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‘Ransag skrifterne’
‘Det er dem, som vidner om mig.’

Gud taler til os i sit ord. Her er hans væsen, hans styrelse med menneskene
og  forløsningens  store  værk  endnu  tydeligere  åbenbaret...  Jesus  sagde  om  Det
Gamle Testamentes skrifter (og hvor meget mere er dette ikke sandt om Det Nye):
“Det er dem, som vidner om mig.” Joh. 5, 39. De vidner om Forløseren, på hvem
hele vort håb om et evigt liv hviler; ja hele Bibelen vidner om Kristus. Fra den
første beretning om skabelsen – thi uden ham “blev end ikke én ting til af det, som
er” – indtil den sidste forjættelse: “Se jeg kommer snart” (Joh. 1, 3; Åb. 22, 12),
læser vi om hans gerninger, og hører vi hans røst. Ønsker du at lære Frelseren at
kende, så gransk Den hellige Skrift.

Lad hele dit hjerte blive fyldt med Guds ord. Det er det levende vand, der vil
slukke din brændende tørst. Det er det levende brød fra himmelen. Jesus erklærer:
“Dersom I ikke æder Menneskesønnens kød og drikker hans blod, har I ikke liv i
eder.” Og han forklarer sine ord, når han siger: “De ord, som jeg har talt til eder, er
ånd og er liv.” Joh. 6, 53 og 63. Vore legemer opbygges af det, vi spiser og drikker,
og således som det er i naturens husholdning, er det også i den åndelige. Det er det,
vi grunder på, der giver vor åndelige natur karakter og styrke.

Genløsningen er et emne, som englene ønsker at skue ind i. Det vil blive
emnet for de genløstes studium og sang gennem evighedens uendelige tider. Er det
ikke  værd  at  granske  og  tænke  nøje  over  nu?  Jesu  store  barmhjertighed  og
kærlighed og det offer, han har frembåret for os, kræver den dybeste og alvorligste
overvejelse. Vi bør dvæle ved vor Genløsers og Talsmands karakter. Vi bør tænke
meget på hans mission, som kom for at frelse sit folk fra deres synder. Vor tro og
vor kærlighed styrkes, når vi således betragter himmelske ting, og vore bønner vil
blive mere og mere antagelige for Gud, fordi de blandes mere og mere med tro og
kærlighed.  De vil blive forstandige og inderlige.  Vi vil få en mere vedholdende
tillid til Jesus og en daglig, levende erfaring om den magt, som kan gøre alle dem
salige, der kommer til Gud ved ham.

Når vi betragter Frelserens fuldkommenhed, vil der opstå et ønske hos os
om at blive helt forvandlede og fornyede efter hans renheds billede. Vi vil hungre
og tørste efter at ligne ham, som vi tilbeder. Jo mere vi tænker på Kristus, desto
mere vil vi tale om ham til andre og åbenbare ham for verden.

Vejen til Kristus,  s. 87-89.
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Lektie 1: 25. september – 1. oktober  
‘Alt er blevet til ved det’

UDENADSVERS: ‘Værdig er du, vor Herre og Gud, til at få æren og prisen og
magten; thi du har skabt alle ting, og de blev til og blev skabt, fordi det var din
vilje.’ Åb. 4, 11. 

STUDIEHJÆLP: Den Store Mester,  s. 190.
LEKTIENS MÅL: At studere hvor vigtig sandheden om, at Kristus er 

Skaberen, er.

Indledning
‘Hvor vældig er ikke kontrasten mellem Kristi guddommelighed og det hjælpeløse
spædbarn i krybben i Betlehem! Hvordan kan vi spænde over kløften mellem den
mægtige  Gud  og  det  hjælpeløse  barn?  Og  dog  blev  verdeners  skaber  i  hvem
guddomsfylden boede legemlig,  åbenbaret  i  det  hjælpeløse spædbarn i  krybben.
Højt hævet over alle engle,  Faderens jævnbyrdige i værdighed og ære, og dog i
menneskelig  skikkelse!  Guddommelighed  og  menneskelighed  blev  forenet  på
mystisk, ubegribelig vis, og mennesket og Gud blev ét.’ Kristus Alene, s. 69. 

‘I begyndelsen’

1. Hvilke vigtige udtalelser indleder Johannes sit evangelium med? Joh. 1, 1-
3.

BEMÆRK: ‘I optegnelsen, som Helligånden pålagde Johannes at fremstille, siger
han om Kristus: “I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var
Gud. Dette var i begyndelsen hos Gud. Alt er blevet til ved det, og uden det, blev
intet  til  af  det,  som er.”  Dette  er  den  mest  dyrebare  åbenbaring  af  udtrykkelig
sandhed, som kaster sit  guddommelige lys og sin herlighed på alle, der vil tage
imod den.’ Fundamentals of Christian Education, s. 406. 

2. Hvordan identificerer Johannes Ordet? Joh. 1, 14.

BEMÆRK: ‘Han [Kristus] opslog sit telt ved siden af menneskers telte for at kunne
bo iblandt os, og for at vi skulle komme til at kende hans guddommelige karakter
og  liv.  “Ordet  blev  kød  og  tog  bolig  iblandt  os,  og  vi  så  hans  herlighed,  en
herlighed, som den enbårne Søn har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.” Joh.
1, 14. Efter at Jesus er kommet for at bo hos os, ved vi, at Gud har kendskab til
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vore prøvelser og medfølelse med vore sorger. Enhver af Adams sønner og døtre
må kunne forstå, at vor, Skaber er synderes ven; thi i enhver tilsigelse om nåde, 

4



Lektie 1: 25. september – 1. oktober
ethvert  løfte  om  glæde,  enhver  kærlighedsgerning,  enhver  guddommelig
tiltrækningskraft i Frelserens liv på jorden ser vi “Gud med os”.’ Den Store Mester,
s. 14.

‘Sit mægtige ord’

3. Hvordan understøtter Paulus’ vidnesbyrd om, at Kristus var Skaberen,
Johannes’ vidnesbyrd? Kol. 1, 13-17. Sammenlign med Ef. 3, 9.

BEMÆRK: ‘Apostlen priste Kristus over for brødrene som den, ved hvem Gud
havde skabt alle ting og ved hvem han havde udvirket deres frelse. Han erklærede,
at den hånd, der holder verdenerne på plads og styrer alt i Guds univers i fuld orden
og utrættelig bevægelse, er den samme hånd, som blev naglet til korset for deres
skyld. “Thi i ham skabtes alt i Himlene og på jorden,” skrev Paulus, “det synlige og
det  usynlige,  hvad  enten  det  er  tronengle  eller  herskere  eller  magter  eller
myndigheder; alt er skabt ved ham og til ham; og han er før alt og alt består ved
ham.”’ Mesterens Efterfølgere, s. 250.

4. Hvordan bliver vi vist, at Kristus ikke er holdt op med at engagere sig
med den verden, han skabte? Heb. 1, 2-3a.

BEMÆRK: ‘Gennem sit liv og sin lære har Kristus givet fuldkommen belysning
ved eksempler af den uselviske tjeneste, der har sit udspring i Gud selv. Gud lever
ikke for sig selv. Ved at skabe verden og ved at opretholde alle ting tjener han
bestandig andre. “Han lader sin sol stå op både over onde og gode og lader det
regne både over retfærdige og uretfærdige.” Matt. 5, 45. Dette ideal for al tjeneste
har Gud overgivet til sin Søn. Jesus blev givet os, for at han skulle stå i spidsen for
hele menneskeheden, så at han gennem sit eksempel kunne lære den, hvad det vil
sige at tjene. Han levede hele sit liv under tjenestens lov. Han tjente alle og var en
hjælper for alle. Således levede han under Guds lov og viste os ved sit eksempel,
hvordan vi skal adlyde den.’ Den Store Mester, s. 444.

‘Og Gud sagde’

5. Hvordan gennemførte Kristus denne skabelsesgerning? 1 Mos. 1, 3. 6. 9.
11. 14. 20. 24. 26.

BEMÆRK: ‘Den skabende kraft, som frembragte verdenerne, findes i Guds ord.
Dette ord meddeler kraft;  det frembringer liv. Enhver befaling er en forjættelse;
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Lektie 1: 25. september – 1. oktober
hvis den antages gennem viljen og modtages i sjælen, bringer den den Almægtiges
liv med sig. Den forvandler naturen og genskaber Guds billede i sjælen. Det liv, der
således tildeles os, bliver opretholdt på en lignende måde. Mennesket skal leve “af
hvert ord, som udgår af Guds mund.” Matt. 4, 4.’ Uddannelse, s. 126.

6. Hvordan nedskrev salmisten denne vigtige sandhed? Sal. 33, 6. 9.

BEMÆRK: ‘Den samme skabende kraft, som frembragte verden, udøves stadig for
at  opretholde  universet  og  fortsætte  naturens  virksomhed.  Guds  hånd  leder
planeterne i deres ordnede march gennem himlene. Det skyldes ikke iboende kraft,
at jorden år efter år fortsætter dens bevægelse rundt om solen og frembringer dens
rige gaver. Guds ord styrer elementerne. “Han dækker himlen med skyer, sørger for
regn til jorden, lader græs spire frem på bjergene.” Sal. 147, 8. Det er ved hans
kraft,  at  planterne  vokser,  at  bladene  kommer  frem  og  blomsterne  blomstrer.’
Counsels to Parents, Teachers & Students, s. 185.

‘Herren er himlens skaber’

7. Hvorfor er sandheden om, at Kristus skabte os, vigtig? 1 Krøn. 16, 26.

BEMÆRK: ‘De, som har en sand kundskab om Gud, vil ikke blive så optaget af
naturlovene eller virksomheden i naturen, at de overser eller ikke ønsker at se, at
Gud er i stadig virksomhed i naturen. Naturen er ikke Gud og har aldrig været det.
Naturens røst vidner om Gud, men naturen er ikke Gud. Den er hans skaberværk og
bærer  derfor  vidnesbyrd  om  hans  magt.  Guddommen  er  naturens  ophav.  Den
naturlige verden har i sig selv ingen anden kraft end den, Gud giver den.’ På fast
grunn, bog 1, s. 289.

8. Hvad vil skæbnen af alle andre genstande for menneskets tilbedelse være?
Jer. 10, 11.

BEMÆRK: ‘Afgudsdyrkerne skulle til sidst lære, at de falske guder hverken kan
hjælpe eller frelse. “Guder, der ikke har skabt Himmel og jord, skal forsvinde fra
jorden og under himmelen.” Jer. 10, 11. Mennesket kan kun finde fred og hvile, når
det er tro imod den levende Gud, Skaber og Konge.’ Profeter & Konger, s. 51.
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Lektie 1: 25. september – 1. oktober
‘Den levende Gud, som har skabt himmelen og jorden’

9. Hvordan identificeres den sande Gud af hans folk gennem alle tidsaldre?
2 Kong. 19, 15; Es. 40, 28; Jer. 32, 17; ApG. 4, 24; 14, 15; 17, 24-25; Åb. 4,
11.

BEMÆRK: ‘Vi skal tilbede Gud, fordi han er Skaberen, og ham skylder alt levende
deres liv. Overalt i Bibelen, hvor hans krav om ærbødighed og tilbedelse, frem for
de  hedenske  guder,  omtales,  gives  der  bevis  på  hans  skaberkraft.  “Thi  alle
folkeslagenes guder er afguder, Herren er himlens skaber.” Sal. 96, 5. “Hvem vil I
ligne mig med som min ligemand? siger den Hellige. Løft eders blik til himlen og
se: Hvo skabte disse (stjernerne)?” “Thi så siger Herren, himlens skaber, han, som
er Gud, som dannede jorden... Herren er jeg, ellers ingen.” Es. 40, 25. 26; 45, 11.
Og salmisten siger: “Kend, at Herren er Gud! Han skabte os, vi er hans.” “Kom, lad
os bøje os, kaste os ned, knæle for Herren, vor skaber!” Sal. 100, 3; 95, 6. Og de
hellige væsener, der tilbeder Gud i Himlen, meddeler grunden til, at de skylder ham
hyldest: “Værdig er du, vor Herre og Gud, til at få æren og prisen og magten; thi du
har skabt alle ting.” Åb. 4, 11.’ Konfrontation, s. 360.

10. Hvilken  advarsel  har  himmelen  givet  dem,  der  lever  i  tiden  for  Guds
dom? Åb. 14, 6-7.

BEMÆRK: ‘Budskaberne i dette kapitel  indeholder  en tredobbelt  advarsel,  som
skal forberede jordens indbyggere til Herrens genkomst. Budskabet: “Nu er hans
doms time kommet,” peger på afslutningen af Kristi tjeneste for menneskets frelse.
Det bebuder en sandhed, som skal forkyndes, til Frelserens midlertjeneste ophører,
og  han  kommer  tilbage  til  jorden  for  at  hente  sit  folk.  Domshandlingen,  som
begyndte i 1844, skal fortsættes, indtil alles sag er afgjort, både de levendes og de
dødes.  Derfor  varer  den,  til  menneskenes  prøvetid  slutter.  For  at  berede
menneskene til at bestå i dommen befaler budskabet dem at “frygte Gud og give
ham  ære,”  og  “tilbede  ham,  som  har  skabt  himmelen  og  jorden  og  havet  og
kildevældene.” Der står i ordet, at følgen af at tage imod disse budskaber vil blive:
Her er “de hellige, der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus.”’ Kristus Alene,
s. 345.

‘Deres uforstandige hjerte blev formørket’

11. Hvilken frygtelig fejltagelse er blevet begået af mennesker og med hvilken
følge? Rom. 1, 25-31.
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Lektie 1: 25. september – 1. oktober

BEMÆRK:  ‘Videnskab  er  i  bund  og  grund  et  spil.  Det  er  et  spil  med  én
altovervejende og bestemmende regel: Regel Nr. 1: Lad os se, hvor langt og i hvor
høj grad vi kan forklare det fysiske og materielle univers’ opførsel udelukkende i
termer af fysiske og materielle årsager uden at ty til det overnaturlige.’ Richard
Dickerson i  Perspectives on Science & Christian Faith, 44,  s. 137-138, (1992).
[Fremhævelsen er tilføjet.]
‘Kolde,  filosofiske  spekulationer  og  videnskabelig  forskning,  hvori  Gud  ikke
anerkendes,  er  virkelig til  skade. Og det  onde forværres,  når,  som det oftest  er
tilfældet, bøger fra forfattere, der åbenlyst er vantro, placeres i de unges hænder og
accepteres  som autoritet,  og deres  uddannelse baseres  på dem. Gennem alle  de
tanker,  der fremsættes af disse mænd, er deres giftige synspunkter  indflettet. At
studere sådanne bøger er ligesom at have med sort kul at gøre; en elev, som tænker
langs skepticismens bane, kan ikke være ubesmittet i sindet. Forfatterne af disse
bøger, som har sået tvivlens og vantroens sæd vidt og bredt over verden, har været
under træning hos Guds og menneskets store fjende, den anerkendte leder af magter
og myndigheder, herskeren over mørket i denne verden. Det, Gud har sagt om dem,
er: “Deres tanker blev tomme, og deres hjerter blev formørket. Mens de påstod, at
de var vise, blev de dårer;” “thi skønt de kendte Gud, ærede eller takkede de ham
dog ikke som Gud.” Rom. 1, 21. 22. De forkastede guddommelig sandhed i dens
enfoldighed og renhed for denne verdens visdom.’ Counsels to Parents, Teachers
& Students, s. 423-424.

12. Hvilket  blivende  minde  om  Kristi  skabelsesværk  er  blevet  givet
menneskeheden? 2 Mos. 20, 8-11. Sammenlign med 1 Mos. 2, 1-3 og Es.
66, 22-23.

BEMÆRK:  ‘“Hviledagens  betydning  som minde om skabelsen  er,  at  den  altid
holder os den sande grund for øje, til at vi må tilbede Gud” – fordi det er ham, der
er Skaberen, og vi er hans skabninger. “I hviledagen finder vi den egentlige grund
til tilbedelse af Gud, for den forkynder den store sandhed på en mere slående måde
end nogen anden foranstaltning. I forskellen mellem Skaberen og hans skabning
finder vi den sande grund til dyrkelse af Gud, ikke blot hver syvende dag, men i det
hele taget. Denne store kendsgerning kan aldrig forældes og må aldrig glemmes.” J.
N. Andrews, History of the Sabbath, kap. 27. Det var for altid at minde mennesker
om denne sandhed, at Gud indstiftede hviledagen i Eden; og så længe årsagen til
vor gudsdyrkelse er den kendsgerning, at han er vor skaber, så længe vil hviledagen
fortsætte  med at  være  tegn  på  og  minde om dette.  Hvis  alle  mennesker  havde
helligholdt hviledagen, ville deres tanker og kærlighed rettes mod Skaberen som
genstand for ærefrygt og tilbedelse, og der havde aldrig været nogen afgudsdyrker,
ateist  eller  vantro.  Helligholdelse  af  hviledagen  er  tegn  på  trofasthed  mod den
sande Gud,  “ham, som har skabt  himlen og jorden  og havet  og kildevældene.”
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Lektie 1: 25. september – 1. oktober
Derfor vil det budskab, der befaler mennesker at tilbede Gud og holde hans bud,
især opfordre dem til at holde det fjerde bud.’ Konfrontation, s. 362. 
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Lektie 2: 2. –8. oktober
‘Hvor er du?’ 

UDENADSVERS: ‘Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem din
sæd og hendes sæd; den skal knuse dit hoved, og du skal hugge den i hælen!’ 1
Mos. 3, 15.

STUDIEHJÆLP: Patriarker & Profeter, s. 29-31.
LEKTIENS MÅL: At vise hvordan Herren ikke forlod Adam og Eva efter deres

synd.

Indledning
‘Tidligere havde [Adam og Eva] været glad for at se deres Skaber, når han kom

for at vandre og tale med dem. Nu var de i deres syndighed bange for at møde ham.
Da de hørte Guds stemme i haven, skjulte de sig “for ham inde mellem havens
træer. Da kaldte Gud Herren på Adam og råbte: ‘Hvor er du?’”’ Sermons & Talks,
bind 1, s. 319.

‘Hørte de Herren’

1. Hvordan tog  Gud initiativet  til  at  løse  problemet  efter  Adam og Evas
synd? 1 Mos. 3, 8-9. Sammenlign med Luk. 19, 10.

BEMÆRK: ‘Menneskesønnen kom for at opsøge og frelse det fortabte. Et forvildet
får finder aldrig på egen hånd vejen tilbage til folden. Hvis det ikke opsøges og
reddes af den årvågne hyrde, strejfer det om, indtil det forgår. Hvilket billede på
Frelseren i denne beretning!. Hvis ikke Jesus, Den gode Hyrde, var kommet for at
opsøge og redde de vildfarne, var vi omkommet.’  Kristus alene, s. 210-212. 

2. Hvordan reagerede Adam og Eva, da Herren nærmede sig? 1 Mos. 3, 10.

BEMÆRK: ‘Efter han syndede, frygtede [Adam], at hver lyd var Guds fodtrin. Han
ønskede ikke at se Gud, og da han hørte ham komme, skyndte han sig ikke for at
møde ham, men skjulte sig. “Da kaldte Gud Herren på Adam og råbte: ‘Hvor er
du?’ Han svarede: ‘Jeg hørte dig i haven og blev angst, fordi jeg var nøgen, og så
skjulte jeg mig!’ Da sagde han: ‘Hvem fortalte dig, at du var nøgen? Mon du har
spist af det træ, jeg sagde, du ikke måtte spise af?’” Dette var altså årsagen. Han
havde brudt Guds bud; og retfærdighedens lys,  der havde omgivet ham som en
klædning, var forsvundet, og efterlod ham nøgen, og han var bange for at møde
Gud. Synd er den eneste nøgenhed, den eneste nedværdigelse, den eneste vanære, 
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Lektie 2: 2. – 8. oktober
som vi kan kende; den er det eneste, som vil gøre os bange for at møde Gud.’
Review & Herald, 26. januar 1897.

‘Være du forbandet’

3. Hvilken dom udtalte Herren over slangen? 1 Mos. 3, 14. 

BEMÆRK: ‘Så udtalte Herren dommen over slangen: “Fordi du har gjort  dette,
være du forbandet blandt alt kvæget og blandt alle markens dyr! På din bug skal du
krybe, og støv skal du æde alle dit livs dage!” Fordi slangen var blevet brugt som
Satans redskab,  skulle den have del  i  Guds doms hjemsøgelse.  Fra at  være det
smukkeste  og  mest  beundrede  af  markens  dyr  skulle  den  blive  det  mest
nedværdigede og afskyede  af  alle,  frygtet  og hadet  af  både mennesker og dyr.’
Patriarker & Profeter, s. 29.

4. Hvilket  løfte  om  en  fremtidig  Genløser  blev  givet  i  Guds  dom  over
fristeren? 1 Mos. 3, 15.

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

‘Jeg vil meget mangfoldiggøre dit svangerskabs møje’

5. Hvilke ord blev henvendt til Eva af Herren? 1 Mos. 3, 16.

BEMÆRK:  ‘Eva  havde  været  fuldkommen  lykkelig  ved  sin  mands  side  i
Edenhjemmet; men som de moderne, rastløse Evadøtre følte hun sig smigret ved
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Lektie 2: 2. – 8. oktober
udsigten til at komme op i et højere plan, end Gud havde bestemt for hende. I sit
forsøg på at hæve sig over sin oprindelige stilling faldt hun langt under den. Alle
de, der er uvillige til at påtage sig livets pligter i overensstemmelse med Guds plan,
og at gøre det med glæde, vil opnå samme resultat. I deres bestræbelser for at opnå
stillinger, som han ikke har gjort dem skikket til, lader mange den plads stå tom,
hvor de kunne være en velsignelse.’ Patriarker & Profeter, s. 30.

6. Hvilken ændring erklærede Herren, at der skulle være i Adams og Evas
forhold? 1 Mos. 3, 16b.

BEMÆRK: ‘Ved skabelsen havde Gud gjort  hende til  Adams lige.  Hvis de var
forblevet lydige imod Gud - i overensstemmelse med hans store kærligheds lov -
ville  de  altid  have  været  i  harmoni  med hinanden;  men synden  havde medført
disharmoni, og nu kunne deres forening kun bevares og harmonien genoprettes ved,
at en af parterne underkastede sig.  Eva var den første,  der syndede, og hun var
faldet i fristelse ved at fjerne sig fra sin ledsager på trods af Guds forskrift. Det var
ved  hendes  overtalelser,  Adam  syndede,  og  hun  blev  nu  stillet  i  et
afhængighedsforhold til sin mand.’ Patriarker & Profeter, s. 29.

