opståen og fremgang. Der er stort behov for at granske Daniels Bog og
Åbenbaringens  Bog  og  lære  teksterne  grundigt,  så  vi  kan  vide,  hvad  der  står
skrevet.  Det lys,  der er givet  mig, har været meget eftertrykkeligt,  at  mange vil
forlade  os,  idet  de  lytter  til  forførende  ånder  og  djævles  læresætninger.  Herren
ønsker,  at  enhver sjæl, der hævder at tro på sandheden, skal have en intelligent
forståelse af, hvad sandheden er. Falske profeter vil opstå og vildlede mange. Alt,
der  kan  rystes,  skal  rystes.  Sømmer  det  sig  så  ikke  for  enhver  at  forstå
begrundelserne for vor tro? I stedet  for at have så mange prædikener burde der
være en nøjere granskning af Guds ord, idet Skrifterne åbnes tekst for tekst, og der
søges efter de stærke beviser, der opretholder de fundamentale læresætninger, som
har bragt os der, hvor vi nu er, på platformen af evig sandhed.’ Evangelism, s. 363.

‘Kundskabs begyndelse’

9. Hvad er fundamentet  for  al  sand kundskab? Ordsp.  1,  7.  Sammenlign
med 2 Kor. 10, 5.

BEMÆRK: ‘“Herrens frygt er kundskabs begyndelse.” Ordsp. 1, 7. Én sætning i
Skriften er mere værd end ti tusind menneskelige ideer eller argumenter. De, som
nægter at vandre på Guds vej, kommer til sidst til at høre disse ord: “Vig bort fra
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mig!” Men når vi vandrer på Guds vej, leder Herren Jesus vort sind og fylder vore
læber med forvisning. Vi kan være stærke i Herren og i hans vældes kraft. Når vi
tager imod Kristus, får vi kraft. En iboende Frelser gør sin kraft til vor ejendom.
Sandheden bliver vor kapital. Der viser sig ingen uretfærdighed i livet. Vi bliver i
stand til at tale i rette tid til dem, som ikke kender sandheden. Kristi tilstedeværelse
i  hjertet  er  en  livgivende  kraft,  som  styrker  hele  ens  væsen.’  Vejledning  for
Menigheden, bind 3, s. 95.

10. Hvilken advarsel giver Gud dem, der forkaster kundskab? Ordsp. 1, 28-
31. Se også Rom. 1, 28-32.

BEMÆRK: ‘Et væld af lys har skinnet på Guds folk, men mange har ikke fulgt
lyset og befinder sig derfor i en tilstand af stor åndelig svaghed. Det skyldes ikke
mangel på kundskab, at Guds folk er ved at gå til grunde. De vil ikke blive dømt,
fordi de ikke kender vejen og sandheden og livet. Det, som vil dømme dem, er den
sandhed, der er gået op for deres forstand, og det lys, der har skinnet i deres hjerte,
men  som  er  blevet  tilsidesat  eller  afvist.  De,  som  aldrig  har  haft  dette  lys  at
forkaste, vil ikke komme under fordømmelse. Hvad mere var der at gøre ved Guds
vingård, som ikke var blevet gjort? Lys, et herligt lys, skinner på Guds folk, men
det vil ikke frelse dem, medmindre de lader sig frelse ved det, følger det helt, og
sender det videre til dem i mørket.’ I Mesterens Tjeneste, s. 49.
‘Guds Ånd er ved at forlade mange blandt hans folk. Mange er kommet ind på
mørke, hemmelige stier, og nogle vil aldrig vende tilbage. De vil fortsætte med at
snuble til deres undergang. De har fristet Gud, de har forkastet lys. Alt det bevis,
der nogen sinde vil blive givet dem, har de modtaget, og de har ikke ænset det. De
har valgt mørke frem for lys og har besmittet deres sjæle... Det eneste hjælpemiddel
er tro på sandheden, modtagelse af lyset. Dog har mange lyttet til sandheden under
tilkendegivelse af Ånden, og de har ikke bare nægtet at tage imod budskabet, men
de har hadet lyset. Disse mennesker er skyldige i sjæles undergang. De har stillet
sig selv mellem himmelsksendt lys og folket. De har trådt Guds ord under fode og
trodser hans Helligånd.’ Testimonies to Ministers, s. 90. 

‘Guds Søn har givet os forstand’

11. Hvad var Paulus’ ønske for de kristne troende? Rom. 15, 14; 1 Kor. 1, 5;
Ef. 1, 17; Fil. 1, 9; Kol. 1, 9-10.

BEMÆRK: ‘Styrke kommer ved øvelse. Alle, som gør brug af de evner, Gud har
givet dem, vil opnå forøgede evner, som de kan hellige til hans tjeneste. De, som
ingenting gør for Guds sag, vil ikke vokse i nåden og i kundskab om sandheden.
Den, som ville lægge sig ned og nægte at bevæge arme og ben, ville snart miste al
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evne til at bruge dem. Såedes vil også en kristen, som er uvillig til at bruge de
kræfter, Gud har givet ham, ikke alene undlade at vokse op til Kristus, men han
mister den styrke, han allerede havde; han bliver åndelig lam. De, som grundfæstes
og styrkes og rodfæstes i sandheden, er de, som med kærlighed til  Gud og sine
medmennesker anstrenger sig for at hjælpe andre. En sand kristen arbejder for Gud,
ikke efter indskydelse, men af princip, ikke kun en dag eller en måned, men hele
livet igennem.’ I Mesterens Tjeneste, s. 127.

12. Hvordan lyder Johannes’ afsluttende ord om kundskab? 1 Joh. 5, 20.

BEMÆRK:  ‘Enhver,  som er  udvalgt  af  Gud,  burde  forbedre  sine  intellektuelle
kræfter.  Jesus  kom  for  at  repræsentere  Faderens  karakter,  og  han  sendte  sine
disciple ud til verden for at repræsentere Kristi karakter. Han har givet sit ord for at
vise livets vej, og han har ikke efterladt os til blot at fremholde det ord, men han
har  også  lovet  at  gøre  det  virkningsfuldt  ved  Helligåndens  kraft.  Er  der  derfor
grund til, at nogen skal vandre i usikkerhed og sørge over, at de ikke kender og
erfarer  Helligåndens  bevægelser  på  deres  hjerter?  Hungrer  og  tørster  du  efter
belæring i retfærdighed? Så har du det sikre løfte om, at du vil mættes. “Vi ved, at
Guds Søn er kommen, og han har givet os forstand til at kende den sande; og vi er i
den sande, i  hans Søn, Jesus Kristus.  Han er den sande Gud og det evige liv.”
Herren ønsker, at vi skal være i besiddelse af den himmelske visdoms ånd. Bliver
vi  alle  tilskyndet  til  at  bede  Herren  ydmygt  og  indtrængende,  som vore  behov
kræver det, idet vi bønfalder ham om visdommens ånd? Beder vi og siger: “Vis mig
de hemmeligheder, jeg ikke kender, lær du mig”? Å, for ydmyg, indtrængende bøn,
som fremkommer fra oprigtige læber i bøn om vejledning, der kommer fra Gud!
Han siger: Jeg ejer råd og visdom.’ Testimonies to Ministers, s. 199-200.
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