‘Støv er du’

7. Hvilken dom afsagde Herren over Adam? 1 Mos. 3, 17-18.

BEMÆRK: ‘Da Gud skabte mennesket, gjorde han det til hersker over jorden og
alle levende væsener. Så længe Adam forblev tro mod Himmelen, var hele naturen
ham underdanig, men da han gjorde oprør mod den guddommelige lov, gjorde de
skabninger, der stod under ham, oprør mod hans herredømme. Således ville Herren
i sin store barmhjertighed vise menneskene sin lovs hellighed og gennem deres
egen erfaring lede dem til at se faren ved at tilsidesætte den, selv på det mindste
punkt.  En tilværelse præget af hårdt arbejde og bekymringer skulle fra nu af være
menneskenes lod, men den blev anvist dem i kærlighed. Det var en undervisning,
som var nødvendiggjort af synden for at lægge en dæmper på deres tilbøjelighed til
at tilfredsstille appetitten og lidenskaberne og for at udvikle deres selvkontrol. Det
var en del af Guds store plan til menneskets redning fra syndens ødelæggelse og
nedværdigelse.’ Conflict & Courage, s. 18.

8. Hvordan forklarede Herren syndens straf og konsekvenser for Adam? 1
Mos. 3, 19.
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Lektie 2: 2. – 8. oktober
BEMÆRK: ‘Gud sagde, at mennesket som straf for sin synd skulle vende tilbage til
jorden, som det var taget af: “Støv er du, og til støv skal du vende tilbage.” vers 19.
Satans ord: “åbnes eders øjne,” viste sig kun at være sande i denne betydning: efter
at  Adam og Eva havde været  ulydige  mod Gud, blev deres  øjne åbnede,  så de
kunne se deres tåbelighed; de lærte det onde at kende, og de fik overtrædelsens
bitre frugt at smage. Midt i Edens have voksede livets træ, hvis frygt kunne sikre
evigt liv. Hvis Adam var blevet ved med at være lydig mod Gud, ville han stadig
have haft  fri  adgang til  dette træ,  og han havde levet  til  evig tid.  Men da han
syndede, blev han afskåret fra livets træ, og han blev underlagt døden. Guds dom:
“Støv er du, og til støv skal du vende tilbage,” peger på livets fuldstændige ophør.
Den udødelighed, der var lovet mennesket på betingelse af dets lydighed, var sat
over  styr  ved  overtrædelsen.  Adam  kunne  ikke  videregive  noget  til  sine
efterkommere, som han ikke selv var i besiddelse af.’ Konfrontation, s. 439.

‘Skindkjortler’

9. Hvordan  sørgede  Herren  for,  at  Adam  og  Eva  fik  dækket  deres
nøgenhed? 1 Mos. 3, 21. Sammenlign med Ordsp. 28, 13.

BEMÆRK:  Husk, at  disse skindkjortler kun kunne blive tilvejebragt  ved, at de
skabninger, hvis skind blev brugt, døde. Derved viste Herren Adam og Eva, hvad
død  er,  de  første  dødsfald  nogensinde.  Og  gennem disse  uskyldiges  død,  viste
Herren,  at  synderen  kun  kan  dækkes  gennem  en  uskyldig  stedfortræders  død.
‘Herren Jesus Kristus har forberedt en dragt,  hans egen retfærdigheds klædning,
som han vil iklæde enhver angrende, troende sjæl, som ved tro vil modtage den.
Johannes sagde, “Se Guds lam, som bærer verdens synd.” (Joh. 1, 29). Synd er
lovbrud. Kristus døde for at gøre det muligt for ethvert menneske at få sin synd
fjernet. Et forklæde lavet af figenblade vil aldrig dække vor nøgenhed. Synden må
fjernes, og Kristi retfærdigheds klædning må dække overtræderen af Guds lov. Når
Herren så betragter den troende synder,  ser han ikke figenbladsklædningen, men
Kristi  egen retfærdigheds  klædning,  som er  fuldkommen lydighed mod Jehovas
lov. Mennesket har skjult sin nøgenhed, ikke under et dække af figenblade, men
under  Kristi  retfærdigheds  klædning.  Kristus  har  givet  et  offer  for  at  opfylde
retfærdighedens  krav.  Hvilken  pris  for  himmelen  at  betale  for  at  løskøbe
overtræderen af Jehovas lov. Dog kunne den hellige lov ikke opretholdes med en
mindre pris. I stedet  for at afskaffe loven for at  imødekomme mennesket i  dets
faldne tilstand er den blevet opretholdt i al dens hellige værdighed. Gennem sin
Søn gav Gud sig selv for at frelse alle, der ville tro på ham, fra evig undergang.’
The Upward Look, s. 378

10. Hvem var disse uskyldige dyr et symbol på? Joh. 1, 29.
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Lektie 2: 2. – 8. oktober

BEMÆRK: ‘Der er intet, som mennesket kan udtænke, der kan erstatte hans tabte
uskyldigheds klædning. Det er kun den dragt, som Kristus selv har skaffet, der kan
gøre os skikkede til at træde fem for Gud. Denne dragt, Kristi egen retfærdigheds
klædning, vil han iklæde enhver angrende, troende sjæl. I denne klædning, der er
vævet på Himmelens væv, findes der ikke én tråd af jordisk oprindelse. Da Kristus
levede her  på Jorden, dannede han en fuldkommen karakter,  og denne karakter
tilbyder han at give os. “Som en tilsølet klædning” er “al vor retfærd.” Es. 64, 6.
Alt, hvad vi selv kan gøre, er besmittet af synden, men Guds Søn “åbenbaredes, for
at  han  skulle  bære  synden;  og  der  er  ikke  synd  i  ham.”  1 Joh.  3,  5.  Med sin
fuldkomne lydighed har han gjort det muligt for hvert eneste menneske at adlyde
Guds lov. Når vi overgiver os til Kristus, bliver vi ét med ham, vor vilje forenes
med hans vilje, sindet bliver ét med hans sind, og tankerne tages til fange af ham:
vi  lever  hans  liv.  Det  er,  hvad  det  betyder  at  være  iført  hans  retfærdigheds
klædning.  Når  så  Herren  betragter  os,  ser  han ikke  figenbladsklædningen,  ikke
syndens  nøgenhed  og  fejl,  men  sin  egen  retfærdigheds  klædning,  som  er
fuldkommen lydighed mod Guds lov.’ Herren Kommer, 11. marts.

‘Til at vogte vejen til livets træ’

11. Hvilken anden dom afsagde Herren over det skyldige par? 1 Mos. 3, 22-
24.

BEMÆRK: ‘Havde mennesket efter syndefaldet fået adgang til det træ, ville det
have levet  for evigt,  og dermed ville synden være blevet  udødeliggjort.  Men et
flammende sværd blev sat “til  at vogte vejen til livets træ,” og ikke en eneste i
Adams familie har fået lov til at passere denne barriere og spise af den livgivende
frugt. Derfor er der ingen udødelige syndere. Men efter syndefaldet befalede Satan
sine  engle  at  gøre  en  særlig  anstrengelse  for  at  fremme  troen  på  menneskets
naturlige  udødelighed;  og da  de havde fået  menneskene til  at  tage  imod denne
vildfarelse, førte de dem til at drage den konklusion, at synderen ville leve i evig
elendighed.  Nu  fremstiller  mørkets  fyrste  gennem  sine  redskaber  Gud  som  en
hævngerrig tyran og hævder, at Gud kaster alle, som ikke behager ham, i helvede
og lader dem føle hans vrede for evigt; og at mens de lider ubeskrivelige smerter og
vrider sig i de evige flammer, ser deres Skaber på dem med tilfredshed. Således
iklæder ærkefjenden menneskehedens Skaber og Velgører  sine egne egenskaber.
Grusomhed er satanisk. Gud er kærlighed. Spirit of Prophecy, bind 4, s. 353-354.

12. Hvilket  løfte  er  vi  givet  om,  at  livets  træ  vil  blive  givet  tilbage  til
menneskeheden? Åb. 2, 7; 22, 2. 14.
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Lektie 2: 2. – 8. oktober
BEMÆRK: ‘De frelste, der er ført tilbage til livets træ i det paradis, de mistede for
så lang til siden, vil “vokse op” til menneskeslægtens fulde højde i dens oprindelige
herlighed. Når de løskøbte bydes velkommen til Guds stad, lyder der gennem luften
en jublende hyldestråb. De to Adam’er skal mødes. Guds Søn står med udbredte
arme for at tage imod vor slægts fader – det væsen, han skabte, som syndede mod
sin skaber, og for hvis synd Frelseren bærer mærker af korsfæstelsen. Når Adam
ser mærkerne efter de forfærdelige nagler,  falder han ikke sin Herre om halsen,
men  kaster  sig  ydmygt  for  hans  fødder  og  råber:  “Værdig,  er  Lammet,  det
slagtede!” Frelseren rejser ham ømt op og beder ham atter en gang se det Eden, han
så længe har været forvist fra. Englene, som græd ved Adams fald og frydede sig,
da Jesus efter sin opstandelse steg op til Himlen efter at have åbnet graven for alle,
der troede på ham, er vidne til denne forening. Nu ser de frelsergerningen fuldført,
og de forener deres stemmer i lovsangen.’ Conflict & Courage, s. 23.
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Lektie 3: 9. – 15. oktober 
‘Jeg vil udslette menneskene, som jeg har skabt’

UDENADSVERS:  ‘Det  være  langt  fra  dig  at  handle  således:  at  ihjelslå
retfærdige  sammen  med  gudløse,  så  de  retfærdige  får  samme  skæbne  som  de
gudløse – det være langt fra dig! Skulle den, der dømmer hele jorden, ikke selv øve
ret?’ 1 Mos. 18, 25

STUDIEHJÆLP: Reflecting Christ, s. 321.
LEKTIENS MÅL: At forstå hvorfor Herren har ret til at ødelægge dem, som

han skabte, og hvordan.

Indledning
‘I  dagene  før  syndfloden  var  menneskene  så  optaget  af  jordiske  ting  og  så

fordærvede af synd, at Guds Ånd ophørte at kæmpe med mennesker. Når Guds ord
mister  dets  magt  over  mennesker,  leder  en  satanisk  forblindelse  dem i  direkte
opposition til Guds åbenbarede vilje. Kristne er optaget af spørgsmålene: Hvad skal
vi spise, og hvad skal vi drikke? Og hvad skal vi klæde os med? Når kræfterne
anvendes til at købe og sælge, plante og bygge, og evige interesser forsømmes; når
sandhedens ord, der er talt til øret, ophører at gøre indtryk på sindet eller påvirke
hjertet,  er  forkyndelsen  forgæves;  at  høre  er  forgæves.  Da  vil  verdens  tilstand
virkelig blive, som den var i Noas dage.’ Signs of the Times, 26. maj 1881.

‘Og Gud så…’

1. Da Herren kiggede ned på den verden, han havde skabt, hvad så han? 1
Mos. 6, 5. 

BEMÆRK: ‘Hvis vi altid tænkte på, at Gud ser og hører alt, hvad vi gør og siger,
og holder nøje regnskab med vore ord og handlinger og engang vil kræve os til
regnskab for det alt sammen, så ville vi vige tilbage fra at synde.’  Patriarker &
Profeter, s. 109.    
‘Menneskene  er  stolte  af  den  vidunderlige  fremgang  og  oplysning,  som
kendetegner den tid, vi lever i, men Gud ser, at jorden er fuld af lovløshed og vold.
Mennesker hævder, at Guds lov er blevet afskaffet, og at Bibelen ikke er troværdig.
Som følge heraf er verden blevet overskyllet af en bølge af ondskab, som den ikke
har været vidne til siden Noas og det frafaldne Israels dage. Man ofrer mildhed,
fromhed og sjælens renhed for at kunne tilfredsstille sit  begær efter det, som er
forbudt. Den sorte liste over forbrydelser, som begås med berigelse for øje, kan få
blodet til at stivne og fylde sjælen med gru. Vor Gud er en barmhjertig Gud. Han er
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tålmodig og mild over for de mennesker, der overtræder hans lov. Men mænd og
kvinder har i dag så rig anledning til at gøre sig bekendt med Guds lov, som den 
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Lektie 3: 9. – 15. oktober
kommer til udtryk i den hellige skrift, at universets store Konge ikke kan se med
velbehag på de onde byer med deres vold og forbrydelser. Gud bliver ikke ved at
bære over med dem, som viser hårdnakket ulydighed.’ Profeter & Konger, s. 134.

2. Hvad førte disse onde tanker til? 1 Mos. 6, 11-12.

BEMÆRK: ‘Gud gav dyrebare gaver til den længe levende antediluvianske race,
der  kun var  et  skridt  fra  paradiset,  og de  besad en  styrke  i  krop og sind,  som
menneskene nu kun har en svag ide om, men de brugte hans gaver og den styrke og
evne, han gav dem, til selviske formål, til at tjene en ulovlig appetit og tilfredsstille
stoltheden.  De fordrev  Gud fra deres  tanker,  de foragtede hans lov, trådte hans
standard  for  karakteren  ned  i  støvet.  De  frydede  sig  i  syndig  fornøjelse  og
fordærvede deres vej for Guds åsyn og fordærvede hinanden. Vold og kriminalitet
fyldte  jorden.  Hverken  ægteskabet  eller  ejendomsretten  blev  respekteret,  og  de
undertryktes  råb  nåede  Herren  Zebaots  ører.  Ved  at  beskue  ondskab  blev
menneskene forvandlet i dets billede, indtil Gud ikke længere kunne udholde deres
ondskab,  og  de  blev  fejet  bort  af  syndfloden.’  Fundamentals  of  Christian
Education, s. 421.

‘Og det skar ham i hjertet’

3. Hvordan reagerede Herren på det, han så? 1 Mos. 6, 6.

BEMÆRK: ‘Kun få skænker en tanke, hvilken smerte synden har voldt vor Skaber.
Hele Himmelen led under Kristi kval, men denne smerte hverken begyndte eller
endte med, at han blev menneske. Korset er for vore sløvede sanser en åbenbaring
af den smerte, som synden lige fra sin første begyndelse har bragt over Guds hjerte.
Enhver  afvigen  fra  det  rette,  enhver  grusom  handling,  ethvert  af  menneskenes
mislykkede forsøg på at nå op til hans forbillede voldte ham sorg. Når de ulykker
kom over  Israel,  som var  de  visse  følger  af  at  skille  sig  fra  Gud,  når  de  blev
overvundet af deres fjender og udsat for grusomhed og død bliver der sagt, at “da
kunne han ikke længer holde ud at se Israels nød.” “En frelser blev han for dem i al
deres trængsel; ... han løfted og bar dem alle fortidens dage.” Dom. 10, 16; Es. 63,
9.’ Uddannelse, s. 264.

4. Hvordan  udtrykker  Herren  sin  sorg  over  menneskenes  synd  og  dens
resultat? Ez. 33, 11. 
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Lektie 3: 9. – 15. oktober
BEMÆRK: ‘Gud ønsker ikke, at nogen skal fortabes. “Så sandt jeg lever, lyder det
fra  den  Herre  Herren:  Jeg  har  ikke  lyst  til  den  gudløses  død,  men  til  at  han
omvender sig fra sin vej, at han må leve! Vend om, vend om fra jeres onde veje!
Hvorfor vil I dø?” Ez. 33, 11. Så længe prøvetiden varer, taler hans Ånd inderligt til
menneskene og beder dem tage imod livets gave. Det er kun dem, der ikke vil lytte
til hans kalden, som vil blive overladt til fortabelsen. Gud har sagt, at synden må
tilintetgøres som et onde, der virker ødelæggende på universet. De, der holder fast
ved synden, vil omkomme, når den bliver udryddet.’ Lys over hverdagen, del 1, s.
113.

‘Deres dage skal være 120 år’

5. Selvom Herrens  overbærenhed med synd ikke er  ubegrænset,  hvordan
viste han sin nåde? 1 Mos. 6, 3.

BEMÆRK: ‘Gud kan længe bære over med menneskenes synder, men til sin egen
tid,  vil han hævde sin myndighed. Selvom den ugudelige måske siger: “Min vej er
skjult for Herren,” så vil han, når det bliver nødvendigt, vise, at han lægger mærke
til alle menneskenes gerninger. På Noas tid blev menneskenes ondskab så stor, at
det blev nødvendigt for Gud at vise sin autoritet og straffe dem, der overtrådte hans
lov. Man var nået til en krise, og Herren erklærede grænserne for sin overbærenhed
med den skyldige slægt. Han sendte sin trofaste tjener med et advarselsbudskab og
gav dem 120 år, hvori de kunne omvende sig fra deres synder.  De foragtede og
forkastede  Guds  kærlighed,  og  da  deres  synders  mål  var  fuldt,  da  de  havde
overskredet  den guddommelige  nådes grænser,  udslettede Herren  den ugudelige
slægt af jorden ved en vandflod.’  Signs of the Times, 15. december 1881.

6. Hvordan bliver vi vist, at Gud ikke har ændret sig i denne henseende? 2
Pet. 3, 9-10.

BEMÆRK: ‘Gud bestemte sig for at rense verden ved en vandflod, men i sin nåde
og kærlighed gav han menneskene før syndfloden en prøvetid på et hundrede og
tyve år. I løbet af denne tid, mens arken blev bygget, hørte man Noas, Metusalems
og mange andres stemmer komme med advarsler og bøn, og hvert slag, der blev
slået  på  arken,  var  et  advarselsbudskab.  I  dag  gentages  fortiden.  Gud  sender
tydelige advarsler til mennesker. Den senere tids jordskælv viser, hvor hurtigt de
gudløse vil omkomme, når Guds domme kommer over jorden. Hans domme falder
allerede  over  de ugudelige  i  oversvømmelser  og  flammer.  Alle,  som nægter  at
omvende sig,  vil  forgå.’  Australasian Union Conference  Record, 15. september
1902. 
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‘Jeg vil nu udrydde dem’

7. Hvad var Herrens beslutning med hensyn til dem, der var forhærdede i
deres ondskab? 1 Mos. 6, 13. 

BEMÆRK: ‘Overtrædelse af Guds lov har haft de samme følger i alle tidsaldre. På
Noas tid, da alle retfærdighedens principper blev krænket og ondskaben slog så
dybe rødder og blev så omfattende, at Gud ikke længer kunne tolerere den, udgik
denne befaling: “Jeg vil udslette menneskene, som jeg har skabt, af jordens flade.”
1 Mos. 6, 7. På Abrahams tid foragtede Sodomas indbyggere åbenlyst Gud og hans
lov, og nu gentog den samme ondskab, det samme fordærv og de samme tøjlesløse
laster  sig  som  i  verden  før  syndfloden.  Sodomas  indbyggere  overskred  den
guddommelige  tålmodigheds grænse  og fik Guds hævns ild at  føle.  Profeter  &
Konger, s. 144.

8. Hvordan bliver vi vist Guds modvillighed til at udrydde de onde? 1 Mos.
18, 23-32. 

BEMÆRK: ‘For vor barmhjertige Gud er afstraffelsens værk et sælsomt værk. “Så
sandt jeg lever, lyder det fra den Herre Herren: Jeg har ikke lyst til den gudløses
død.”  Ez.  33,  11.  Men  han  “lader  ikke  den  skyldige  ustraffet.”  “Herren  er
langmodig, hans kraft er stor, Herren lader intet ustraffet.” 2 Mos. 34, 6-7; Nah. 1,
3. Ved frygtelige ting vil han i sin retfærdighed hævde sin lovs autoritet, som er
blevet trådt under fode. Af Herrens ulyst til at effektuere dommen kan man skønne,
hvor alvorlig den straf er,  der venter synderen. Det folk, Gud længe bærer over
med,  og  som han  ikke  vil  ramme,  før  dets  uretfærdigheds  mål  er  fuldt  i  hans
regnskab,  skal til  slut drikke vredens bæger ublandet med barmhjertighed.  Efter
Gud har gjort alt, hvad der kan gøres, for at frelse mennesker, og hvis de stadig i
deres liv viser, at de ringeagter den tilbudte nåde, vil døden være deres lod, og det
vil være en frygtelig død, for de vil føle den kval, Kristus følte på korset. De vil da
indse, hvad de har mistet – evigt liv og den udødelige arv.’ The Faith I Live By, s.
338.

‘Men Noa fandt nåde’

9. Hvordan betragtede Herren Noa, da han så ham? 1 Mos. 6, 8.

BEMÆRK: ‘Verden er ikke mere gunstig for udviklingen af en kristen karakter,
end den var på Noas tid. På det tidspunkt var ondskaben så omfattende, at Gud
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sagde:  “Jeg vil  udslette  menneskene,  som jeg har  skabt,  af  jordens flade,  både
mennesker, kvæg, kryb og himmelens fugle, thi jeg angrer, at jeg gjorde dem! Men
Noa fandt nåde for Herrens øjne… Noa var en retfærdig, ustraffelig mand blandt
sine samtidige;  Noa vandrede med Gud.” Ja, midt i den degenererede tidsalders
fordærvelse, var Noa en glæde for sin Skaber. Vi lever i de sidste dage af denne
jords historie, i en tidsalder med synd og fordærvelse, og ligesom  Noa skal vi leve,
så vi glæder Gud, idet vi priser ham, “som kaldte jer fra mørket til sit underfulde
lys.” I bønnen, som Kristus opsendte til sin Fader lige før sin korsfæstelse, sagde
han: “Jeg beder ikke om, at du vil tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem
fra det onde.”’ Notebook Leaflets, bind 1, s. 33.  

10. Hvordan er Noas karakter beskrevet? 1 Mos. 6, 9; 7, 5.

BEMÆRK: ‘Noa havde tillid til Gud. Han var i en position, hvor han blev prøvet;
han skulle kæmpe troens gode strid ved hvert eneste skridt. Et hundrede og tyve års
prøvetid blev givet jordens beboere, og Noa skulle gennemleve den generation. Alt
omkring ham var i en tilstand af forvirring. På alle sider var der synd, ondskab og
tilsidesættelse af Gud og hans hellige lov; men han skulle leve blandt mennesker og
ikke tage del i deres onde gerninger. Han skulle være et eksampel på retfærdighed,
tro og fuldstændig lydighed mod Gud. Midt i en verdensomspændende foragt over
for Gud var han en trofast  forkynder af retfærdighed,  idet  han eksemplificerede
over for verden, hvad et menneskets liv kunne blive ved at nære tillid til Guds sikre
ord og adlyde alle hans bud.’ Signs of the Times 18. april 1895.

‘Som det gik til’

11. Hvordan sammenlignede Herren Noas dage med de sidste dage? Luk. 17,
26-27.

BEMÆRK: ‘Da prøvetiden for  menneskene før  syndfloden var  ved at  afsluttes,
hengav de sig til ophidsende fornøjelser og fester. De, der havde indflydelse og
magt, var opsat på at holde folks sind optaget af munterhed og fornøjelse, for at
ingen skulle påvirkes af den sidste højtidelige advarsel. Før syndfloden sendte Gud
Noa for at advare verden, så folket kunne ledes til omvendelse og derved undgå den
truende tilintetgørelse. Idet tiden for Kristi andet komme nærmer sig, sender Herren
sine tjenere for at opfordre verden til at berede sig til den store begivenhed. Mange
har levet i  overtrædelse af Guds lov, og nu opfordrer Gud dem i sin nåde til  at
adlyde dens hellige forskrifter. Alle de, der vil afstå fra deres synder ved anger over
for Gud og ved tro på Kristus, kan få tilgivelse.’ Conflict & Courage s. 41.

12. Hvilke lektier drog Peter frem fra Noas dage? 2 Pet. 3, 3-11.
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Lektie 3: 9. – 15. oktober

BEMÆRK: ‘“Herren  nøler  ikke med at  opfylde  forjættelsen.” 2 Pet.  3,  9.  Han
glemmer eller forsømmer ikke sine børn; men han lader de onde afsløre deres sande
væsen,  så ingen,  der  vil  gøre  hans  vilje,  skal  bedrages  angående  dem. Men de
retfærdige kommer i lidelsens ovn, så de kan blive renset og ved deres eksempel
overbevise andre om troens og guddommelighedens virkelighed. Deres ufravigelige
kurs fordømmer de ugudelige og vantro. Gud tillader de onde at have fremgang og
at afsløre deres  fjendtlige indstilling mod ham, så alle,  når disse har nået  deres
ondskabs  fulde  mål,  kan  se  hans  retfærdighed  og  barmhjertighed  i  deres  totale
ødelæggelse. Vi går hastigt den dommens dag i møde, da alle, der har overtrådt
hans lov og undertrykt hans folk, skal møde den retfærdige gengældelse for deres
gerninger. Enhver grusomhed og uretfærdighed mod Guds trofaste bliver straffet,
som var de øvet mod Kristus selv.’ Konfrontation, s. 36.
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‘Hvis I elsker mig, så hold mine befalinger’

UDENADSVERS:  ‘Du  steg  ned  på  Sinaj  bjerg,  du  talede  med  dem  fra
Himmelen og gav dem retfærdige lovbud og tilforladelige love, gode anordninger
og bud.’ Neh. 9, 13.

STUDIEHJÆLP: At jeg må kende Ham, 5. april.
LEKTIENS MÅL: At vise at Skaberen Kristus også er Lovgiveren.

Indledning
‘Israelitterne  havde  en  nærværende  Frelser.  Det  var  ham,  som,  indhyllet  i  en
skystøtte om dagen og en ildstøtte om natten, førte dem på deres vandringer, og det
var ham, som direkte meddelte Moses de ord, der skulle gentages for folket. De,
som håner  det  gamle  system og efter  eget  udsagn accepterer  Kristus  i  det  nye,
erkender  ikke,  at  den samme Kristus  var  leder  for  det  gamle  Israel,  og  at  alle
budene,  reglerne  og forskrifterne  kom fra  hans læber  for  at  styre  mere  end  en
million mennesker. Han, som var lig med Faderen i skabelsen af mennesket, var
Anfører,  Lovgiver  og Vejleder  for  sit  folk i  gammel  tid.  Den Kristus,  som det
tidligere system symboliserede,  er den Kristus, som åbenbares  i det  evangeliske
system.’ Review & Herald, 2. marts 1886.  

‘Du gav dem tilforladelige love’

1. Hvordan viste Nehemias, at den, som skabte verden, også var den, der gav
de ti bud? Neh. 9, 6-14. 

BEMÆRK: ‘Al forbindelse mellem Himmelen og den faldne slægt er sket gennem
Kristus. Det var Guds Søn, der gav vore første forældre løftet om forløsning. Det
var ham, der åbenbarede sig for patriarkerne. Det var ham, der gav Israel loven .
Midt i Sinajs ærefrygtindgydende herlighed forkyndte Kristus i hele folkets påhør
de ti bud i sin Faders lov. Det var ham, der gav Moses loven, der var indskrevet på
stentavlerne.’ God’s Amazing Grace, s. 43. 

2. Hvordan forklarede Kristus budenes varige natur? Matt. 5, 17-18.

BEMÆRK:  ‘Spørgsmålet  bliver  ofte  stillet:   Hvorfor  holder  I  Guds  bud? Kom
Jesus ikke for at afskaffe loven? Guds Søn gav loven, og blev den givet blot for at
blive afskaffet? Forlod Jesus himmelens kongelige sale for at dø på Golgatas kors,
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så han kunne give verden tilladelse til at bryde loven? Giver det mening? Var det
vidunderlige, kostbare forløb, som Faderen og hans kære Søn gennemgik, kun for 
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Lektie 4: 16. – 22. oktober
at afskaffe loven og give mennesker fuldstændig frihed til at trampe loven ned i
støvet? Nej, nej. Herrens retfærdighedsstandard forbliver ligeså sikker som hans
evige trone. Den er hans hellige lov, og fordi ikke et eneste bud i denne lov kunne
ændres for at imødekomme mennesket i dets faldne tilstand, indvilligede Faderen i
at lade sin enbårne Søn dø. For at afskaffe loven? Nej; men for at frelse synderen.
Golgatas kors er det uigendrivelige argument for, at Jehovas lov er evig. Da den
store  Lærer  holdt  sin  prædiken  på  bjerget  og  viste  Guds  lovs  uforanderlighed,
udlagde han den lov, han selv gav.’ Review & Herald, 21. marts 1893.

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

3. Hvad var formålet med Guds lov? Rom. 3, 20.

BEMÆRK: ‘Til dem, der hævdede, at “evangeliets forkyndelse opfyldte alle lovens
formål,” svarede Wesley: “Dette benægter vi på det bestemteste. Det opfylder ikke
lovens vigtigste formål, nemlig at overbevise mennesker om synd, at vække dem,
der stadig sover på helvedes rand. Apostlen Paulus siger,  at ‘ved loven når man
nemlig kun at erkende sin synd,’ og først når mennesket overbevises om synd, føler
han i sandhed behov for Kristi forsoningsdød… ‘De raske,’ siger Herren selv, ‘har
ikke brug for læge, men de syge.’ Det tjener derfor ikke noget formål at tilbyde de
raske, eller dem der mener, de er raske, nogen læge. Først må I overbevise dem om,
at de er syge, ellers vil de ikke takke jer for jeres arbejde. Det er ligeledes uden
mening  at  forkynde  Kristus  for  dem,  hvis  hjerte  er  helt  og  aldrig  har  været
sønderknust.”  Wesley, Sermon 35. Således søgte Wesley, ligesom sin Herre, ved
forkyndelsen  af  evangeliet  om Guds  nåde  at  “løfte  loven  til  højhed  og  ære.”’
Konfrontation, s. 225. 

4. Hvordan  åbenbarede budene syndens sande natur for Paulus? Rom. 7, 7. 

BEMÆRK:  At begære er ikke at stjæle, det er ikke at begå hor, det  er ikke at
dræbe, men det er at ønske at gøre disse ting. Det var denne indsigt, Paulus fik, da
han tænkte over dette bud. Som en farisæer havde han været så optaget af de ydre
handlinger, at det ikke var faldet ham ind, at Guds lov også beskæftiger sig med
tanker,  intentioner,  motiver  og  ønsker.  Som David  siger  de:  ‘For  alting  så  jeg
grænse, men såre vidt rækker dit bud.’ Sal. 119, 96. Det tiende bud minder os om,
hvorfor  Ordsp.  4,  23 fortæller  os,  ‘Vogt  dit  hjerte  mer end alt  andet,  thi  derfra
udspringer livet.’ Det tiende bud minder os om, at vi ikke er så gode, som vi tror, vi
er, eller som vi vil have andre til at tro, at vi er. ‘Thi hver en gerning bringer Gud
for retten, når han dømmer alt, hvad der er skjult, være sig godt eller ondt.’ Præd.
12, 14. Så vi må aldrig fristes til at måle vor godhed blot ved det, vi gør eller ikke
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Lektie 4: 16. – 22. oktober
gør. Tankerne i et menneskes hjerte kan være fuldstændig fordærvede, selvom han
ikke har gjort nogen af de ting, en anden er blevet dømt for. Da Paulus indså denne
sandhed, udbrød han, ‘Jeg elendige menneske! Hvem skal fri mig fra dette dødens
legeme?’ Rom. 7, 24.   
‘Mens  vi  skal  være  i  harmoni  med Guds  lov,  bliver  vi  ikke  frelst  ved  lovens
gerninger,  dog  kan  vi  ikke  blive  frelst  uden  lydighed.  Loven  er  den  standard,
hvorved  karakteren  måles.  Men  vi  kan  umuligt  holde  Guds  bud  uden  Kristi
fornyende nåde. Det er kun Jesus, der kan rense os fra alle synder. Han frelser os
ikke ved loven, han vil heller ikke frelse os i ulydighed mod loven. Vor kærlighed
til Kristus vil stå i forhold til dybden af vor overbevisning om synd, og ved loven
erkender man synden.’ Faith & Works, s. 95.   

‘For at det altid må gå os vel’

5.  Hvilke velsignelser giver Herren dem, der er lydige mod hans bud? 5
Mos. 4, 40; 5, 33; 6, 24-25.

BEMÆRK:  ‘Hvem  gav  disse  bud?  Det  var  Herren  Jesus,  der  var  indhyllet  i
skystøtten. Han præsenterede folket for den eneste sande standard for karakteren,
som er Guds lov. “Når din søn i fremtiden spørger dig: ‘Hvorledes har det sig med
de vidnesbyrd, anordninger og lovbud, som Herren vor Gud gav eder?’ så skal du
svare din søn således: ‘Vi var engang Faraos trælle i Ægypten; men Herren førte os
ud af Ægypten med stærk hånd.’” Herren befalede forældrene, at fortælle børnene,
hvordan han tog sig af  dem i  fortiden,  så Guds mægtige  gerninger  altid  skulle
holdes friske i deres erindringer. “Dengang pålagde Herren os at handle efter alle
disse anordninger, idet vi frygter Herren, [ikke med en servil frygt, men] for at det
altid må gå os vel, for at han kan lade os blive i live, som det hidtil er sket. Og vi
skal  stå  retfærdige  for  Herren  vor  Guds  ansigt,  når  vi  handler  efter  alle  disse
anordninger, således som han har pålagt os!”’ Signs of the Times, 21. Marts 1895.

6. Hvordan underbyggede Jesus denne lære i nytestamentlige tider? Luk. 10,
25-28.

BEMÆRK: ‘Betingelserne for at få det evige liv er så tydelige i Guds ord, at ingen
behøver at tage fejl, medmindre de vælger vildfarelse frem for sandheden, fordi
deres ikke-helliggjorte sjæle elsker mørket frem for lyset. Den lovkyndige, der kom
til  Jesus med spørgsmålet:  “Mester!  Hvad skal  jeg gøre,  for  at  arve evigt  liv?”
prøvede  at  stille  en  fælde  for  Jesus,  men  Jesus  lagde  byrden  tilbage  på  den
lovkyndige. “‘Hvad står der skrevet i loven, hvordan læser du?’ Han svarede og
sagde: ‘Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og med hele din sjæl og med
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hele din styrke og med hele dit sind, og din næste som dig selv.’ Han sagde til ham:
‘Du har  svaret  rigtigt;  gør  dette,  så  skal  du leve.’” (Luk.  10, 25-28).  Disse ord
imødegår ethvert individs tilfælde. Er vi villige til at efterkomme disse betingelser?
Vil vi adlyde Gud og holde hans bud? Vil vi være gørere af ordet og ikke kun
hørere?  Guds lov er ligeså uforanderlig som hans karakter. Hvad mennesker end
siger eller gør for at gøre den ugyldig, ændrer ikke dens krav eller fritager dem for
deres forpligtelse til at adlyde.’ Faith & Works, s. 42. 

‘Derpå skal alle kende’

7. Hvordan  anklagede  Kristus  dem,  der  ikke  adlød  de  grundlæggende
principper, som Guds lov er bygget på? Matt. 23, 23. 

BEMÆRK: ‘Det er Satans ønske og plan, at føre mennesker ind iblandt os, som vil
gå til store yderligheder, snæversynede mennesker, som er kritiske og skrappe, og
som meget hårdnakket  holder fast  ved deres egen opfattelse af, hvad sandheden
betyder. De vil være krævende og vil søge at håndhæve strenge pligter. De vil gå
meget langt i sager af mindre betydning, mens de forsømmer de vigtigere emner i
loven, Guds dom, barmhjertighed og kærlighed. Gennem arbejdet fra nogle få fra
denne gruppe mennesker,  vil hele gruppen af sabbatsholdere blive betegnet som
skinhellig, farisæisk og fanatisk. Sandhedens arbejde vil på grund af disse arbejdere
blive set som ubemærkelsesværdigt.’ Evangelism, s. 212.

8. Hvordan sammenfattede Jesus den karakter, som en sand budholder vil
have? Joh. 15, 10-14.

BEMÆRK: ‘Herren kræver, at vi behandler hans efterfølgere på samme måde, som
han behandler os. Vi skal udøve tålmodighed og være venlige, selvom de ikke lever
fuldstændig op til alle vores forventninger i alle punkter. Herren forventer,  at vi
skal være medlidende og kærlige og have medfølende hjerter. Guds nådes frugter
vil vise sig i vor opførsel over for hinanden. Vi bør altid holde os for øje, at mens vi
hævder at holde budene, må vi ikke blive fundet som lovbrydere. De sidste seks
bud beskriver menneskets pligt mod dets medmenneske. Kristus sagde ikke: du må
gerne tolerere din nabo, men “du skal elske din næste som dig selv.” Dette betyder
en hel del mere end, hvad bekendende kristne udøver i deres daglige liv. Mens de
hævder at være gørere af Guds ord, forsømmer de at udføre et sikkert arbejde ved
ihærdig udøvelse.’ Review & Herald, 16 november 1886

‘Dette er kærlighed til Gud’
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9. Hvordan forklarede Johannes, hvilket motiv vi bør have for lydighed mod

budene? 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.” Og så vil mennesket udbryde: “Hvor
elsker  jeg  dog  din  lov!  Hele  dagen  grunder  jeg  på  den.”  Sal.  119,  97.’
Konfrontation, s. 387. 

10. Kan en person virkelig kende Gud uden at holde hans bud? 1 Joh. 2, 3-4

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.

‘Kommer Guds vrede over ulydighedens børn’

11. Hvad venter dem, som holder Guds bud? Åb. 22, 14. Sammenlign med
Åb. 14, 12.

BEMÆRK: ‘Ingen, som har fået sandhedens lys, vil komme ind i Guds stad som
lovbrydere. Hans lov er fundamentet for hans regering på jorden og i himmelen.
Hvis de med forsæt har trampet på og foragtet hans lov på jorden, vil de ikke blive
taget til himmelen for at gøre det samme der; karakteren forandres ikke, når Kristus
kommer.  Opbygningen af  karakteren skal  foregå  under prøvetiden. Dag for  dag
bliver deres handlinger registeret i himmelens bøger, og på Guds store dag skal de
belønnes  efter  deres  gerninger.  Da  vil  det  blive  set,  hvem  der  modtager
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velsignelsen. Salige er de, der holder hans bud, for at de kan få adgang til livets træ
og gennem portene gå ind i staden (Åb. 22, 14).’ Faith & Works, s. 43.

12. Hvilken  advarsel  giver  Paulus  dem,  der  er  blevet  forledt  til  at  tro,  at
lydighed mod Gud ikke er vigtig? Ef. 5, 6-7. Sammenlign med Åb. 16, 1-
21.

BEMÆRK: ‘Den, der med forsæt bryder ét bud, adlyder ikke i ånd og sandhed
noget af budene. “Thi den, der holder hele loven, men blot på ét punkt snubler, er
blevet  skyldig i alle.” (Jak. 2, 10).   Synden består ikke i ulydighedshandlingens
størrelse, men i den kendsgerning, at man afviger fra Guds åbenbarede vilje i den
mindste sag; for dette forhold viser, at der endnu er forbindelse mellem sjælen og
synden. Hjertet er delt i sin tjeneste. Der foreligger en virkelig fornægtelse af Gud,
oprør imod hans riges  love. Dersom menneskene havde frihed til  at  tilsidesætte
Herrens  krav  og  til  selv  at  opstille  en  regel  for  pligten,  ville  der  blive  en
mangfoldighed af regler, afpasset efter de forskellige karakterer, og herredømmet
ville være taget  ud af  Herrens  hånd.  Menneskets  vilje ville  blive betragtet  som
afgørende,  og  Guds  høje  og  hellige  vilje  –  hans  kærlighedsforsæt  med  sine
skabninger – ville blive vanæret og ringeagtet.  Når menneskene vælger deres egen
vej, stiller de sig altid i modstrid med Gud. De vil ikke få en plads i det himmelske
rige, for de ligger i strid med selve de principper, der gælder i himmelen. Ved at
sætte sig ud over Guds vilje tager de standpunkt sammen med den onde, Guds og
menneskets fjende. Ikke af ét ord, ikke af mange ord, men af hvert ord, som Gud
har talt, skal mennesket leve. Vi kan ikke være trygge, hvis vi overser et eneste ord,
uanset hvor ubetydeligt det end måtte forekomme os at være. Der findes ikke ét bud
i loven, som ikke tjener til menneskenes gavn og lykke både i dette liv og i det
tilkommende.  Når  menneskene  lever  i  lydighed  mod  Guds  lov,  er  de  omgivet
ligesom af et hegn og bliver bevaret fra det onde. Den, der nedbryder denne af Gud
opførte skranke på ét punkt, har ødelagt dens evne til at beskytte ham, idet han har
åbnet en vej, hvor fjenden kan trænge ind for at afstedkomme ødelæggelse og ruin.’
Med Mesteren på bjerget, s. 57.
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‘Hans miskundhed varer evindelig’

UDENADSVERS:  ‘Men  du  er  forladelsens  Gud,  nådig  og  barmhjertig,
langmodig og rig på miskundhed, og du svigtede dem ikke.’  Neh. 9, 17b.

STUDIEHJÆLP: Patriarker & Profeter s. 207-208.
LEKTIENS MÅL: At vise Kristi kærlige forsyn mod sit fejlende folk. 

Indledning
‘Kristus var Israels børns leder under deres vandring i ørkenen. Indhyllet i en

skystøtte  om dagen og en ildstøtte  om natten førte  og vejledede han dem. Han
beskyttede dem mod ørkenens farer, han førte dem ind i det forjættede land, og for
øjnene af alle de nationer, der ikke troede på Gud, indsatte han Israel som sit eget
udvalgte folk, Herrens vingård.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 88. 

‘Frelste han dem for sit navns skyld’

1. Hvordan udfriede Herren sit folk fra Ægypten?  Sal. 136, 10-15. Læs 2
Mos. 14. 

BEMÆRK:  ‘Gud førte  i  sit  forsyn  hebræerne  ind  i  bjergenes  fæstninger  foran
havet, for at han kunne åbenbare sin magt ved deres befrielse og på en enestående
måde ydmyge deres stolte undertrykkere. Han kunne have frelst dem på en anden
måde, men han valgte denne for at sætte deres tro på prøve og styrke deres tillid til
ham. Folket  var trætte og skrækslagne,  men hvis de havde holdt sig tilbage,  da
Moses bød dem gå frem, ville Gud aldrig have banet vejen for dem. Det var “i tro”,
at de gik “gennem Det røde Hav som over tørt land.” Heb. 11, 29. Ved at marchere
lige ned til vandet viste de, at de troede på Guds ord ved Moses. De gjorde alt, hvad
det stod i deres magt at gøre, og så delte Israels store Gud havet og skabte en vej
for deres fødder. Den store lærdom heri har bud til alle tider. Kristenlivet omgives
ofte af farer, og det synes vanskeligt at følge pligtens vej. Fantasien forestiller sig
truende ødelæggelse foran og trældom eller død bagved. Men Guds stemme siger
tydeligt: “Gå fremad!” Vi bør adlyde denne befaling, selv om vort blik ikke kan
gennemtrænge  mørket,  og  vi  mærker  de  kolde  bølger  ved  vore  fødder.  De
hindringer,  der  standser  vor  fremgang,  vil  aldrig  forsvinde,  hvis  vi  standser  og
nærer tvivl. De, der venter med at lyde, indtil enhver skygge af uvished forsvinder,
og der ikke er nogen risiko for fiasko eller nederlag, kommer aldrig til at adlyde.
Vantroen visker: “Lad os vente, til hindringerne er fjernet, og vi kan se vejen klart,”
men troen opmuntrer modigt til at gå fremad; den håber alt og tror alt.’ Patriarker
& Profeter, s. 143-144.
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2. Hvordan  opførte  Israel  sig  under  deres  befrielse?  Sal.  106,  7-12.

Sammenlign med 2 Mos. 14, 10-12. 

BEMÆRK: ‘De manglede disciplin og selvbeherskelse, blev voldsomme og bar sig
ufornuftigt ad. De ventede hvert øjeblik at falde i deres undertrykkeres hænder og
jamrede  og  klagede  sig  højt  og  hjerteskærende.  De  havde  betragtet  den
vidunderlige skystøtte som Guds tegn til at gå fremad; men nu spurgte de sig selv,
om den ikke varslede en eller anden stor ulykke, for havde den ikke ført dem til et
ufremkommeligt sted på den forkerte side af bjerget? Og i deres forblindelse troede
de, at Guds engel bebudede deres ulykke.’ Patriarker & Profeter, s. 142. 

‘Bord i en ørken’

3. Hvordan sørgede Gud for deres mad under ørkenvandringen? Sal. 78, 24-
25.

BEMÆRK: ‘Det var Kristus selv, som havde ført hebræerne gennem ørkenen, og 
som daglig havde mættet dem med brød fra Himmelen. Dette næringsmiddel var et 
forbillede på det sande brød fra Himmelen. Den livgivende Ånd, som udstrømmer 
fra Guds uendelige rigdom, er den sande manna. Jesus sagde: “Guds brød er det 
brød, som kommer ned fra Himmelen og giver verden liv.” Joh. 6, 33. Nogle af 
tilhørerne udbrød, fordi de stadig mente, at det var timelig føde, som Jesus talte om:
“Herre! giv os altid det brød!” Så sagde Jesus klart og tydeligt: “Jeg er livets 
brød!”’ Den Store Mester, s. 258-259.

4. Hvordan reagerede Israels folk på den måde, Kristus sørgede for deres
behov, og hvordan reagerede Herren? Sal. 78, 17-19. 27-31.

BEMÆRK: ‘I dette tilfælde gav Herren folket det, der ikke var til deres bedste,
fordi de ville have det. De ville ikke underkaste sig og modtage de ting fra Herren,
som ville være til deres bedste. De gav sig hen til oprørsk knurren mod Moses og
mod Herren, fordi de ikke modtog de ting, som vil være skadelige for dem. Deres
fordærvede appetit styrede dem, og Gud gav dem kød, som de ønskede, og lod dem
lide konsekvenserne af at  tilfredsstille deres  vellystige appetit.  Brændende feber
slog en meget stor del af folket ned. De, som var mest skyldige i deres knurren,
blev  slået  ihjel  så  snart,  de  smagte  det  kød,  de  havde  begæret.  Hvis  de  havde
underkastet sig og accepteret, at Herren valgte deres mad for dem, og havde været
taknemmelige og tilfredse med mad, som de frit kunne spise af uden skade, så ville
de ikke have mistet Guds gunst og være blevet straffet for deres oprørske knurren
ved at et stort antal af dem blev slået ihjel.’ Counsels on Diet & Foods, s. 377.
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‘Den klippe var Kristus’

5. Hvordan dækkede Herren deres behov for vand? 2 Mos. 17, 6; Sal.  78,
15-16.

BEMÆRK: ‘I  deres  blindhed og formastelse  kom folket  til  Moses med kravet:
“Skaf os vand at drikke! ” Men hans tålmodighed fornægtede sig ikke. “Hvorfor
kives I med mig, hvorfor frister I Herren? ” De råbte i vrede: “Hvorfor har du ført
os op fra Ægypten? Mon for at lade os og vore børn og vore hjorde dø af tørst?”
Når de blev forsynet  rigeligt  med føde,  skammede de sig over deres  vantro og
knurren og lovede at stole på Herren for fremtiden; men de glemte snart deres løfte
og svigtede ved den første trosprøve. Skystøtten, der ledede dem, syntes at rumme
et frygteligt mysterium. Og Moses – hvem var han? spurgte de. Og hvad var hans
hensigt med at føre dem ud af Ægypten? Mistanke og mistro fyldte deres hjerte, og
i deres formastelse anklagede de ham for at ville dræbe dem og deres børn med
afsavn og besværligheder, for at han kunne tilegne sig deres ejendele. I deres raseri
og harme var de ved at stene ham. I sin nød råbte Moses til Herren: “Hvad skal jeg
gøre med dette folk?” Han fik befaling om at tage den stav, hvormed han havde
udført mirakler i Ægypten, og træde frem for folket sammen med de ældste i Israel.
Og Herren sagde til ham: “Se, jeg vil stå foran dig der på klippen ved Horeb, og når
du slår på klippen, skal der strømme vand ud af den, så folkene kan få noget at
drikke.” Han adlød,  og vandet brød frem i  en levende strøm, så hele lejren fik
rigeligt at drikke. I stedet for at befale Moses at løfte staven og ligesom i Ægypten
nedkalde en frygtelig  plage  over dem, der  var  begyndt  på denne onde knurren,
benyttede Herren i sin store nåde staven til deres redning.’ Patriarker og Profeter,
s. 148.

6. Hvordan viste Paulus, at det var Kristus, der skaffede dem vand? 1 Kor.
10, 4.

BEMÆRK: ‘Det var Kristus, der ved sit ords kraft fik det forfriskende vand til at
flyde for Israel. “De drak af en åndelig klippe, som fulgte med; og den klippe var
Kristus.” 1 Kor. 10, 4. Han var kilden til  alle timelige og åndelige velsignelser.
Kristus, den sande klippe, var med dem på alle deres vandringer. “Herren lod dem
gå gennem ørk, de tørstede ikke, lod vand vælde frem af klippen til dem, kløvede
klippen, så vand strømmede ud.” “Det løb som en flod i ørkenen.” Es. 48, 20-21;
Sal. 105, 41. Den slagne klippe var et billede på Kristus, og gennem dette symbol
kan vi lære de dyrebareste sandheder. Som det livgivende vand strømmede fra den
slagne klippe, således flyder frelsens strøm til en fortabt menneskehed fra Kristus,
som blev “slagen af Gud”, “såret  for vore overtrædelser” “knust  for  vor brødes
skyld”. (Es. 53, 4-5.) Som klippen var blevet slået én gang, således skulle Kristus
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én gang ofres “for at bære manges synder”.  Heb. 9, 28. Vor Frelser skulle ikke
ofres mere end én gang, og det er kun nødvendigt for dem, der søger hans nådes
velsignelser,  at  bede i Jesu navn og udøse hjertets længsel  i bodfærdig bøn. En
sådan bøn vil få hærskarers Herre til at tænke på Jesu sår, og så vil det livgivende
blod igen flyde, det blod, som symboliseredes ved det levende vand, der flød for
Israel.’ Patriarker og Profeter, s. 210. 

‘Fyrretyve år’

7. Hvordan reagerede Herren på deres vedvarende klager og mangel på tro?
Sal. 95, 9-11.

BEMÆRK: ‘Det var ikke efter hans gode hensigt, at de skulle vandre i ørkenen så
længe. Havde de underkastet sig og holdt af at blive ledt af ham, ville han straks
have  bragt  dem til  det  forjættede  land,  men fordi  de  så  ofte  bedrøvede  ham i
ørkenen, svor han i sin vrede, at de ikke skulle komme ind i hans hvile, undtagen de
to,  der fulgte ham helt.  Gud forlangte,  at  hans folk skulle  stole på ham alene.’
Testimonies, bind 1, s. 281. 

8. Hvad kan vi lære af deres erfaring? Sal. 95, 7-8. Sammenlign med Heb. 4,
1-2.

BEMÆRK:  ‘Der  er  dem,  der  knurrer  i  menigheden,  og  som  let  mister  deres
selvkontrol. Hvis alt ikke går efter deres ønsker, bliver de irriterede og provokerer
hinanden til ondt. De har ikke Guds lys og kærlighed i deres sjæle; hvis deres vej
bliver krydset, giver de frie tøjler til en vanhellig og pirrelig ånd… Den instruktion,
der  blev givet  Israels  børn,  er  også  til  os.  Menigheden vil  være  glad,  når  dens
medlemmer  studerer  anvisningerne,  der  blev  givet  Israelitterne  under  deres
vandring i ørkenen. I denne vejledning er de dyder, som menigheden i ørkenen må
have for at blive anerkendt af Gud, specificerede. Menigheden i dag har et langt
større lys end menigheden i ørkenen. Den skal stå på ophøjet grund og sætte de
rene, hellige principper højt, som Gud har erklæret, at mennesker skal værne om i
deres færd med deres medmennesker, dersom de skal vokse i nåde og visdom og
blive æret som lydige undersåtter. Kun ved at følge disse principper kan vi være en
pryd for vor Herre Jesu Kristi evangelium.’ Review & Herald, 7. januar 1904.

‘I din store barmhjertighed’
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9. Hvordan behandlede Herren sit folk trods de fyrre år med provokationer?

Neh. 9, 19-21.

BEMÆRK: ‘Og dog vidnede tabernakeltjenestens opretholdelse om, at Gud ikke
helt  havde  svigtet  sit  folk.  Han  sørgede  stadig  for  dem.  “Herren  din  Gud  har
velsignet dig i alt, hvad du har taget dig for,” sagde Moses, da han så tilbage på
deres ørkenvandring. “Han har sørget for dig på din vandring gennem denne store
ørken; i fyrretyve år har Herren din Gud nu været med dig, du har ikke manglet
noget.”  Levitternes  sang,  som Nehemias  har  nedskrevet,  giver  også  et  levende
billede af Guds omsorg for Israel, selv i disse år, hvor Gud havde forkastet dem:
“Du svigtede dem i din store barmhjertighed ikke i ørkenen; skystøtten veg ikke fra
dem om dagen, men ledede dem på vejen, ej heller ildstøtten om natten, men lyste
for dem på vejen, de skulle vandre. Du gav dem din gode Ånd for at give dem
indsigt og forholdt ikke deres mund din manna, og du gav dem vand til at slukke
deres tørst. I fyrretyve år sørgede du for dem i ørkenen… deres klæder sledes ikke
op, og deres fødder hovnede ikke.” Neh. 9, 19-21.’ Patriarker & Profeter, s. 207.

10. Hvordan mindede Moses folket om Herrens omsorg for dem? 5 Mos. 8, 2-
5.

BEMÆRK: ‘Herren leder sit folk ad veje, som de ikke kender, så han kan prøve
dem. Denne verden er vort prøvelsessted. Her beslutter vi, hvad vor evige skæbne
vil være. Gud ophøjer aldrig sit folk. Han ydmyger dem, så hans vilje kan ske i
dem. Sådan handlede Gud med Israels børn, da han ledte dem igennem ørkenen.
Han fortalte dem, hvad deres skæbne ville have været, hvis han ikke havde lagt sin
hånd på det, som ville have skadet dem, og begrænset det. Han taler til dem. Hør
hvad han siger. Det er en åbenbaring af englenes tjeneste. “Ham, som ledte dig i
den  store,  grufulde  ørken  med  dens  giftslanger  og  skorpioner  og  vandløse
ødemarker, ham, som lod vand vælde frem til dig af den flinthårde klippe, ham,
som i  ørkenen gav  dig manna at  spise,  som dine fædre  ikke kendte  til,  dig til
ydmygelse og prøvelse,  for i de kommende dage at kunne gøre vel imod dig.”’
Kress Collection, s. 149. 
‘Gud leder sit folk fremad, skridt for skridt. Han fører dem til forskellige punkter i
den hensigt at åbenbare, hvad der er i hjertet. Nogle består på ét punkt, men falder
fra ved det næste. Ved hvert punkt videre fremad prøves og forsøges hjertet lidt
mere indgående. Dersom Guds bekendende folk finder, at deres hjerter modsætter
sig denne alvorlige gerning, bør det overbevise dem om, at de har noget at gøre for
at kunne sejre… Nogle er villige til at gå med på ét punkt; men når Gud fører dem
til et andet afgørende punkt, undslår de sig og holder sig tilbage, fordi de finder, at
det umiddelbart rammer en eller anden kær afgud. Her har de anledning til at se,
hvad der er i deres hjerter, som lukker Jesus ude. Der er noget, de vurderer højere
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end  sandheden,  og  deres  hjerter  er  ikke  rede  til  at  modtage  Jesus.  Enkelte
mennesker bliver prøvet og forsøgt i en længere tid, for at det må kunne vise sig,
om de vil give afkald på deres guder…. De, der når frem til hvert punkt og består
enhver prøve og sejrer, uanset hvad det måtte koste, har givet agt på det sanddru
vidnes råd, og de vil få den sildige regn og således blive skikket til forvandling.’
Herren Kommer, 4. febuar.

‘Rig på miskundhed’

11. Hvad lærte denne erfaring Israels børn om Herren? Neh. 9, 17b.

BEMÆRK: ‘Kristus er rede til at benåde dig, at tage dine synder bort og sætte dig
fri. Han er rede til at rense dit hjerte og give dig sin Ånds helliggørelse. Idet du
giver dig til hans tjeneste, vil han være ved din højre side for at hjælpe dig. Dag for
dag vil du blive styrket og forædlet. Når du ser hen til Frelseren for hjælp, vil du
være en sejrherre, ja, mere end en sejrherre, over de fristelser, som omgiver dig. Du
vil blive mere og mere lig Kristus. Himmelens engle vil glæde sig over at se dig stå
ved Herrens side i retfærdighed og sand hellighed’ Counsels to Teachers, Parents
& Students, s. 490

12. Hvordan beskrev Esajas den måde, Herren passede på sit folk i ørkenen?
Es. 63, 7-9.

BEMÆRK: ‘I dette trøstende budskab henviser profeten til Guds løfter, der blev
givet  gennem  Moses,  mens  israelitterne  slog  lejr  ved  bjerget  Sinaj,  og  han
erklærede: “Og jeg vil bo midt iblandt Israels børn og være deres Gud, og de skal
kende, at jeg Herren er deres Gud, som førte dem ud af Ægypten for at bo midt
iblandt dem, jeg er Herren deres Gud.” Igennem ørkenvandringen havde Herren
udvist “huld imod Israels hus, gjort os efter sin miskundhed, sin nådes fylde. Han
sagde: ‘De er jo mit folk, de er børn, som ej sviger’. Og en frelser blev han for dem.
I al deres trængsel, led han, og hans åsyns Engel frelste dem: i sin kærlighed og
skånsel genløste han dem, han løfted og bar dem alle fortidens dage.”’  Review &
Herald, 12. december 1907.
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‘Kristi Ånd i dem’

UDENADSVERS: ‘Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd.’ Åb. 19, 10b.
STUDIEHJÆLP: Patriarker & Profeter, s. 183-184.
LEKTIENS MÅL: At vise Kristi virksomhed gennem profeterne. 

Indledning
‘Den undervisning, Kristus giver i evangeliet, er i fuld overensstemmelse med

den undervisning, han gav gennem profeterne i Det Gamle Testamente. Profeterne i
Det  Gamle  Testamente  talte  som  Kristi  sendebud  lige  så  helt  og  fuldt,  som
apostlene gjorde i Det Nye Testamente, og der er ingen uoverensstemmelse i deres
undervisning.’ På fast grunn, bog 1, s. 342.

‘De vidner om mig’

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

BEMÆRK: ‘Det var det jødiske folks forrettighed at forstå disse profetier og at
erkende  deres  opfyldelse  gennem  Jesu  udsendelse.  Kristus  indprentede  sine
disciple, hvor betydningsfuldt det var at granske profetierne. Han henviste til den
profeti, som Daniel havde modtaget med hensyn til deres egen tid. “Den, som læser
det, han give agt.” Matt. 24,15. Efter sin opstandelse udlagde han for disciplene,
hvad der hos “alle profeterne” “handlede om ham” Luk. 24, 27. “Kristi Ånd i dem”
“vidnede forud om Kristi lidelser og al den herlighed, som skulle følge derefter.” 1
Pet. 1, 11.’ Den Store Mester, s. 150.

2. Hvordan bliver vi vist, at profeterne ikke selv helt forstod de ting, der blev
åbenbaret for dem af Kristi Ånd? 1 Pet. 1, 10-12. 

BEMÆRK: ‘Mens det således ikke var givet profeterne helt at forstå det, der blev
åbenbaret for dem, søgte de med stor interesse alt det lys, det havde behaget Gud at
tilkendegive. De “grublede og grundede,” “grundede over, når den tid ville komme,
og hvordan den ville være, som Kristi Ånd i dem viste frem til.” Hvilken lære for
Guds  folk  i  den  kristne  tidsalder,  som de  profetier  gjaldt,  der  blev  givet  hans
tjenere! “Og det blev dem åbenbaret, at det ikke var sig selv, men jer, de tjente med
dette.” Tænk blot på disse hellige Guds mænd, der “grublede og grundede” over
åbenbaringer, der blev givet dem til hjælp for endnu ufødte generationer. Se deres 
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hellige  nidkærhed  i  modsætning  til  den  sløve  ligegyldighed,  de  begunstigede
følgende slægtled behandler denne Himlens gave med. Hvilken irettesættelse af den
magelige,  verdslige  ligegyldighed,  der  nøjes  med  at  erklære,  at  profetierne  er
uforståelige!’ Konfrontation, s. 287.

‘Moses og alle profeterne’

3. Hvad  er  det  centrale  tema  i  profeternes  budskab?  1  Pet.  1,  10-11.
Sammenlign med Joh. 5, 39.

BEMÆRK: ‘Jesus sagde om Det Gamle Testamentes skrifter (og hvor meget mere
er dette ikke sandt om Det Nye): “Det er dem, som vidner om mig.” Joh. 5, 39. De
vidner om Forløseren, på hvem hele vort håb om et evigt liv hviler; ja, hele Bibelen
vidner om Kristus. Fra den første beretning om skabelsen – thi uden ham “blev end
ikke én ting til  af det,  som er” – indtil  den sidste forjættelse:  “Se, jeg kommer
snart” (Joh. 1, 3: Åb. 22, 12), læser vi om hans gerninger, og hører vi hans røst.
Ønsker  du  at  lære  Frelseren  at  kende,  så  gransk  Den  hellige  Skrift.’  Vejen  til
Kristus, s. 88.

4. Hvordan demonstrerede Paulus denne sandhed i sin forkyndelse? ApG.
17, 2-3.

BEMÆRK: ‘Da Peter forkyndte Kristus, fremdrog han sine beviser fra Det Gamle
Testamente.  Stefanus  havde  fulgt  samme  fremgangsmåde.  Og  også  Paulus
benyttede  ved  sin  forkyndelse  de  skrifter,  der  forudsagde  Kristi  fødsel,  død,
opstandelse og himmelfart. Gennem Moses og profeternes inspirerede vidnesbyrd
beviste han klart, at Jesus fra Nazaret var Messias, og viste dem, at fra Adams tid
var  det  Kristi  røst,  der  havde  lydt  ved  patriarkerne  og  profeterne.’  Mesterens
Efterfølgere, s. 121.

‘Hvad, der handlede om ham’

5. Hvordan demonstrerede Kristus denne sandhed for sine disciple? Luk. 24,
27.

BEMÆRK: ‘Kristus viste sig efter  sin opstandelse for sine disciple på vejen til
Emmaus, og “idet han gik ud fra Moses og alle profeterne, udlagde han for dem,
hvad der  i  skrifterne  handlede  om ham.”  Luk.  24,  27.  Disciplenes  hjerter  blev
grebet og troen vaktes i dem. De blev genfødt til “et levende håb,” endog før Jesus
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havde vist sig for dem. Han ville vække deres forståelse og knytte deres tro til det
faste profetiske ord. Han ønskede, at sandheden skulle slå rod i dem, ikke blot fordi
den støttedes af hans personlige vidnesbyrd, men på grund af det uimodsigelige
bevis, der fremgik af den forbilledlige lovs sindbilleder og tegn og af Det Gamle
Testamentes  profetier.  Det  var  nødvendigt  for  Kristi  tilhængere  at  have  en
forstandig tro, ikke blot for deres egen skyld, men for at de kunne bringe verden
budskabet  om  Kristus.  Og  som  første  skridt  til  at  bibringe  disciplene  denne
kundskab, henviste Jesus til “Moses og alle profeterne.” Sådan var det vidnesbyrd,
den opstandne Frelser gav Det Gamle Testamente, og den værdi og betydning, det
har.’ Konfrontation, s. 291.

6. Hvilken virkning havde denne åbenbaring fra Kristus på disciplene? Luk.
24, 32.

BEMÆRK: ‘For dem, der elsker Kristus, er Bibelen som Guds have; dens løfter er
ligeså velgørende for hjertet, som blomsternes duft er det for sanserne. Så tag jeres
bibler op, og begynd med fornyet interesse at studere Det Gamle Testamentes og
Det Nye Testamentes hellige optegnelser. Arbejd igennem den dyrebare sandheds
mark, indtil I har en dybere forståelse af Guds barmhjertighed og kærlighed, som
gav sin enbårne Søn til verden, så vi kunne få liv ved ham.’ Pastoral Ministry,  s.
69.

‘Er skrevet, for at vi kan lære deraf’

7. Hvem talte Kristus især for, da han talte gennem profeterne? Rom. 15, 4.
Sammenlign med 1 Pet. 1, 12.

BEMÆRK: ‘De profeter, for hvem disse store syner blev åbenbaret, længtes efter
at forstå deres betydning. De har “grublet og grundet... De har grundet over, når
den tid ville komme, og hvordan den ville være, som Kristi Ånd i dem viste frem
til... Og det blev dem åbenbaret, at det ikke var sig selv, men jer, de tjente med
dette, som nu er blevet jer forkyndt;... noget, som engle attrår at få indblik i.” 1 Pet.
1,  10-12.  Hvor  er  ikke  disse  skildringer  af  de  kommende begivenheder  af  dyb
betydning  og  levende  interesse  for  os,  som  står  lige  foran  deres  opfyldelse  –
begivenheder, som Guds børn har spejdet efter og ventet på, har længtes efter og
bedt om, siden vore første forældre forlod Edens have.’ Uddannelse,  s. 184.

8. Hvorfor fik Kristus  de gammeltestamentlige  skribenter  til  at  nedskrive
det gamle Israels erfaringer? 1 Kor. 10, 11 (læs vers 6-12). 
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BEMÆRK: ‘Vi er aldrig fraværende i Guds sind. Gud er vor glæde og vor frelse.
Enhver af de gamle profeter talte mindre for deres egen tid end for vor tid, så deres
profetier gælder os. “Dette skete med dem, så de kan være advarende eksempler, og
det blev skrevet til påmindelse for os, til hvem de sidste tider er kommet” (1 Kor.
10, 11). “Det var ikke sig selv, men jer, de tjente med dette, som nu er blevet jer
forkyndt gennem dem, der bragte jer evangeliet ved Helligånden, som blev sendt
fra Himmelen – noget, som engle attrår at få indblik i” (1 Pet. 1, 12). Bibelen har
været din lærebog. Således er det godt, for den er Guds sande vejledning, og den er
lederen af alle de hellige indflydelser, verden har indeholdt siden dens skabelse. Vi
har den opmuntrende optegnelse om, at Enok vandrede med Gud. Dersom Enok
vandrede med Gud i den degenererede tidsalder før ødelæggelsen af verden ved en
vandflod,  så  skal  vi  få  mod og blive  stimuleret  ved hans eksempel,  så  vi  ikke
behøver at blive besmittet af verden, men midt i alle dens fordærvende indflydelser
og tilbøjeligheder kan vi vandre med Gud. Vi kan have Kristi sindelag.’  Selected
Messages, bog 3, s. 338. 

‘Jesu vidnesbyrd’

9. Hvordan bliver vi vist, at Kristi budskab gennem sine profeter vil være
det vejledende lys for hans sidste folk? Åb. 12, 17. 

BEMÆRK: ‘Det var Kristus der talte til sit folk gennem profeterne. Apostlen Peter
skriver  til  den  kristne  menighed,  at  profeterne  “profeterede  om den  nåde,  som
skulle blive jer til del. De har grundet over, når den tid ville komme, og hvordan
den ville være, som Kristi Ånd i dem viste frem til, når den forud vidnede om Kristi
lidelser og al den herlighed,  som skulle følge derefter.”  1 Pet.  1, 10-11. Det er
Kristi stemme, der taler til os gennem Det Gamle Testamente. “Thi Jesu vidnesbyrd
er profetiens ånd.” Åb. 19, 10.’ Patriarker & Profeter,  s. 184.

10. Hvordan  forklarede  engelen  betydningen  af  Jesu  vidnesbyrd  over  for
Johannes? Åb. 19, 10. Sammenlign med Åb. 22, 8-9.

BEMÆRK:  ‘Med  tydelige  ord  taler  Johannes  om  “resten”  eller  den  sidste
menighed som dem, der “holder Guds bud og bevarer Jesu vidnesbyrd.” Åb. 12, 17.
I en anden tekst af samme skribent gives der en tydelig definition af, hvad han
mener med “Jesu vidnesbyrd.” Da Johannes på et tidspunkt forsøgte at tilbede den
engel,  der  viste sig for  ham i  et  syn,  sagde engelen:  “Gør det  ikke! Jeg er  din
medtjener og dine brødres, som bevarer Jesu vidnesbyrd; Gud skal du tilbede!” Åb.
19,  10.  Under  lignende  omstændigheder  sagde  den  samme engel,  som det  står
skrevet  et  andet  sted:  “Gør  det  ikke;  jeg  er  din  medtjener  og  dine  brødre
profeternes.” Åb. 22, 9. Den tanke, der udtrykkes, er den samme i begge tekster. I
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den ene  siges  Johannes’  “brødre”  dog at  have  “Jesu  vidnesbyrd;”  i  den  anden
kaldes  disse  “brødre”  for  “profeterne.”  Derfor  er  det  profeterne,  der  har  “Jesu
vidnesbyrd”...  Ved at  sammenligne det bibelske udtryk,  “Jesu vidnesbyrd,” med
udtalelsen i Åb. 12, 17 angående resten, “der holder Guds bud og bevarer  Jesu
vidnesbyrd,” slutter vi, at før Kristi genkomst vil hans sande menighed holde hans
bud, og de vil have profetiens Ånd.’ Christian Experience & Teachings, s. 242-243.

‘Mine to vidner’

11. Ved hvilke to måder søgte Herren at lede sit folk? 2 Kong. 17, 13; Matt.
11, 13.

BEMÆRK: ‘Gud har givet menneskene loven og profeterne til at hjælpe dem at
finde frelsen. Kristus sagde: “Lad dem lytte til disse vidnesbyrd. Hvis de ikke vil
lytte til Guds stemme i hans ord, vil de heller ikke agte på, hvad et vidne siger, der
er opstået fra de døde.” De, der hører Moses og profeterne, vil ikke forlange noget
større lys  end det, Gud har givet,  men hvis menneskene forkaster  lyset  og ikke
benytter  de  anledninger,  Gud  har  givet  dem,  vil  de  heller  ikke  høre,  hvis  en
kommer frem fra de døde med et budskab til dem. De vil ikke engang lade sig
overbevise af dette vidnesbyrd, for de, der forkaster loven og profeterne, forhærder
deres hjerter i den grad, at de vil forkaste alt lys.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 60-
61. 

12. Hvordan reagerede Herrens folk på Det Gamle Testamentes tid på hans to
vidner? Zak. 7, 12; Neh. 9, 26. 

BEMÆRK: ‘Mange,  som bevidst  træder  på  Jehovas lov,  hævder at  eje  hjertets
hellighed og livets helliggørelse. Men de har ikke en frelsende kundskab om Gud
eller hans lov. De står i den store oprørers rækker. Han er i krig mod Guds lov, som
er fundamentet  for  den guddommelige regering i himmelen og på jorden.  Disse
mennesker gør den samme gerning, som deres mester har gjort ved at forsøge at
gøre  Guds  hellige  lov  ugyldig.  Ingen  lovovertræder  kan  få  lov  til  at  komme i
himmelen; for han, der engang var en ren og ophøjet skærmende kerub, blev smidt
ud for at gøre oprør mod Guds regering.’ Faith & Works, s. 29.
‘Satans allersidste  bedrag  vil  være  at  gøre  Guds Ånds vidnesbyrd  virkningsløs.
“Uden  syner  forvildes  et  folk.”  Ordsp.  29,  18.  Satan  vil  virke  med  snilde  på
forskellige måder og gennem forskellige redskaber for at rokke Guds sidste folks
tillid til det sande vidnesbyrd. Han vil bringe falske syner ind for at vildlede og
blande  det  falske  med  det  sande  og  således  skabe  afsky  hos  folket,  så  de  vil
betragte alt, der bærer navnet syner som en form for fanatisme; men ærlige sjæle vil
ved at sammenligne det falske og det sande være i stand til at skelne mellem dem.
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Når vidnesbyrdene,  man engang troede på,  bliver  draget  i  tvivl  og opgivet,  ved
Satan,  at  de  bedragede  personer  ikke  vil  standse  her;  og  han  fordobler  sine
anstrengelser, indtil han fører dem ind i åbent oprør, som bliver uhelbredeligt og
ender i ødelæggelse.’ The Faith I Live By, s. 296.
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‘I ét og alt blive sine brødre lig’

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

STUDIEHJÆLP: Den Store Mester, s. 14-16.
LEKTIENS MÅL: At vise hvorfor Kristus måtte blive som dem, han kom for at

frelse.

Indledning
‘Hvilket syn var dette for himmelen at beskue! Kristus, som ikke kendte til den

mindste plet af synd eller besmittelse, tog del i vor natur i dens svækkede tilstand.
Dette  var  en  større  ydmygelse,  end  dødelige  mennesker  kan  fatte.  Gud  var
åbenbaret  i  kød.  Han  ydmygede  sig  selv.  Hvilket  emne  til  eftertanke,  til  dyb,
alvorlig betragtning! Som himmelens Majestæt var han så uendelig stor, og dog
fornedrede  han  sig  så  meget  uden  at  miste  det  fjerneste  af  sin  værdighed  og
herlighed! Han fornedrede sig til fattigdom og til den dybeste ydmygelse blandt
mennesker. For vor skyld blev han fattig, så vi gennem hans fattigdom kunne blive
rige.’ God’s Amazing Grace, s. 165.

‘Lidet ringere end englene’

1. Hvad var menneskets status, da han blev skabt? Heb. 2, 6-7. Sammenlign
med Sal. 8, 4-7.

BEMÆRK:  ‘Engle  er  højere  væsener  end  mennesker,  for  salmisten  siger,  at
mennesket blev skabt “lidet ringere end englene.” Sal. 8, 6.’ Konfrontation,  s. 422.

2. Hvordan bliver vi vist, at Kristus tog denne samme status, da han blev
menneske? Heb. 2, 9.

BEMÆRK: ‘Kristus var himmelens Majestæt, verdens Genløser.  Han så,  at den
eneste måde, hvorpå han kunne nå menneskeheden, var at blive gjort lidt ringere
end englene.’ 1888 Materials, s. 1161.
‘Hvilken kontrast fremstillede den anden Adam ikke, da han gik ind i den dystre
ørken for alene at takle Satan. Siden syndefaldet var mennesket indtil Kristi første
komme til jorden dalet i størrelse og fysisk styrke og sunket dybere i skalaen af
moralsk værdi. For at ophøje det faldne menneske måtte Kristus nå det, hvor det
var. Han tog del i menneskets natur og bar slægtens skrøbeligheder og 
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degeneration. Han, som ikke kendte til synd, blev synd for os. Han ydmygede sig
til de laveste dybder af menneskelig elendighed, så han kunne blive kvalificeret til
at nå mennesket og bringe det op fra den degradering, som synd havde kastet det
ned i.’ Redemption: or The Temptation of Christ, s. 31.

‘Han tømte sig selv’

3. Hvordan  beskrev  Paulus  omfanget  af  Kristi  ydmygelse  ved  at  blive
menneske? Fil. 2, 6-8.

BEMÆRK: Udtrykket “gav afkald” betyder bogstaveligt “tømte sig selv.”
‘Jesus kom ikke til verden som en lysets engel; vi kunne ikke have udholdt hans
herlighed, hvis han var kommet således. Én engel ved Kristi grav var af en sådan
stråleglans,  at  den romerske vagt  faldt  magtesløs  til  jorden.  Da englen kom fra
himlene,  fordrev  han mørket  fra  sin  vej,  og vagterne  kunne ikke udholde hans
herlighed; de faldt om som døde mennesker på jorden. Antag, at Jesus var kommet
med en engels herlighed, hans herlighed ville have udslukket dødelige menneskers
skrøbelige  liv.  For  vor skyld  tømte Jesus sig for  sin  herlighed;  han iklædte sin
guddommelighed med menneskelighed,  så han kunne berøre menneskeheden,  så
hans personlige tilstedeværelse kunne være iblandt os, så vi kunne vide, at han var
bekendt med alle vore prøvelser og havde medlidenhed med vor sorg, så enhver af
Adams sønner og døtre kunne forstå, at Jesus er synderes ven.’ Signs of the Times,
18. april 1892.

4. Hvordan bliver vi vist, at denne “udtømning” gør Jesus i stand til at forstå
vor kamp med synd? Heb. 2, 18. Sammenlign med Heb. 4, 15.

BEMÆRK:  ‘Vi  har  en  dyrebar  kærlig  Frelser.  Jeg  skulle  ønske,  jeg  kunne
fremstille ham for jer, netop som han er. Mange har et så ophøjet billede af Jesus i
deres sind, at han synes at være langt væk, og de har ingen forbindelse med ham.
Men Kristus tog menneskets natur på sig og blev kaldt Menneskesønnen, fordi han
skulle blive kendt med alle menneskehedens prøvelser, sorger og lidelser, så han
kunne vide, hvordan han kunne komme dem til hjælp, der fristes. Til de grædende
siger han: Jeg har grædt. Jeg ved, hvordan jeg kan have medfølelse med jer. Han er
en Frelser, der har medfølelse med menneskets elendighed, en Frelser, der er ved
vor side for at hjælpe og styrke os. Du kan tage alle dine prøvelser, vanskeligheder
og sorger til Jesus i bøn; du kan føle, at han er ved din side for at hjælpe dig i
ethvert  nødstilfælde, og du kan fortælle ham alt, og han vil give dig netop den
hjælp, du behøver. Han ønsker, at vi skal have glæde i ham, og for at have dette må
vi komme i tæt forbindelse med ham. Vi kan ikke vanære ham mere end at tvivle
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på ham. Og vi ærer ham, når vi tror på ham og er lydige mod alle hans bud.’ Signs
of the Times, 15. september 1887.

‘Lærte han lydighed’

5. Hvordan bliver vi vist læreprocessen, som Jesus gennemgik, da han var på
jorden? Heb. 5, 8.

BEMÆRK: ‘Det var et forløb med konstant sejr. Han kæmpede med fristelser, der
er større, end du vil blive udsat for; og han bestod prøven. Han nægtede at give
efter for fristelse. Selvom fysisk styrke svigtede, svigtede hans tro ikke. Det var
ikke kun på korset, at Kristus gav sig selv for menneskeheden. Det var ikke kun i
fristelsens  ørken  og  i  Getsemane,  at  han  sejrede  på  vore  vegne.  Enhver  dags
erfaring var en udtømning 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 fiasko eller vaklen. Han imødegik og modstod alle de fristelser, som
mennesket må imødegå, fordi han i sin menneskelighed stolede på guddommelig
kraft.’ Columbia Union Visitor, 2. oktober 1912.  

6. Hvordan kan vi  få den samme erfaring af  sejr over fristelse? Fil.  2,  5.
Sammenlign med Joh. 13, 15.

BEMÆRK: ‘Kristus er vort eksempel. Han gav sit liv som et offer for os, og han
beder os give vort liv som et offer for andre. Således kan vi kaste den selviskhed
ud,  som Satan  konstant  søger  at  lægge  i  vort  hjerte.  Denne selviskhed betyder
døden til al fromhed, og den kan kun overvindes ved at udvise kærlighed til Gud og
til vore medmennesker. Kristus vil ikke tillade én selvisk person at komme ind i
himmelens sale. Ingen begærlig person kan gå igennem perleportene; for alt begær
er afgudsdyrkelse.’ Review & Herald, 11. juli 1899.
‘Den kristne arbejder skal stræbe efter at være det, som Kristus var på denne jord.
Han  er  vort  eksempel,  ikke  blot  i  sin  lydefri  renhed,  men  i  sin  tålmodighed,
mildhed og sit vindende væsen. Hans liv er en illustration på sand høflighed. Han
havde altid et venligt  blik og et ord af trøst til de trængende og de undertrykte.
Hans nærværelse bragte  en  renere  atmosfære  ind i  hjemmet.  Hans liv  var  som
surdej, der virkede blandt samfundets elementer. Ren og ubesmittet vandrede han
blandt de tankeløse,  de barske,  de uhøflige;  blandt uretfærdige skatteopkrævere,
uretfærdige samaritanere, hedenske soldater, barske bønder og den blandede skare.
Jesu religion blødgør alt, hvad der er hårdt og barskt i temperament, og udjævner
alt,  hvad  der  er  ru  og  skarp  i  manér.  Den  gør  ordene  milde  og  vor  optræden
vindende. Lad os lære af Kristus, hvordan vi kombinerer en høj sans af renhed og
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oprigtighed  med  solskinshumør.  En  venlig,  høflig  kristen  er  det  kraftigste
argument, der kan fremstilles til fordel for kristendom.’ Colporteur Ministry, s. 73.

‘Sine brødre’

7. Hvem er det, Kristus kalder for sine brødre? Heb. 2, 11.

BEMÆRK: ‘“Thi alle, som drives af Guds Ånd, er Guds børn.” De, som indvilliger
i at lade sig lede af Guds Ånd, vil blive oplyste og helliggjorte. De vil komme til at
se syndens hæslighed og gudsfrygtens skønhed. De vil regne det for en stor ære at
kaldes  Guds børn, fordi  de ved, at  de er  ganske uværdige  til  at  sidestilles med
Kristus, Faderens enbårne Søn. Kristus påtog sig vor natur for at kunne forene sig
med os. Han led i kødet, led som et menneske, led med menneskeheden, så han
fuldt ud kunne blive i stand til at blive vor frelses banebryder,  idet han blev en
fuldkommen Frelser  gennem sine lidelser  for  at  kunne bringe  mange sønner og
døtre til Gud. “Thi når han, for hvis skyld alt er blevet til, og ved hvem alt er blevet
til, ville føre mange sønner til herlighed, sømmede det sig for ham at føre deres
frelses banebryder til fuldendelse gennem lidelser. Thi både den, som helliger, og
de, som helliges, har alle samme Fader; derfor skammer han sig ikke ved at kalde
dem brødre.”’ Youth’s Instructor, 8. december 1892. 

8. Hvor fuldstændig blev Kristus i sin inkarnation lig sine brødre? Heb. 2,
17.

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

‘Fik også han på lignende måde del deri’

9. Hvordan bliver vi vist, at Kristus ikke kom for at frelse mennesker ved at
tage englenes natur på sig? Heb. 2, 16.
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BEMÆRK: ‘Vi behøver ikke at betragte Kristi lydighed som noget særegent eller
mene,  at  han  var  særlig  udrustet  til  at  vise  lydighed  på  grund  af  sin  særlige
guddommelige natur, for han stod over for Gud som menneskets repræsentant og
blev fristet som menneskets stedfortræder og forløser.  Dersom Kristus havde en
særlig kraft,  som det ikke er menneskets forret  at have, ville Satan have draget
fordel deraf.  Det var Kristi opgave at fravriste Satan hans krav om kontrol over
mennesket,  og han kunne kun gøre det  på den måde, som han kom på: som et
menneske, fristet som et menneske, der udviste et menneskes lydighed.’ At jeg må
kende Ham, 21. januar.

10. Hvordan understreger Paulus, at Jesus tog det faldne menneskes natur på
sig? Heb. 2, 14.

BEMÆRK:  Læg  mærke  til,  at  Jesus  tog  del  i  det  samme  kød  og  blod  som
“børnene.” Eftersom Adam og Eva var de eneste mennesker, der aldrig har været
børn, kan det kød og blod, som Jesus tog del i, ikke være Adams før hans fald.
‘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. 68.

‘Kan han komme dem til hjælp, som fristes’

11. Hvilke velsignelser er stillet til rådighed for os som følge af Jesu villighed
til at blive ét med dem, han kom for at frelse? Heb. 2, 18.

BEMÆRK: ‘Kristus er kilden til vor styrke. Lad os studere hans lære. Ved at give
sin enbårne Søn til at leve i vor verden og blive genstand for fristelse, så han kunne
lære os, hvordan man sejrer, har Faderen skaffet rigelig foranstaltning, så vi ikke
skal tages til fange af fjenden. Ved at møde den slagne fjende sejrede Kristus på
menneskehedens  vegne.  Han  blev  fristet  på  alle  punkter  ligesom  vi,  men  han
modstod i guddommelighedens styrke, så han kunne være i stand til at hjælpe os,
når vi bliver fristet. Ved at få del i guddommelig natur skal vi lære at skelne Satans
fristelser  og i  Kristi  nåde  sejre over  fordærvelsen,  der  er  i  verden  på  grund af
begær. Han, der engang var et syndigt menneske, kan blive forædlet og renset ved
Kristi tildelte fortjenester og stå foran sine medmennesker som Guds medarbejder.
Den guddommelige natur vil helt sikkert blive tildelt den ivrige søger efter Gud, og
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Kristi kærlighed vil helt sikkert blive forundt ham. Satan arbejder med al sin snild
for at få sjæle på sidespor. Hvad skal vi gøre? Lad os tro på, at Herren er villig til at
oprejse og styrke de svage.’ This Day With God, s. 151. 

12. Hvilken bøn giver udtryk for tillid til Jesu kraft, når vi fristes? Judas 24-
25.

BEMÆRK: ‘Kristus var lydig mod alle lovens krav. Med sin fuldkomne lydighed
har han gjort  det  muligt  for  hvert  eneste menneske at  adlyde  Guds lov. Når vi
overgiver os til Kristus, bliver vi ét med ham, vor vilje forenes med hans vilje,
sindet bliver ét med hans sind, og tankerne tages til fange af ham: vi lever hans liv.
Det er, hvad det betyder at være iført hans retfærdigheds klædning. Når så Herren
betragter os, ser han ikke figenbladsklædningen, ikke syndens nøgenhed og fejl,
men sin egen retfærdigheds klædning, som er fuldkommen lydighed mod Guds lov.
Med  frelsesplanen  har  Gud  skaffet  midler  til  veje,  hvorved  det  er  muligt  at
undertrykke ethvert syndigt karaktertræk og modstå enhver fristelse, hvor stærk den
end er. Selv den stærkeste fristelse er ingen undskyldning for synd. Hvor stærkt et
pres  der  end lægges  på sjælen,  så er  overtrædelsen vor egen  handling.  Jord og
helvede formår ikke at tvinge en eneste til at synde. Viljen må give sit samtykke,
hjertet  må  give  efter,  ellers  kan  lidenskaben  ikke  overvinde  fornuften  eller
uretfærdigheden sejre over retfærdigheden. Hvis I vil stå under kong Immanuels
blodbestænkte banner og trofast udføre hans tjeneste, behøver I aldrig at give efter
for fristelse; for én står ved jeres side, som kan bevare jer fra fald. Vi behøver ikke
at holde fast på en eneste syndig tilbøjelighed. Når vi får del i guddommelig natur,
bliver nedarvede og erhvervede tilbøjeligheder til det onde afskåret for karakteren
og vi bliver forvandlet til en levende kraft til det gode. Idet vi til stadighed lærer af
den guddommelige Lærer og hver dag får del i hans natur, samarbejder vi med Gud
i  at  overvinde  Satans  fristelser.  Gud  arbejder  og  mennesket  arbejder,  for  at
mennesket kan blive ét med Kristus, som Kristus er ét med Gud. Vi har fået plads
med Kristus i den himmelske verden. I fred og forvisning hviler sjælen i Jesus.’
Herren Kommer, 5. august.
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‘Dog uden synd’

UDENADSVERS:  ‘Thi  vi  har  ikke  en  ypperstepræst,  som  ikke  kan  have
medlidenhed med vore skrøbeligheder,  men en, som har været  fristet i  alle ting
ligesom vi, dog uden synd.’ Heb. 4, 5.

STUDIEHJÆLP: The Faith I Live By, s. 23.
LEKTIENS MÅL: At studere Kristi liv og hemmeligheden bag sejr over 

fristelse.

Indledning
‘Kristus er den stige, som Jakob så. Dens fod hvilede på jorden, og dens øverste

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

‘som ikke gjorde synd’

1. Hvad er apostlenes vidnesbyrd angående Kristi liv? 2 Kor. 5, 21; 1 Pet. 2,
22; 1 Joh. 3, 5.

BEMÆRK:  ‘Hans  eksempel  var  fuldkomment  fra  de  tidligste  år.  Både  på  det
fysiske og åndelige  område fulgte han den guddommelige  anordning for  vækst,
som ses i planteriget, og som han ønsker, at alle unge skal gennemgå. Skønt han
var Himmelens majestæt, herlighedens Konge, blev han et barn i Betlehem og var
en tid et hjælpeløst barn i sin moders varetægt. I barndommen udførte han et lydigt
barns hverv. Han talte og handlede med et barns og ikke en voksens visdom, idet
han ærede sine forældre, gjorde, hvad de bad ham om, og hjalp så godt, som et barn
formår. Men han var fuldkommen på ethvert trin i sin udvikling og vækst og besad
et syndfrit livs enkle, naturlige ynde.’ At jeg må kende Ham, 21. januar.

2. Hvordan blev dette vidnesbyrd bekræftet selv af dem, der fordømte ham? 
Luk. 23, 4. Sammenlign med Mark. 14, 55.
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BEMÆRK: ‘Retssagen var en parodi, hvor hans anklagere ikke kunne bevise hans
skyld.  Tre  gange  erklærede  Pilatus:  “Jeg  finder  ingen  skyld  hos  den  mand.”
Alligevel gav han befaling om, at han skulle piskes, og derefter blev han overgivet
til  at  lide  den  mest  grusomme  død,  som  kunne  udtænkes.’  Kristus  Alene,  31.
august.
‘Han blev stillet for en domstol, men blev ikke fundet skyldig, fordi der ingen skyld
var at finde. Efter retssagen sagde Pilatus: Jeg finder ingen skyld hos ham.’ Review
& Herald, 8. juni 1897.

‘Jeg har holdt min Faders bud’

3. Hvilken udfordring gav Jesus jøderne, som diskuterede med ham? Joh. 8,
46. 

BEMÆRK: ‘I sit liv på jorden dannede Kristus en fuldkommen karakter. Han viste
fuldkommen  lydighed  mod  sin  Faders  bud.  Ved  at  komme  til  verden  i
menneskeskikkelse, ved at blive underkastet loven, ved at åbenbare for mennesker,
at han bar deres sygdom, sorg og skyld, blev han ikke en synder. Foran farisæerne
kunne han sige: “Hvem af jer kan overbevise mig om nogen synd?” Der fandtes
ikke én plet  af  synd hos ham. Han stod foran verden som Guds pletfrie  Lam.’
Selected Messages, bog 3, s. 133.

4. Hvad hævdede Kristus over for dem, der kendte ham bedst? Joh. 15, 10b.
Sammenlign med Joh. 14, 30b.

BEMÆRK: ‘Kristus var lydig mod alle lovens krav. Han sagde om sig selv: “At
gøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mit indre.” Sal. 40, 9. Da han
var på jorden, sagde han til sine disciple: “Jeg har holdt min Faders bud.” Joh. 15,
10.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 118.
‘Kristus tjente som en ægte søn, en lydig søn. Han erklærede: “Jeg har holdt min
Faders bud.” Vi kan blive højt æret af at samarbejde med Kristus. “Tag mit åg på
jer,” siger han, “og lær af mig, thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet; så skal I
finde  hvile  for  jeres  sjæle.”  Den lydighed,  som Kristus  har  efterladt  os  som et
eksempel, er fuldkommen og fuldstændig. I menneskets natur levede han loven, så
menneskets natur kunne tage imod ham i tro og ved den kraft, der er givet, blive
Guds børn. Guds kærlighed er forstørret  i hans lov ved at begrænse og hæmme
trangen til at virke imod Guds egenskaber, og hans store kærlighed forstørrer loven
og gør den ærværdig. Han kom ikke for at gøre sin egen vilje, men hans vilje, der
sendte ham.’ Manuscript Releases, bind 20, s. 61.
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‘Fristet ligesom vi’

5. Hvad var omfanget af Kristi fristelser? Heb. 4, 15. Sammenlign med Luk.
22, 28.

BEMÆRK: ‘Satan fremstiller Guds lov som en selviskhedens lov. Han erklærer, at
det er en umulighed for os at adlyde dens forskrifter. Han ligger skylden for vore
første forfædres fald med al den smerte, som det havde til følge, over på Skaberen
og bringer mennesker til at betragte Gud som ophavet til al synd, lidelse og død.
Jesus skulle afsløre dette bedrag. Han skulle som en af os andre blive et eksempel
på lydighed. Derfor påtog han sig vor skikkelse og gik ind under en tilværelse som
vor. “Derfor måtte han i ét og alt blive sine brødre lig.” Heb. 2, 17. Hvis vi skulle
udholde noget, som Jesus ikke havde udholdt, ville Satan på dette punkt fremstille
Guds magt som utilstrækkelig for os. Derfor blev Jesus “fristet i alle ting ligesom
vi.” Heb. 4, 15. Han udholdt enhver prøvelse, som vi bliver genstand for, og til sin
egen fordel udøvede han ingen magt, som ikke i rigeligt mål også tilbydes os. Som
et menneske mødte han fristelserne og overvandt dem ved den kraft, der blev givet
ham fra Gud.’ Den Store Mester,  s. 14.

6. Hvilken indsigt har vi fået i Kristi kamp med fristelse? Heb. 5, 7-8.

BEMÆRK: ‘Himmelske væsener tjente Kristus i hans nød, men dette gjorde ikke
Frelserens liv til et liv frit for konflikt og fristelse. Han blev på alle punkter fristet
som vi, dog uden synd. Dersom hans folk vil følge dette eksempel, vil de blive
besjælet  af  hans  Ånd,  og  himmelske  engle  vil  hjælpe  dem.  De  fristelser,  som
Kristus blev udsat for, var en frygtelig realitet. Som én med en fri vilje blev han sat
på prøve med frihed til at give efter for Satans fristelser og arbejde imod Gud. Hvis
dette ikke havde været tilfældet, hvis det ikke havde været muligt for ham at falde,
kunne  han  ikke  have  været  fristet  på  alle  punkter,  ligesom  den  menneskelige
familie fristes. Kristi fristelser og hans lidelser under dem stod i forhold til hans
ophøjede, syndfri karakter. Men i enhver trængsel vendte Kristus sig til Faderen.
Han stod imod indtil blodet i den time, da frygten for moralsk nederlag var som
frygten for døden. Idet han i sin sjælekval bøjede sig i Getsemane, faldt bloddråber
ned fra hans porer og vædede jordens muld. Han bad med stærke råb og tårer, og
han blev bønhørt i sin angst. Gud styrkede ham, ligesom han vil styrke alle, som vil
ydmyge sig og kaste sig selv, sjæl, legeme og ånd, ind i en pagtholdende Guds
hænder.’ Selected Messages, bog 3, s. 131.
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‘Sønnen kan slet intet gøre af sig selv’

7. Hvordan  udtrykte  Kristus  sin  egen  magtesløshed?  Joh.  5,  30a.
Sammenlign med Joh. 5, 19; 8, 28.

BEMÆRK: ‘Jesus havde påtaget sig menneskenatur og var i syndigt køds skikkelse
og blev fristet af Satan, ligesom alle andre børn bliver fristet. Han var i stand til at
modstå  Satans  fristelser  på  grund  af  sin  afhængighed  af  sin  himmelske  Faders
guddomsmagt. Han overholdt sin Faders vedtægter, forskrifter og love. Han søgte
altid vejledning hos Gud og var lydig mod hans vilje.’  Guds sønner & døtre, 1.
maj.

8. Hvad var kilden til  Kristi  kraft  til  at  sejre  over  fristelse?  Joh.  5,  30b.
Sammenlign med Joh. 6, 38.

BEMÆRK:  ‘I Guds plan for menneskers frelse var det forudsat, at Kristus skulle
lære at føle sult, fattigdom og alle menneskelige erfaringer. Han modstod fristelsen
ved den magt, som også mennesker har adgang til. Han tog fat i Guds trone. Der
findes ikke noget menneske, som ved tro på Gud ikke har anledning til at få del i
den sande hjælp. Mennesket kan få del i guddommelig natur. Der findes ikke noget
menneske, som ikke kan tilkalde hjælp fra himmelen i fristelsens og prøvens stund.
Kristus  kom for  at  åbenbare  kilden til  sin magt,  for  at  mennesker  aldrig skulle
behøve at stole på deres egne menneskelige muligheder, uden at kunne bede om
hjælp.’ På fast grunn, bog 1, s. 406.

‘Som ikke kendte til synd’

9. Hvor fremgangsrig var Kristi kamp mod fristelse? Heb. 4, 15b.

BEMÆRK: ‘Ved at påtage sig menneskets natur i dens faldne tilstand tog Kristus
ikke den mindste del  i  dens synd.  Han var  underlagt  de skrøbeligheder  og den
svaghed,  som  mennesket  er  omgivet  af.  Han  havde  medlidenhed  med  vore
skrøbeligheder og blev fristet på alle punkter ligesom vi. Og dog kendte han ikke til
synd. Han var lammet uden plet eller lyde. Hvis det var lykkedes Satan at friste
Kristus til at synde, ville han have knust Frelserens hoved. Som det var, kunne han
kun røre hans hæl. Havde han rørt Kristi hoved, ville menneskeslægtens håb være
blevet slukket. Guddommelig vrede ville være kommet over Kristus, som den kom
over Adam. Kristus og menigheden ville have været uden håb. Ikke engang ved en
tanke kunne Kristus fås til at give efter for fristelsens magt. Kristus erklærede om
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sig selv: “Verdens fyrste kommer, og i mig er der intet, som hører ham til.”’ The
Faith I Live By, s. 49.  

10. Hvilken praktisk vigtighed har denne sandhed? Heb. 4, 16.

BEMÆRK: ‘På samme måde som Jesus, mens han var menneske, søgte styrke hos
sin Fader for at kunne græde og gennemgå prøvelser og fristelser, sådan er det også
med os. Vi skal følge det eksempel, som Guds syndfrie Søn har vist os. Vi behøver
daglig hjælp, nåde og kraft fra al kraftens kilde. Vi kan overlade vor hjælpeløse
sjæl til denne Ene, som er klar til at hjælpe os til enhver tid. Vi glemmer alt for ofte
at regne med Herren. På grund af selvet får impulserne frit spillerum, og vi taber
der, hvor vi skulle have vundet sejr.’ Lys fra det Høje, s. 50.

‘Efterlod jer et forbillede’

11. Hvordan bliver vi vist, at Kristi liv af sejr er vort eksempel? 1 Pet. 2, 21-
22.

BEMÆRK: ‘Kristi lydighed mod sin Fader er den samme lydighed, der er påkrævet
af mennesket. Mennesket kan ikke sejre over Satans fristelser uden guddommelig
kraft kombineret med dets kræfter. Således med Jesus Kristus; han kunne gribe fat i
guddommelig  kraft.  Han  kom ikke  til  vor  verden  for  at  vise  lydigheden  af  en
mindre Gud mod en større, men som et menneske, der adlyder Guds hellige lov, og
på denne måde er han vort eksempel. Herren Jesus kom til vor verden, ikke for at
åbenbare, hvad en Gud kunne gøre, men hvad et menneske kunne gøre ved tro på
Guds kraft til at hjælpe i enhver nødssituation. Ved tro skal mennesket have del i
den  guddommelige  natur  og  sejre  over  enhver  fristelse,  der  møder  det.  Herren
kræver nu, at enhver af Adams sønner og døtre ved tro på Jesus Kristus skal tjene
ham i den menneskenatur, som vi nu har. Herren Jesus har slået bro over den kløft,
som  synd  har  skabt.  Han  har  forbundet  jorden  med  himmelen  og  dødelige
mennesker  med den  udødelige  Gud.  Jesus,  verdens  Genløser,  kunne kun holde
Guds bud på samme måde, som menneskeheden kan holde dem. Vi skal ikke tjene
Gud, som om vi ikke var mennesker, men vi skal tjene ham i den natur, vi har, som
er blevet genløst ved Guds Søn; ved Kristi retfærdighed skal vi stå tilgivet foran
Gud, og som om vi aldrig havde syndet. Guds Søns menneskelighed er alt for os.
Det er den gyldne lænke, der binder vore sjæle til Kristus, og gennem Kristus til
Gud.’ Our High Calling, s. 48.

12. Hvilke  løfter  er  vi  givet  om,  at  han er  i  stand  til  at  bevare  os  under
fristelser? Judas 24-25; 1 Kor. 10, 13; 2 Pet. 2, 9a.
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BEMÆRK: ‘Herren fremmer tilliden hos de mest fejlende og mest perverse. Han er
i  stand til  at  genoprette  sit  moralske billede i sjælen, og han nøler ikke med at
opfylde sine løfter. Kristus nåede menneskets dybeste yderligheder for at kunne
møde mennesker, hvor de er og vide, hvordan han kan være deres ven i nøden. Han
er vor Ven, som kom for at frelse os. Hvorfor er vi ikke mere flittige til at lære
lektier af tålmodighed, venlighed og overbærenhed hos den store Lærer? Vi synes
måske, at vi er blevet provokeret så meget, at vi føler os såret, og vi bliver vrede på
dem, vi  har  forbindelse med,  men vi  kan være Guds medarbejdere  uanset  vore
omstændigheder.  Vi  kan  opretholdes  af  tro,  inspireres  af  håb om, at  Gud i  sin
godhed og barmhjertighed vil befri os fra det onde. Mange kender meget lidt til
Guds handlemåde med sit folk, men den mest håbløse del af deres erfaring er, at de
ikke prøver på at forstå hans handlemåde i disse dyrebare prøvetidens timer. Det er
deres privilegium til at vide, at hans lidelser kommer med det formål at rense dem
fra alt ondt. Herren tillader prøvelser at komme, så vi kan se hen til ham som kilden
til  vor  styrke  og  blive  renset  fra  jordiskhed,  selviskhed,  grovhed  og  skrappe
ukristelige karaktertræk. Han tillader lidelsens dybe vande at skylle over vore sjæle,
så vi kan kende ham og Jesus Kristus, som han har sendt, så vi kan få dybe længlser
i  vore hjerter efter  at  blive renset  fra  besmittelse og komme frem fra prøvelsen
renere,  helligere  og  lykkeligere.  Vi  går  ind  i  prøvelsens  ovn  med  vore  sjæle
formørkede af selviskhed, og hvis vi er tålmodige under den vigtige prøve, vil vi
komme frem og genspejle den guddommelige karakter. Herren er i stand til at befri
de gudfrygtige fra fristelse.’ Manuscript Releases, bind 2, s. 269.
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‘Såret for vore overtrædelser’

UDENADSVERS: ‘Alle,  som vandrer  forbi,  giv agt  og se,  om der gives  en
smerte som den, der  er  tilføjet  mig,  hvem Herren  voldte harm på sin glødende
vredes dag.” Klag. 1, 12.

STUDIEHJÆLP: God’s Amazing Grace, s. 171. 
LEKTIENS MÅL: At forstå mere om Kristi lidelser.

Indledning
‘Hvem kan fatte den kærlighed, som her udfoldes. Med forundring og sorg så

engleskaren  ham,  som  havde  været  himmelens  majestæt  og  båret  herlighedens
krone, nu bære tornekrone, et blødende offer for vold øvet af en rasende pøbel, som
en satanisk vrede  havde ophidset  til  afsind.  Se den tålmodige  lidende! På hans
hoved sidder tornekransen. Hans livsblod flyder ud af hver sønderreven blodåre.
Alt  sammen som følge  af  synd!  Intet  uden  en evig,  forløsende kærlighed,  som
stedse vil vedblive at være en gåde, kunne have formået Kristus til at forlade sin
hæder og højhed i himmelen og komme ned til en syndig verden for der at blive
tilsidesat, foragtet og forkastet af dem, han kom for at frelse, og for til sidst at lide
på korset.’ Vejledning for menigheden, bind 1, s. 189.

‘Kristus har lidt i kødet ’

1. Hvordan blev Kristi  lidelser først given til  kende til  menneskeheden? 1
Mos. 3, 15. Sammenlign med 1 Pet. 1, 11.

BEMÆRK: ‘Så snart der var synd, var der en Frelser. Kristus vidste, at han skulle
lide, dog blev han menneskets stedfortræder. Så snart Adam syndede, fremstillede
Guds Søn sig  som menneskeslægtens  sikkerhed  med lige  så  megen  kraft  til  at
afværge dommen, der blev udtalt over den skyldige, som da han døde på Golgatas
kors.  Selvom sorg  og  mørke  hang  som dødens  skygge  over  fremtiden,  oplyste
håbets  Stjerne  i  løftet  om Genløseren  den mørke fremtid.  Evangeliet  blev  først
forkyndt for Adam af Kristus. Adam og Eva følte oprigtig sorg og anger over deres
skyld. De troede Guds dyrebare løfte og blev frelst fra fuldstændig ødelæggelse.’
The Faith I Live By, s. 75. 

2. Med hvilke malende ord beskrev Esajas Kristi lidelser? Es. 53, 4-5.
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BEMÆRK: ‘Når synderen betragter Frelseren døende på korset og forstår, at han,
som lider, er Gud, så stiller han sig det spørgsmål, hvorfor dette store offer blev
bragt, og korset henviser til Guds hellige lov, som var blevet overtrådt. Kristi død
er et uigendriveligt vidnesbyrd om lovens uforanderlighed og retfærdighed. Esajas
profeterer  om  Kristus  og  siger:  “Han  skal  gøre  loven  stor  og  hellig.”  Loven
besidder  ingen  kraft  til  at  forlade  misdæderen.  Dens opgave er  at  påpege hans
mangler, for at han må forstå sit behov for ham, som er mægtig til at frelse, sin
trang til ham, som vil blive hans stedfortræder, hans pant, hans retfærdighed. Jesus
imødekommer synderens trang; for han har påtaget sig overtræderens synder. “Men
han blev såret for vore overtrædelser, knust for vor brødes skyld; os til fred kom
straf  over  ham,  vi  fik  lægedom ved  hans  sår.”  Es.  53,  5.  Synden  kunne  have
afskåret synderen og tilintetgjort ham for evigt; men en plan, som kostede mere,
blev lagt. I sin store kærlighed tilvejebringer han håb for de håbløse, idet han giver
sin enbårne  Søn til  at  bære verdens  synder.  Og eftersom han har  skænket hele
himlen i denne ene rige gave, så vil han ikke forholde menneskene nogen hjælp,
som de behøver, for at de kan modtage Frelsens bæger og blive Guds arvinger og
Kristi medarvinger.’ Signs of the Times, 29. juli 1913. 

‘Ikke som jeg vil’

3. Hvordan bliver vi vist Kristi villighed til at lide? Es. 53, 7.

BEMÆRK: ‘I  Jerusalem så Kristus  et  symbol  på en verden,  der  er  forhærdet  i
vantro og oprør, og som haster frem mod Guds gengældelses domme. En falden
slægts elendighed, der trykkede hans sjæl, fremtvang det umådelige bitre råb fra
hans læber. Han så syndens optegnelse komme til udtryk i menneskets elendighed,
i  tårer  og  blod;  hans  hjerte  var  bevæget  med  uendelig  medfølelse  for  jordens
hjemsøgte og lidende; han længtes efter at hjælpe alle. Men han vidste, at selv hans
hånd ikke kunne vende den kommende bølge af menneskelig elendighed; få ville
søge efter deres eneste kilde til hjælp. Han var villig til at lide og til at dø for at
bringe frelse inden for deres rækkevidde; men få ville komme til ham for at få evigt
liv.’ Spirit of Prophecy, bind 4, s. 22.  

4. Hvilken mægtig kamp fandt sted, inden Kristus blev overgivet til synderes
hænder? Matt. 26, 38-44.

BEMÆRK:  ‘Hvem kan  fatte  Kristi  lidelse  i  Getsemanes  have,  idet  han  til  det
yderste følte vægten af verdens synd? Så intenst følte han syndigheden af synd, at
bægeret i et øjeblik skælvede i hans hånd og hele himmelen hørte det smertende
råb: “Min Fader! er det muligt, så lad denne kalk gå mig forbi” (Matt. 26, 39).
“Dog ske ikke min vilje, men din!” (Luk. 22, 42). Den almægtige Gud led sammen

55



Lektie 9: 20. – 26. november
med sin Søn. Stå foran Golgatas kors og lær fra den genløsningens pris. Med et
hjerte, der var ved at blive knust, ser den hellige lidende på Golgatas kors hen til
Gud og råber: “Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forladt mig?” (Matt. 27, 46).
Himmelens engle havde medfølelse med deres elskede Leder. De ville med glæde
have brudt op fra deres rækker og være kommet ham til hjælp. Men dette var ikke
Guds  plan.  Vor  Frelser  trådte  vinpersen  alene,  og  der  var  ikke  nogen  blandt
menneskene til at hjælpe ham.’ The Upward Look, s. 223.

‘Spot har knust mit hjerte’

5. Hvordan skildrede salmisten Kristi lidelser? Sal. 22, 2-9; 69, 21-22.

BEMÆRK: ‘Guds  skyldfri  Søn hang på korset,  og hans  legeme var  flænget  af
piskeslag. Disse hænder, der så ofte var blevet udrakt til velsignelse, var naglede til
træbjælkerne.  Disse  fødder,  der  var  så  utrættelige,  når  det  gjaldt
kærlighedsgerninger,  var naglet fast til træet. Dette kongelige hoved var såret af
tornekronen. Disse skælvende læber havde formet sig til et veråb. Og alt, hvad han
måtte tåle – blodet, der dryppede fra hans hoved, hans hænder, hans fødder, hans
legemes pinsler og den usigelige angst, der fyldte hans sjæl, fordi Faderen havde
skjult sit ansigt – alt dette taler til enhver af menneskenes børn og forkynder: Det er
for din skyld,  at Guds Søn finder sig i at bære denne syndebyrde; for din skyld
sprænger han dødens porte og åbner Paradiset for os. Han, som gjorde de vrede
bølger stille og vandrede på de skumklædte vande; som fik onde ånder til at skælve
og sygdomme til at flygte bort; som åbnede de blindes øjne og kaldte de døde til
live – han giver sig selv som et offer på korset, og alt dette af kærlighed til dig.
Han, som bærer synden, må udholde den guddommelige retfærdigheds vrede og
bliver for din skyld selv til synd.’ Den Store Mester, s. 517-518.

6. Med hvilke bevægende ord formidlede Jeremias Kristi følelse af isolation
under sine lidelser? Klag. 1, 12.

BEMÆRK: ‘Det var ved et uendeligt offer og uudtrykkelig lidelse, at vor Genløser
stillede forløsningen inden for vor rækkevidde. I denne verden var han uden ære og
ukendt, så han gennem sin vidunderlige fornedrelse og ydmygelse kunne ophøje
mennesket til at modtage evig ære og udødelige glæder i de himmelske sale. Under
de tredive år af hans liv på jorden var hans hjerte fyldt med ufattelig kval. Stien fra
krybben til  Golgata  var  overskygget  med sorg og smerte.  Han var  en smertens
mand og  kendt  med vor  sorg,  idet  han  udholdt  en  sådan  hjertesorg,  som intet
menneskeligt sprog kan skildre. Han kunne i sandhed have sagt: “Giv agt og se, om
der gives en smerte som den, der er tilføjet mig” (Klag. 1, 12). Han hadede synd
med et  fuldkomment  had,  og  dog samlede  han  hele  verdens  synd  til  sin  sjæl.
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Skyldfri  bar han den skyldiges  straf.  Uskyldig,  dog ofrede han sig selv som en
stedfortræder  for  overtræderen.  Skylden fra al  synd trykkede verdens Genløsers
guddommelige sjæl. Alle Adams sønners og døtres onde tanker, onde ord og onde
gerninger  krævede gengældelse  på  Kristus  selv;  for  han  var  blevet  menneskets
stedfortræder. Selvom syndens skyld ikke var hans egen, blev hans ånd revet og
såret af menneskers overtrædelse, og han, som ikke kendte til synd, blev til synd for
os, så vi kunne blive Guds retfærdighed i ham.’ God’s Amazing Grace, s. 172.
‘Kristus  udtrykte  sin  længsel  efter  menneskelig  medfølelse,  og  så  trak  han  sig
tilbage fra dem omkring et stenkast væk. Idet han faldt ned på sit ansigt bad han:
“Fader, om du vil, så tag denne kalk fra mig! dog ikke min vilje, men din!” Efter en
time følte Jesus behovet for menneskelig medfølelse og rejste sig fra  jorden og
vaklede hen til det sted, hvor han havde efterladt sine tre disciple. Han længtes efter
at se dem. Hans menneskenatur længtes efter menneskelig medfølelse. Han længtes
efter at høre ord fra dem, der ville bringe lindring i hans lidelse. Men han blev
skuffet. De bragte ham ikke den hjælp, han trængte til. I stedet “finder han dem
sovende.”’ Signs of the Times, 2. december 1897.

‘For at han kunne føre jer til Gud’

7. Hvorfor måtte Kristus lide? 1 Pet. 3, 18.

BEMÆRK: ‘Vor dyrebare Frelser døde for at bringe os til Gud. Han har lidt som
vort  Offer,  og  alt  dette  var  for,  at  vi  kunne fremstå  fri  fra  synd,  renset  fra  al
uretfærdighed. Kristi rensende blod er tilstrækkelig for os at tale om fra morgen til
nat,  dersom  du  blot  ville  lade  dit  sind  tænke  i  denne  retning.  Vi  ønsker  en
intelligent tro. Vi ønsker at forstå, hvor meget af Guds velsignelse, vi kan gøre krav
på. Hør Guds ord på dette punkt. Og hvis han har givet os sin Søn, “hvor skulle han
andet end skænke os alt med ham?”’ Sermons & Talks, bind 1, s. 44. 

8. Hvordan forklarede Paulus denne sandhed? 2 Kor. 5, 21.

BEMÆRK:  ‘Den  store  gerning,  der  er  gjort  for  synderen,  som  er  plettet  og
besmittet af det onde, er retfærdiggørelsens gerning. Han er erklæret for retfærdig
af ham, der taler sandt. Herren tilregner den troende Kristi retfærdighed og erklærer
ham foran universet  for at  være retfærdig.  Han overfører  hans synder  til  Jesus,
synderens  repræsentant,  stedfortræder  og  pant.  På  Kristus  lægger  han  enhver
troende sjæls brøde. “Den, som ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os,
for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham.” 2 Kor. 5, 21. Gennem anger og tro
er vi frigjort  for synd,  og vi ser hen til  Herren vor retfærdighed.  Jesus led, den
retfærdige for den uretfærdige.’ The Faith I Live By, s. 112. 
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‘Han skal mættes’

9. Hvad vil resultatet være af hans lidelser? 1 Tess. 5, 10; 2 Kor. 5, 15; Heb.
2, 10.

BEMÆRK: ‘“Alle har jo syndet og mangler herligheden fra Gud” (Rom. 3, 23).
Men Kristus gav sit liv for at frelse synderen fra dødsdommen. Han døde, så vi
kunne  leve.  Ved  hans  død  bragte  han  frelse  inden  for  alles  rækkevidde.’  In
Heavenly Places, s. 361.
‘Alle mennesker er blevet købt for denne uendelig store pris. Ved at tømme hele
Himmelens skatkammer for denne verden, ved at skænke os Himmelen gennem
Kristus, har Gud købt og betalt prisen for at kunne eje hvert eneste menneskes vilje,
kærlighed, sind og sjæl. Hvad enten menneskene tror på Gud eller ej, er de hans
ejendom. Alle  er  kaldet  til  at  udføre  en  gerning  for  ham,  og alle  skal  aflægge
regnskab på den store dommens dag for den måde, hvorpå de har røgtet deres kald.’
Lys over hverdagen, del 2, s. 129.

10. Hvordan beskriver Esajas den tilfredsstillelse, som Frelseren vil få ud af
sine lidelser? Es. 53, 11.

BEMÆRK: ‘Kristi glæde var at se sjæle frelst i  hans herlige rige;  og for denne
glæde “udholdt han korset uden at ænse skammen.” Men snart “skal han se det,
hvorved han skal mættes.” Hvor lykkelige vil de ikke være, som har haft del i hans
gerning, og som vil få lov til at dele hans glæde!’ Review & Herald, 23. juni 1885.

‘Værdig er Lammet, det slagtede’

11. Hvordan talte Paulus om belønningen af Kristi lidelser? Heb. 2, 9.

BEMÆRK: ‘Jeg vil gerne se ham, der udholdt fristelse på mine vegne, og som bar
tornekronen for syndere. Da vil han være kronet med herlighed, og vi skal se ham,
som han er. Vi skal kaste os ned for hans fødder i tilbedelse. Han vil overrække os
harpen; vore stemmer vil hæves i sådan musik, som vi aldrig har hørt på jorden.’
Review & Herald, 21. januar 1909.

12. Hvordan betragter himmelens indbyggere Kristi lidelser? Åb. 5, 11-14.
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BEMÆRK: ‘Aldrig vil man kunne fatte prisen for vor frelse, før de genløste står
sammen med Frelseren foran Guds trone. Når så det evige hjems herlighed går op
for os i hele sin lyksalighed, skal vi huske på, at Jesus forlod alt dette for vor skyld,
at han ikke blot forlod de himmelske boliger, men at han for vor skyld risikerede at
lide nederlag og evigt tab. Så skal vi lægge vore kroner for hans fødder og istemme
denne sang: “Værdig er Lammet, det slagtede, til at få kraft og rigdom og visdom
og styrke og pris og ære og lov!” Åb. 5, 12.’ Den Store Mester, s. 82.
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‘Blodet på hans kors’

UDENADSVERS: ‘Og ved ham at forlige alt med sig, hvad enten det er på jorden 
eller i Himlene, idet han stiftede fred ved blodet på hans kors.’ Kol. 1, 20.
STUDIEHJÆLP: Kristus alene, 29. januar.
LEKTIENS MÅL: At forsøge at forstå betydningen af Kristi død på Golgata.

Indledning
‘Dersom vi blot kunne indse, at Kristus som korsfæstet er den store genstand for
vor tro. Hvis Kristus havde levet, kunne han ikke være blevet vor Genløser. Vor tro
må gribe ofringen af hans liv som en løsesum for verden. Helligheden af hans liv,
den milde kærlighed og medfølelsen, som han vise for al menneskelig elendighed,
ville ikke have frelst os, dersom det var standset der. Det var ikke før, han i smerte
råbte, da han var døende på korset: “Det er fuldbragt,” at gerningen blev fuldført.
Satans tyranni var ikke brudt, før Kristus var steget ned til ydmyghedens laveste
dybder,  og  han  ikke  kunne  komme  længere  ned.  Det  var  Kristi  død,  der
tilfredsstillede guddommelig retfærdighed.  Dette  var  prisen for  vor genløsning.’
Testimonies to Southern Africa, s. 47.

‘Uden at blod bliver udgydt’

1. Hvilken vigtig sandhed var det hensigten, at offersystemet skulle forklare?
Heb. 9, 22.

BEMÆRK: ‘For flere har det været et mysterium, at der blev krævet så mange ofre
i den gamle pagt. De kan ikke forstå, hvorfor så mange blødende ofre skulle ledes
til alteret. Men der er én stor sandhed, som mennesket altid må have for sig. Den
bør indprentes i sindet og i hjertet. Og det er denne: “Der finder ingen tilgivelse
sted, uden at der udgydes blod.” Heb. 9, 22. I ethvert blødende offer blev “det Guds
Lam, som bærer verdens synd,” fremstillet. Joh. 1, 29.’ Kraft fra det Høje, s. 47.

2. Hvornår blev denne sandhed først åbenbaret for mennesket? 1 Mos. 3, 21.
Sammenlign med 1 Mos. 4, 4 og betragt Åb. 13, 8b.

BEMÆRK: Det er vigtigt at huske, at for at skaffe skind til at dække det syndige
par måtte Herren forårsage uskyldige dyrs død. Således lærte han dem den lektie, at
dersom Adam og Eva ikke skulle dø den dag som en straf for deres synd, måtte et
uskyldigt dyr dø i deres sted den selv samme dag.
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‘Nøgne  og  skamfulde  prøvede  de  så  at  erstatte  den  himmelske  klædning  med
figenblade, som de syede sammen og bandt om sig. Det er, hvad de, der overtræder
Guds lov, har gjort lige siden den dag, da Adam og Eva var ulydige. De har syet
figenblade sammen for at skjule den nøgenhed, som synden har forårsaget. De har
båret klæder, som de selv har skaffet sig; med deres egne gerninger har de prøvet at
dække over deres  synder og gøre sig antagelige over for  Gud. Men det  kan de
aldrig blive på den måde. Der er intet, som mennesket kan udtænke, der kan erstatte
hans tabte uskyldigheds klædning...  Det er kun den dragt,  som Kristus selv har
skaffet, der kan gøre os skikkede til at træde frem for Gud.’  Lys over hverdagen,
del 2, s. 117.

‘Blod af tyre og bukke’

3. Hvordan bliver vi vist, at ofringer af dyr ikke i sig selv fjerner menneskets
synd? Heb. 10, 4.

BEMÆRK: ‘Sammen med profeterne gav offersystemets symboler og forbilleder et
tilsløret og utydeligt indtryk af den nåde og frelse, verden skulle opleve, da Jesus
kom. Moses fik lov til at se betydningen af de forbilleder, som pegede frem mod
Jesus. Han så slutningen på det, som skulle vare til Kristi død, når virkeligheden og
modbilledet mødes. Han så, at det kun er ved Kristi hjælp, mennesket kan holde
moralloven. Mennesket førte synden ind i verden, da de overtrådte denne lov, og
med  synden  kom  døden.  Kristus  sonede  menneskets  synd.  Han  tilbød  sin
fuldkomne karakter i stedet for menneskets syndighed. Han tog selv straffen for
ulydigheden. Sonofrene pegede frem mod hans eget store sonoffer. Lammet, som
blev slagtet,  var et billede på det Lam, som skulle bære verdens synd.’  På fast
grunn, bog 1, s. 233. 

4. Hvordan udtrykte Gud sin afsmag for ofringer, ofret af sådanne, som ikke
indså deres betydning? Heb. 10, 6. 8.

BEMÆRK: ‘Jesus betragtede de uskyldige dyr, som skulle ofres, og så, hvordan
jøderne havde gjort disse store sammenkomster til skueplads for blodsudgydelse og
grusomhed.  I  stedet  for  ydmygt  at  angre  deres  synder  havde  de  mangedoblet
offerdyrenes tal, som om Gud kunne lade sig ære ved en sådan hjerteløs tjeneste.
Præsterne  og  rådsherrerne  havde  forhærdet  deres  hjerter  ved  egoisme  og
ærgerrighed. Netop de symboler, der pegede hen til Guds Lam, havde de gjort til et
middel  til  at  skaffe  sig  vinding.  På  denne  måde  var  offerhandlingens  hellige
karakter i høj grad blevet ødelagt i folkets øjne. Jesu harme vaktes. Han vidste, at
hans blod, der om så kort tid skulle udgydes for verdens synd, ikke af præsterne og
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de ældste ville blive regnet for mere end offerdyrenes blod, som de ustandseligt lod
flyde. Kristus havde gennem profeterne talt imod denne handlemåde. Samuel havde
sagt: “Mon Herren har lige så meget behag i brændofre og slagtofre som i lydighed
mod Herrens røst? Nej, at adlyde er mere værd end slagtoffer, og at være lydhør er
mere  værd  end  vædderfedt.”  Og  Esajas,  som i  et  profetisk  syn  så  jødefolkets
frafald, talte til dem, som om de var dommere i Sodoma og Gomorra. “Lån øre til
Herrens  ord,  I  sodomadommere,  lyt  til  vor  Guds  åbenbaring,  du gomorra  folk!
Hvad  skal  jeg  med  alle  jeres  slagtofre?  siger  Herren;  jeg  er  mæt  af
vædderbrændofre,  af  fedekalves  fedt,  har  ej  lyst  til  blod  af  okser  og  lam  og
bukke.”’ Den Store Mester, s. 400.

‘Lod falde på ham den skyld, der lå på os alle’

5. Hvordan forklarede Esajas betydningen af Kristi død? Es. 53, 6.

BEMÆRK:  ‘Som vor stedfortræder og pant faldt den skyld, der lå på os alle, på
Kristus. Han blev regnet som en overtræder, så han kunne genløse os fra lovens
fordømmelse. Han hadede synd med et fuldkomment had, og dog samlede han hele
verdens synd til sin sjæl. Skyldfri bar han den skyldiges straf. Uskyldig, dog ofrede
han sig selv som en stedfortræder for overtræderen. Skylden fra al synd trykkede
verdens Genløsers guddommelige sjæl. Alle Adams sønners og døtres onde tanker,
onde ord  og onde gerninger  krævede gengældelse  på  Kristus  selv;  for  han  var
blevet menneskets stedfortræder.’ The Faith I Live By, s. 101. 

6. På hvilken måde udtrykte Kristus selv, hvad det betyder at blive regnet
for skyldig for Gud? Matt. 27, 46.

BEMÆRK: ‘Betragt Guds Søn i ørkenen, i Getsemane og på korset! Guds hellige
Søn tog syndens byrde på sig. Den, som havde været ét med Gud, følte i sin sjæl
den forfærdelige adskillelse, som synden frembringer mellem Gud og menneskene.
Dette fremtvang fra hans læber det smertefulde råb: “Min Gud! min Gud! hvorfor
har  du  forladt  mig?”  Matt.  27,  46.  Det  var  syndens  byrde,  følelsen  af  dens
forfærdelige rækkevidde, af sjælens adskillelse fra Gud - det var dette, som knuste
Guds Søns hjerte.’  Vejen til Kristus, s. 11.

‘Forligte verden med sig selv’

7. Hvordan udtrykte Paulus hensigten med Kristi død? 2 Kor. 5, 19.
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BEMÆRK: ‘Å, hvilken kærlighed! Hvilken forunderlig kærlighed! der bragte Guds
Søn til jorden for at blive gjort til synd for os, så vi kunne forliges med Gud og
ophøjes til et liv med ham i hans boliger i herlighed. Og å! hvad er mennesket, at en
sådan pris skulle betales for dets genløsning? Når mænd og kvinder mere fuldt ud
forstår omfanget af det store offer, der blev givet af himmelens Majestæt ved at dø i
menneskets sted, da vil frelsesplanen blive forstørret, og betragtninger om Golgata
vil vække hellige og levende følelser i den kristnes hjerte. Pris til Gud og Lammet
vil være i deres hjerter og på deres læber. Stolthed og tilbedelse af selvet kan ikke
trives  i  de  hjerter,  der  holder  Golgatas  scener  levende  i  hukommelsen.  Denne
verden  vil  forekomme at  have liden værdi for  dem, der  værdsætter  menneskets
genløsnings store pris.’ Signs of the Times, 28. august 1879.

8. Hvorfor var det nødvendigt for det syndige menneske at blive forligt med
Gud? Es. 59, 2. Sammenlign med Rom. 8, 7.

BEMÆRK: ‘Ved overtrædelse havde mennesket adskilt sig fra ham, der alene er
lys og kærlighed. Syndere var “fremmede for livet i Gud,” “døde i overtrædelser og
synder.” Den faldne slægts eneste håb fandtes i at blive forligt med Gud... Men ved
at udføre frelsesplanen åbenbarede Kristus, at “Gud er  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.” Faderen elsker os, ikke på grund af
den store forsoning; men han tilvejebragte forsoningen, fordi han elsker os. Kristus
var midlet, gennem hvem han kunne udgyde sin uendelige kærlighed over en falden
verden. “Det var Gud, som i Kristus forligte verden med sig selv.” Faderen led
sammen med Sønnen. I Getsemanes kval og døden på Golgata betalte hjertet af
uendelig kærlighed prisen for vor genløsning.’ Bible Echo, 1. august 1892.

‘Ikke skal fortabes’

9. Hvad er syndens konsekvens? Ez. 18, 4b. 20a.

BEMÆRK: ‘Gud har i sit ord givet tydeligt bevis på, at han vil straffe overtrædere
af sin lov. De, som smigrer sig selv med, at han er for barmhjertig til at udøve
retfærdighed over synderen, behøver kun at se på Golgatas kors. Guds pletfrie Søns
død vidner om, at “syndens løn er døden,” at enhver overtrædelse af Guds lov må
få dens retfærdige gengældelse.’ Great Controversy, 1888 udgave, s. 540 .

10. Hvilken udflugtsvej blev skaffet, så syndige mennesker ikke behøver at gå 
fortabt? Joh. 3, 16.
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BEMÆRK: ‘Kristus den syndfrie blev synd for mennesket. Han bar overtrædelsens
skyld og det, at Faderen skjulte sit ansigt, indtil hans hjerte og liv blev knust. Hele
dette offer blev gjort, så syndere kunne genløses. Mennesket kunne ikke på nogen
anden måde blive løst fra syndens straf. Og enhver sjæl, der nægter at blive en del
af  den  forsoning,  der  blev  tilvejebragt  ved  sådan  en  pris,  må  selv  bære
overtrædelsens skyld og straf.’ Great Controversy, 1888 udgave, s. 540. 

‘Gør dette til ihukommelse af mig’

11. Hvad blev indstiftet for at sikre, at kristne aldrig glemmer, hvad Kristus 
gjorde for dem på Golgata? 1 Kor. 11, 23-26. 

BEMÆRK:  ‘Det  vil  være  godt  for  jer  ...  ofte  at  se  tilbage  på  de  afsluttende
tildragelser i vor Genløsers liv. Omgivet af fristelser, ligesom han var, kan vi her
alle hente lærdomme af den største vigtighed for os. Det ville være godt at tilbringe
en tankefyldt time hver dag med at betragte Kristi liv fra Krybben til Golgata. Vi
bør se det punkt for punkt og lade fantasien livfuldt gribe hændelserne, navnlig de
sidste i hans jordiske liv. Ved således at grunde på hans lærdomme og lidelser og
det  usigelige  offer,  han  bragte  for  menneskeslægtens  genløsning,  vil  vi  kunne
styrke vor tro, oplive vor kærlighed og blive mere besjælede af den ånd, som holdt
vor frelser  oppe. Dersom vi ønsker engang at  blive frelst,  må vi  alle tilegne os
bodfærdighedens og troens lærdom ved korsets fod. Kristus led ydmygelse for at
frelse os fra evig vanære. For at kunne værne os gav han sit samtykke til, at foragt,
spot og ukvemsord faldt på ham. Det var vor overtrædelse, der hyldede mørkets
slør omkring hans guddommelige sjæl og fremtvang fra ham råb som af en, der var
slagen og forladt af Gud. Han bar vore sorger; han led smerten for vore synder. Han
gjorde sig selv til et offer for synd, for at vi gennem ham kunne være retfærdige for
Gud.  Alt,  hvad  der  er  ædelt  og  højsindet  hos  mennesket,  vil  påvirkes  ved
betragtningen af Kristus på korset.’ Vejledning for menigheden, bind 1, s. 424.

12. Hvilket  blivende  minde  har  vi  af  Kristi  død  for  os?  Joh.  20,  27.
Sammenlign med Åb. 5, 6; Zak. 13, 6.

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

UDENADSVERS: ‘For at jeg må kende ham og kraften i hans opstandelse.’
Fil. 3, 10a. 

STUDIEHJÆLP: The Upward Look, s. 78.
LEKTIENS MÅL: At forstå betydningen af Kristi opstandelse.

Indledning
‘“Men er Kristus ikke opstået,” skrev apostlen Paulus, “så er vort budskab jo

tomt, og jeres tro også tom. Så kommer vi også til at stå som falske vidner om Gud,
fordi vi har vidnet imod Gud, at han opvakte Kristus, hvem han ikke har opvakt,
såfremt døde i virkeligheden ikke opstår. Thi hvis døde ikke opstår, så er Kristus
heller ikke opstået. Og hvis Kristus ikke er opstået, så er jeres tro forgæves; så er I
endnu stadig i  jeres  synder;  så er  altså også  de,  der  er  hensovet  i  Kristus gået
fortabt” [1 Kor. 15, 14-18]. “Og med stor kraft aflagde apostlene vidnesbyrdet om
Herren Jesu opstandelse” [ApG. 4, 33].’ Manuscript Releases, bind 18, s. 76.

‘Vidne om hans opstandelse’

1. Hvad var en af de væsentlige kvalifikationer for at være en af apostlene?
ApG. 1, 21-22. Bemærk den sidste del af vers 22.

BEMÆRK: En af de væsentlige kvalifikationer for at være blandt de tolv var, at
han skulle være et vidne om opstandelsen. 
‘Som Herrens missionærer lå der et stort arbejde foran disciplene; men de skulle
være Kristi vidner i Jerusalem først, hvor hans fjender havde tænkt sig at udslukke
sandhedens fakkel, som var blevet tænkt. I deres grusomme mord på Frelseren og
ved  de  falske  rapporter,  de  havde  spredt  omkring  angående  hans  opstandelse,
tænkte de på at fjerne hele vidnesbyrdet om sandheden. Men disse falskheder skulle
imødegås af disciplenes tydelige vidnesbyrd. De havde talt med Kristus efter hans
opstandelse; de havde været øjenvidner til hans himmelfart. Kristi fjender havde
troet, at disciplene ville være blevet skræmt af de begivenheder, der havde fundet
sted, og ville have opgivet deres tro på Messias. De blev forbavsede, når de så den
frimodighed,  med  hvilken  disse  ydmyge  efterfølgere  genoptog  arbejdet,  hvor
Kristus havde nedlagt det. Skarer fra mange dele af verden var samlet i Jerusalem
på det tidspunkt, da Kristus blev korsfæstet, og disse havde hørt de falske rapporter
angående  Messias.  Foran  disse  skarer  bar  disciplene  med  Helligåndens  kraft
hvilende over sig vidnesbyrd om sandheden i Kristi ord: “Jeg er opstandelsen og
livet.”’ Loma Linda Messages, s. 242.
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2. Hvordan  bliver  vi  vist,  at  apostlene  trofast  vidnede  om  opstandelsen?

ApG. 2, 32, 4, 1-2. 33.

BEMÆRK:  ‘De  var  forvandlede  i  karakter  og  forende  med  bånd  af  kristen
kærlighed. Til trods for, at de var uden rigdom og blev regnet af verden for at være
blot  uvidende fiskere,  blev de gjort  til  vidner for  Kristus  af  Helligånden.  Uden
verdslig ære eller anerkendelse var de troens helte.  Fra deres læber faldt  ord af
guddommelig veltalenhed og kraft, der rystede verden. Det tredje, fjerde og femte
kapitel i Apostlenes Gerninger giver en beretning om deres vidnetjeneste. De, som
havde forkastet og korsfæstet Frelseren, forventede at finde hans disciple modløse,
modfaldne og rede til at fornægte deres Herre. Med forbavselse hørte de det klare,
frimodige vidnesbyrd givet under Helligåndens kraft. Disciplenes ord og gerninger
repræsenterede deres Lærers ord og gerninger; og alle, der hørte dem, sagde: De
har lært  af Jesus,  de taler,  som han talte.  “Og med stor  kraft  aflagde  apostlene
vidnesbyrdet om Herren Jesu opstandelse, og alle havde de stor yndest hos folket.”
ApG. 4, 33.’ Ye Shall Receive Power, s. 165. 

‘Han er opstået på den tredje dag’

3. Hvordan erklærede Paulus den centrale betydning af Kristi opstandelse i
den kristne lære? 1 Kor. 15, 14.

BEMÆRK:  ‘For  mange  mennesker  er  ideen  om,  at  Jesu  legeme faktisk  forlod
graven,  og at  han viste sig levende for et  antal  af hans efterfølgere,  før han på
mystisk vis forsvandt fra jorden, for urimelig til at fortjene mere end et forbigående
hånligt smil. Andre er fascinerede, men forbeholdne. Men som det var for Paulus
og hans få omvendte i Athen, er det stadig historiens allervigtigste kendsgerning,
den klippe, på hvilken deres tro er bygget.’ R. T. France, The Man They Crucified,
s. 160.

4. Hvilken fremstilling gav Paulus om dem, der var vidne til, at Jesus opstod
fra graven? 1 Kor. 15, 5-8.

BEMÆRK: Paulus ‘skulle påpege den sandhed, at både profeterne og apostlene var
vidner for Kristus om, at han var Messias. På grund af hans guddommelige natur
blev det erklæret, at han var Guds Søn, men farisæerne stred hele tiden mod Kristi
guddommelighed.  Det  store  bevis,  som stadfæstede  Jesu  guddommelighed,  var
hans opstandelse fra de døde. Der var overvældende beviser for dem, som troede;
for han blev set iblandt dem. De, som ikke troede alle disse kraftige vidnesbyrd,
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ville  ikke  være  blevet  overbevist  af  aldrig  så  mange  vidnesbyrd.’  Signs  of  the
Times, 5. august 1889.

‘Jeg er opstandelsen’

5. Hvordan forklarede Jesus betydningen af opstandelsen for den troende?
Joh. 11, 25. 

BEMÆRK: Jesus ‘sagde: “Jeg er opstandelsen og livet.” I Kristus findes livet, det
oprindelige, det retmæssige, det iboende. “Den, som har Sønnen, har livet” Joh. 5,
12. Kristi guddommelighed er den kristnes forvisning om evigt liv. Jesus sagde:
“Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på
mig, skal i al evighed ikke dø. Tror du det?” Kristus ser her frem til tiden for sit
andet komme. Så skal de retfærdige døde oprejses uforkrænkelige, og de levende
retfærdige skal optages til  Himmelen uden at  se døden. Det under,  som Kristus
snart ville gøre ved at opvække Lazarus fra de døde, ville være et billede på de
retfærdige dødes opstandelse. Ved sit ord og ved sine gerninger erklærede han sig
selv for at være opstandelsens Herre. Han, som snart skulle dø på korset, stod med
dødens nøgler som gravens overvinder og hævdede sin ret og magt til at give evigt
liv.’ Den Store Mester, s. 362.

6. Hvordan udtrykte Peter det håb, som Kristi opstandelse har bragt? 1 Pet.
1, 3.

BEMÆRK: ‘Er der nogen grund til, at dette levende håb ikke skulle give os lige så
stor tillid og glæde i denne tid, som det gav til disciplene i den første menighed?
Kristus er ikke indelukket i Josefs nye grav. Han er opstået, han fór op i det høje,
og vi må leve vor tro sådan, at verden kan se, at vi har et levende håb. Vi læser i
Bibelen om Kristi opstandelse fra de døde, men viser vi i handling, at vi virkelig
tror det? Tror vi virkelig, at Jesus er en levende Frelser, at han ikke fremdeles er i
Josefs nye grav med den store sten rullet foran, men at han er stået op fra de døde
og at han fór op i det høje. Han er der, fordi vi behøver en ven i den himmelske ret,
en som er vor talsmand og forbeder. Lad os da fryde os over dette. Vi har al mulig
grund til at prise Gud.’ Lys fra det Høje,  s. 45.  

‘Hvis døde ikke opstår’

7. Hvordan knyttede Paulus Kristi opstandelse med håbet om opstandelsen
af de døde i Kristus? 1 Kor. 15, 13. 16. 22-23.
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BEMÆRK: ‘Kristus har besejret døden og bortført fanger. Mennesker havde set på
døden som en frygtelig ting; de havde set på fremtiden med bange anelser; men
Kristi opstandelse fra de døde forandrede synet på døden. Kristus er gået igennem
graven; og da han opstod fra de døde, førte han en mængde fanger fra graven, og de
viste sig for mange [Matt. 27, 52-53]. Hans opstandelse demonstrerede hans magt
over døden. De døde i Kristus skal opstå igen til en herlig udødelighed. Han vil
komme igen og tage sine efterfølgere til sig, at hvor han er, dér skal også de være.’
Review & Herald, 16. juli 1889.

8. Hvilken kontrast danner Paulus mellem dem, der tror på opstandelsen, og
dem, der ikke gør det? 1 Tess. 4, 13.

BEMÆRK: ‘Vi vil ikke sørge som dem, der ikke har noget håb. Hvis vi er trofaste,
vil vi møde vore kære igen, når Livgiveren kommer, for aldrig mere at skilles. En
lysere morgen vil gry for alle, der søger efter herlighed, ære og udødelighed ved
tålmodigt at vedblive at gøre det gode. Hvis vi er trofaste i prøvelsens time, vil vi
til sidst vinde en krone af herlighed, som aldrig vil forgå. Denne udsigt burde være
en solstråle for Guds folk, der skinner konstant midt i disse sidste dages mørke og
farer.’ Review & Herald, 27. november 1883.

9. Hvilken  falsk  lære  har  ledt  mange  kirker  til  at  ignorere  eller  overse
opstandelseslæren?

BEMÆRK: ‘Det er en ubestridelig kendsgerning, at håbet om evig salighed ved
døden har ført til en udbredt forsømmelse af Bibelens lære om opstandelsen. Dr.
Adam Clarke bemærker denne tendens og siger: “Det ser ud til, at de første kristne
har anset opstandelseslæren for at have langt større betydning, end man gør nu!
Hvordan kan det  være?  Apostlene talte hele tiden om den og opildnede derved
Guds disciple til  flid, lydighed og frejdighed.  Og deres efterfølgere i  vore dage
siger næsten aldrig noget om den! Apostlene prædikede derom, og de første kristne
troede på den; og som vi prædiker, tror vore tilhørere. I hele evangeliet er der ingen
læresætning, der lægges mere vægt på; og i den nutidige forkyndelse er der ingen
læresætning, der behandles med større forsømmelse!”’ Konfrontation, s. 450. 

‘En opstandelse, der ligner hans’

10. Hvordan demonstrerer troende deres tro på kraften i opstandelsen? Rom.
6, 3-5.
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BEMÆRK: ‘Den angrende troende, der tager de skridt, som omvendelsen kræver,
mindes i sin dåb Kristi død, begravelse og opstandelse. Han stiger ned i vandet som
et symbol på Kristi død og begravelse, og han oprejses af vandet som et symbol på
hans opstandelse – ikke for at genoptage det gamle liv, men for at leve det nye liv i
Kristus Jesus.’ At jeg må kende Ham, 6. marts.

11. Hvilke lærdomme drager Paulus fra Kristi opstandelse? Rom. 6, 8-12.

BEMÆRK: ‘Vi håber,  at der er nogen her i forsamlingen, som vil tro på Jesus
Kristus, som vil begraves sammen med ham i den vandige grav. Lad dem huske, at
deres dåb er et symbol på døden til verden, til dens mode, dens skikke og dens onde
praksis. De skal være døde til verden, men levende for Gud. I ham findes for os
livets kraft. I hvis navn døbes vi? I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, de tre
højeste magter i de himmelske sale. De forpligter sig på vore vegne. Vi kan gøre
krav på den styrke og den sejr, de kan give os, når vi står foran verden, så vi ikke
efteraber dens mode, studerer dens modebøger, men vandrer ydmygt med vor Gud.
“I  er  jo  døde,  og  jeres  liv  er  skjult  med Kristus  i  Gud.  Når  Kristus,  vort  liv,
åbenbares, da skal også I åbenbares sammen med ham i herlighed” [Kol. 3, 3-4]. Så
vanær ikke din Frelser ved letsindighed eller ligegyldighed eller ved at søge efter
verdens ting.’ Sermons & Talks, bind 2,  s. 287.

‘Kraften i hans opstandelse’

12. Hvordan forklarede Paulus betydningen af denne erfaring? Fil. 3, 7-11.

BEMÆRK: ‘Dette er den samme opstandelseskraft  som den, der giver liv til de
sjæle, som er “døde i overtrædelser og synder.” Ef. 2, 1. Den livets ånd i Kristus
Jesus, “kraften i hans opstandelse,” frigør mennesker “fra syndens og dødens lov.”
Fil. 3, 10; Rom. 8, 2. Det ondes herredømme er brudt, og ved tro bevares sjælen for
synd. Den, som åbner sit hjerte for Kristi Ånd, får del i denne mægtige kraft, som
skal få hans legeme til at opstå af graven.’ Den Store Mester, s. 135.

13. Hvordan  beskriver  Paulus  den  opstandelse,  som de  døde  i  Kristus  vil
erfare? 1 Tess. 4, 16-17; 1 Kor. 15, 51-54.

BEMÆRK: ‘Hvilken herlig morgen vil opstandelsesmorgenen ikke være! Hvilken
vidunderlig scene vil ikke vise sig, når Kristus kommer for at blive beundret af alle
dem, der tror! Alle, som tog del i Kristi ydmygelse og lidelser, vil få del i hans
herlighed. Ved Kristi opstandelse fra de døde vil hver troende hellig, der falder i
søvn  i  Jesus,  komme frem fra  sit  fængsel  i  triumf.  Den  opstandne  hellige  vil
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erklære: “Død, hvor er din sejr? død, hvor er din brod?” (1 Kor. 15, 55.)’ Conflict
& Courage,  s. 229.
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‘En stor ypperstepræst’ 

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

STUDIEHJÆLP: Patriarker & Profeter, s. 178.
LEKTIENS  MÅL:  At  vise  vigtigheden  af  Kristi  gerning  for  os,  siden  han

vendte tilbage til himmelen.

Indledning
‘Lad os huske, at vor store ypperstepræst går i forbøn foran nådestolen på vegne

af sit genløste folk. Han lever altid for at gå i forbøn for os. “Synder nogen, så har
vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige.” Jesu blod går i forbøn
med kraft og virkningsfuldhed for dem, der er frafaldne, for dem, der er oprørske,
for dem, der synder imod stort lys og kærlighed. Satan står ved vor højre side for at
anklage os, og vor Talsmand står ved Guds højre side for at gå i forbøn for os. Han
har aldrig tabt en sag, der er blevet ham betroet. Vi kan stole på vor Talsmand; for
han bønfalder med sine egne fortjenester på vore vegne. Hør hans bøn før hans
forræderi og retssag. Lyt til hans bøn for os; for han havde os i sinde.’ SDA Bible
Commentary, bind 7, s. 948.

‘Vi har en sådan ypperstepræst’

1. Hvad er vi blevet fortalt om Kristi nuværende gerning for sit folk? Heb. 8,
1.

BEMÆRK: ‘Kristus, vor store ypperstepræst, “tjener ved helligdommen, det sande
tabernakel, som Herren selv og ikke et menneske har rejst.” Heb. 8, 2. Han træder
frem for Guds nærværelse, rede til at tage imod den angrende og til at besvare hans
folks bønner.’ The Faith I Live By, s. 198. 

2. Hvad gør Kristus til en mere værdig ypperstepræst end dem, der besad 
dette embede på jorden? Heb. 7, 23-24. Sammenlign med Heb. 9, 24.

BEMÆRK: ‘Vor store ypperstepræst, som Aron var et forbillede på, bærer sit folk
på sit hjerte... Kristus, der som den store ypperstepræst skaffer fuldkommen soning
for  synden,  står  alene  i  guddommelig  majestæt  og  herlighed.  De  andre
ypperstepræster var kun forbilleder, og da han kom, var der ikke mere brug for 
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deres tjeneste. “Han har et uforgængeligt  præstedømme, fordi han selv er til for
evigt.”’ At jeg må kende Ham, 9. marts.

‘I ét og alt blive sine brødre lig’

3. Hvordan blev Kristus kvalificeret til at blive vor store ypperstepræst? 
Heb. 2, 17. 

BEMÆRK:  ‘Kristus  tog  både  menneskets  natur  og  havde  del  i  Guddommens
egenskaber.  Han  plantede  sit  kors  mellem  menneskeheden  og  Guddommen  og
lavede en bro over afgrunden, som skilte synderen fra Gud. “Det er jo ikke engle,
han tager sig af, men det er Abrahams efterkommere, han tager sig af. Derfor måtte
han i ét og alt blive som sine brødre, for over for Gud at blive en barmhjertig og
trofast  ypperstepræst,  der  kunne sone  folkets  synder.  For  som den,  der  selv er
blevet fristet og har lidt, kan han hjælpe dem, der fristes” (Heb. 2, 16-18). For vi
har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder,
men en, der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd” (Heb. 4,15). “For
enhver  ypperstepræst,  som tages  blandt  mennesker,  indsættes  til  på menneskers
vegne at gøre tjeneste for Gud ved at frembære gaver og slagtofre for deres synder.
Han kan føle med de uvidende og vildfarende, fordi han også selv er et skrøbeligt
menneske.”’ På fast grunn, bog 1, s. 257. 

4. Hvilken slags menneskeliv var Jesus nødt til at leve for at blive vor 
ypperstepræst? Heb. 7, 26.

BEMÆRK: ‘Ved hvert skridt blev Guds Søn angrebet af mørkets magter. Efter sin
dåb blev han af Ånden drevet ud i ørkenen, hvor han blev fristet i fyrre dage. Folk
har skrevet  til  mig og hævdet,  at  Kristus ikke kan have haft  samme natur  som
mennesket,  for  hvis  han  havde  haft  det,  ville  han  være  faldet  for  de  samme
fristelser. Hvis han ikke havde haft menneskets natur, kunne han ikke være blevet
vort eksempel. Hvis han ikke havde del i vor natur, kunne han ikke være blevet
fristet, som mennesket blev. Hvis det ikke havde været muligt for ham at give efter
for fristelse, kunne han ikke komme os til hjælp. Det var en betydningsfuld realitet,
at Kristus kom for at udkæmpe kampen som menneske på menneskehedens vegne.’
På fast grunn, bog 1, s. 405.

‘Medlidenhed med vore skrøbeligheder’

5. Hvilken praktisk velsignelse får vi, fordi Kristus har erfaret, hvordan 
menneskelivet er? Heb. 4, 15.
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BEMÆRK: ‘Jesus kender hver eneste af os,  og han har medlidenhed med vore
skrøbeligheder. Han kender os alle ved navn. Han kender selve huset, som vi bor i,
og  navnet  på  enhver  af  dets  beboere.  Han  har  undertiden  givet  sine  tjenere
anvisning på at gå til en bestemt gade i en bestemt by og til et nærmere angivet hus
for at  finde et af  hans får.  Jesus kender hver eneste sjæl,  som om den var den
eneste,  for  hvem Frelseren  døde.  Hvert  eneste  menneskes  nød går  ham nær  til
hjerte... Han har omsorg for hver eneste, som om der ikke fandtes andre på hele
jordens kreds.’ Den Store Mester, s. 328.
‘Vi  behøver  mere  af  Kristi  sympati,  ikke  sympati  bare  for  sådanne,  som
forekommer os at være fejlfrie,  men sympati  over for arme, lidende, kæmpende
sjæle, som ofte begår fejl og er syndige og angerfulde, fristede og modløse. Vi skal
gå til  vore medmennesker og i lighed med vor barmhjertige ypperstepræst have
medynk med deres skrøbeligheder.’ Evangeliets Tjenere, s. 101-102.

6. Hvordan beskrev Paulus Kristi erfaring som et menneske? Heb. 5, 7-8.

BEMÆRK:  ‘Kristus  alene  havde  erfaring  om  alle  de  sorger  og  fristelser,  der
rammer  mennesker.  Aldrig  blev  nogen  anden,  der  var  født  af  en  kvinde,  så
voldsomt angrebet af fristelser; aldrig har nogen anden båret så tung en byrde af
verdens synd og smerte. Aldrig har der været nogen anden, hvis medfølelse var så
vidtfavnende eller så kærlig. Som meddelagtig i alle menneskelige erfaringer kunne
han ikke blot føle for,  men også med enhver,  der var tynget  og fristet,  og som
kæmpede.’ Uddannelse, s. 78.

‘For overtrædere bad han’

7. Hvad er vor ypperstepræsts gerning? Es. 53, 12b, Rom. 8, 34. Sammenlign
med 1 Tim. 2, 5.

BEMÆRK: ‘Lad os huske, at vor store ypperstepræst går i forbøn foran nådestolen
på vegne af sit genløste folk. Han lever altid for at gå i forbøn for os. “Synder
nogen, så har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige.” Jesu blod
går i forbøn med kraft og virkningsfuldhed for dem, der er frafaldne, for dem, der
er oprørske, for dem, der synder imod stort lys og kærlighed. Satan står ved vor
højre side for at anklage os, og vor Talsmand står ved Guds højre side for at gå i
forbøn for os. Han har aldrig tabt en sag, der er blevet ham betroet. Vi kan stole på
vor Talsmand; for han bønfalder med sine egne fortjenester på vore vegne. Hør
hans bøn før hans forræderi og retssag. Lyt til hans bøn for os; for han havde os i
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sinde.  Han  vil  ikke  glemme  sin  menighed  i  fristelsens  verden.  Han  ser  på  sit
prøvede og lidende folk og beder for dem.’ Review & Herald, 15. august 1893.

8. Hvilken praktisk velsignelse er vor, fordi Jesus går i forbøn for os? Heb. 4,
16.

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

‘Med sit eget blod’

9. Hvad gør det muligt for Kristus at gå i forbøn for skyldige syndere? Heb. 
9, 12. 

BEMÆRK:  ‘Det  guddommelige  og  det  menneskelige  var  forenet  i  Kristus  –
Skaberen og skabningen. Adam havde overtrådt Guds lov. Guds natur og Adams
natur  mødtes  i  Jesus  –  Guds  Søn  og  Menneskesønnen.  Da  han  havde  betalt
forløsningens  pris med sit  eget  blod, gennemgået  menneskets erfaring,  mødt og
besejret fristelse på menneskets vegne og båret syndens skam og skyld og byrde,
skønt han selv var  syndfri,  blev han menneskets  advokat  og talsmand.  Hvilken
forvisning findes der ikke her for den sjæl, der er fristet og kæmper og hvilken
forvisning for universet, som er vidne til det, at Kristus vil være “en barmhjertig og
trofast ypperstepræst”!’ Kristus alene, s. 348. 

10. Hvad vil Kristi blods tjeneste gøre for den angrende synder? Heb. 9, 14. 

BEMÆRK: ‘Når du... i Jesu, din talsmands, navn kommer direkte til Gud og beder
om det, du behøver, vil Kristi retfærdighed blive åbenbaret som din retfærdighed
og Kristi fortjeneste som din fortjeneste. Da vil du forstå, at retfærdighed kan du
kun  opnå  ved  tro  på  Kristus,  for  i  ham  er  Guds  fuldkomne  karakter  blevet
åbenbaret,  i hans liv kom hellighedens principper til syne. Ved blodet fra Kristi
sonoffer  bliver  synderen  løst  fra  trældom  og  fordømmelse.  Ved  den  syndfrie
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stedfortræders fuldkommenhed kan han i ydmyghed holde alle Guds bud. Uden
Kristus er han under lovens fordømmelse og er stadig en synder, men ved troen på
Kristus bliver han retfærdiggjort for Gud.’ På fast grunn, bog 1, s. 326.

‘Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem’

11. Hvad kan Jesus gøre for dem, der fristes, eftersom han har været igennem
den samme erfaring med fristelse som vi? Heb. 2, 18. Sammenlign med 1 
Kor. 10, 13; 2 Pet. 2, 9.

BEMÆRK: ‘Mens vor store ypperstepræst gør soning for os, skulle vi derfor søge
at blive fuldkomne i Kristus. Ikke engang i tankerne kunne vor Frelser bringes til at
give efter for fristelsen. I menneskehjerter finder Satan steder, hvor han kan vinde
fodfæste; der næres et syndigt ønske, hvor hans fristelser kan udøve deres magt.
Men Kristus sagde om sig selv: “Verdens fyrste kommer, og i mig er der intet, som
hører ham til.” Joh. 14, 30. Satan kunne ikke finde noget i Guds Søn, der gjorde det
muligt for ham at sejre over ham. Kristus havde holdt sin Faders bud, og der var
ingen synd i ham, som Satan kunne benytte sig af. I den tilstand må de mennesker
være, der skal klare sig i trængselstiden. Det er i dette liv, at vi skal skille os af med
synden ved tro på Kristi sonende blod. Vor dyrebare Frelser indbyder os til at slutte
os til  ham, til  at  forene vor svaghed med hans styrke, vor uvidenhed med hans
visdom, vor uværdighed med hans fortjenester.’ Konfrontation, s. 510.

12. Til hvilket omfang kan vor store ypperstepræst frelse os fra fristelser og 
synder? Heb. 7, 25.

BEMÆRK: ‘“Verdens fyrste kommer,” sagde Jesus, “og i mig er der intet, som
hører ham til.” Joh. 14, 30. Der var intet i ham, hvor Satans spidsfindigheder fandt
genklang. Han gav ikke sit samtykke til synden. End ikke med en tanke gav han
efter  for  fristelsen.  Sådan  kan  det  også  blive  for  os.  Hos  Kristus  var  det
menneskelige  forenet  med  det  guddommelige;  han  var  rustet  til  striden  ved
Helligåndens iboen, og han kom for at give os del i denne guddommelige natur. Så
længe vi i troen er forenede med ham, har synden ikke mere herredømme over os.
Vi behøver ikke beholde én syndig tilbøjelighed.’ The Faith I Live By, s. 23.
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‘Herren, den retfærdige dommer’

UDENADSVERS: ‘Faderen dømmer jo heller ikke nogen, men al dom har han
overladt Sønnen.’ Joh. 5, 22.

STUDIEHJÆLP: Testimonies to Ministers, s. 224-225.
LEKTIENS MÅL: At forstå hvad det vil sige at leve i Guds doms time. 

Indledning
‘Kristus ydmygede sig selv, for at komme til at stå som menneskehedens leder,

og  imødegå  de  fristelser  og  udholde  de  prøvelser,  som  menneskeheden  må
gennemgå og udholde. Han måtte vide, hvad menneskeheden blev udsat for af den
faldne fjende, for at han kunne komme dem til hjælp, som fristes. Kristus er blevet
vor dommer. Faderen er ikke dommer. Ingen af englene er det. Han, som iførte sig
menneskelighed og levede et fuldkomment liv i denne verden, skal dømme os. Han
er den eneste, der kan være vor dommer.’  Vejledning for Menigheden, bind 3, s.
337.

‘Min dom er retfærdig’

1. Hvordan viser Bibelen, at Kristus skal være menneskehedens dommer?
Joh. 5, 22. Se også ApG. 17, 31; 2 Tim. 4, 1.

BEMÆRK:  ‘Gud  “har  givet  ham  magt  til  at  holde  dom,  fordi  han  er
Menneskesøn.” Fordi han har smagt menneskers lidelser og fristelser indtil bærmen
og forstår  menneskers  skrøbeligheder  og  synd;  fordi  han  for  vor  skyld  sejrrigt
modstod Satans fristelser og vil handle retfærdigt og mildt med de sjæle, som hans
eget blod er blevet udgydt for at frelse, - af denne årsag er Menneskesønnen udset
til at afsige dommen.’ Den Store Mester, s. 135.

2. Hvordan beskriver Paulus Kristus som dommer? Hvordan gav Abraham
udtryk for sin tro på denne sandhed? 2 Tim. 4, 8; 1 Mos. 18, 25. 

BEMÆRK: ‘Du kan ikke tillade dig at blive fundet som en overtræder af Guds
store moralske lov. Du vil blive dømt ved dens bud. Dersom Gud ikke havde nogen
lov, kunne der ikke være nogen dom, og mænd og kvinders sag ville ikke blive
frembragt for den alvorsfulde domstol, for den retfærdige Dommer. Dersom vi ikke
har været i harmoni med Guds krav i dette liv, vil vi heller ikke være i harmoni
med hans krav i det fremtidige liv. Hvilken undskyldning kan vi frembringe for 
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ulydighed mod Guds regerings lov? Og hvilken undskyldning kan vi give på den
dag, hvor hjertets motiver vil blive prøvet? Du siger måske nu: “Hele verden er ude
af harmoni med Guds forskrifter, og jeg kan ikke stå alene,” men på den dag vil du
ikke forsøge at komme med en sådan udtalelse for Himmelens og jordens Gud. Når
bøgerne åbnes, vil karakteren blive åbenbaret, og enhver mund vil blive lukket. Du
vil blive overbevist om skyld ved åbenbaringen af dit eget liv. Enhver ufrelst vil se,
hvor han har veget fra ret, og forstå hvilken indflydelse hans ulydige liv har haft på
andre  og  vendt  dem  bort  fra  sandhedens  vej.  “Altså  skal  hver  af  os  aflægge
regnskab for sig selv over for Gud,” og de levende og de døde skal stå for Kristi
dommersæde. De hemmelige ting vil blive åbenbaret. Der var et øje, der så, og en
hånd, der nedskrev de skjulte gerninger.’ Signs of the Times, 29. december 1887.

‘Derpå sattes retten’

3. Hvordan beskrev Daniel dommen, som han blev vist i et syn? Dan. 7, 9-12.

BEMÆRK:  ‘Guds  folk  burde  have  en  klar  forståelse  af  helligdommen  og  den
undersøgende  retshandling.  Alle  har  brug  for  selv  at  vide  noget  om  deres
ypperstepræsts stilling og indsats. Ellers vil de ikke kunne udøve den tro, som er
nødvendig på dette tidspunkt, eller udfylde den plads, som Gud har beregnet, de
skal indtage. Hvert eneste menneske har en sjæl at frelse eller at miste. Alle har en
sag under behandling ved Guds domstol. Alle skal vi stilles ansigt til ansigt med
den store dommer. Hvor vigtigt er det derfor ikke, at hvert eneste menneske ofte
tænker på den højtidelige stund, da retten bliver sat  og bøgerne  åbnes,  da hver
enkelt af os med Daniel må stå til regnskab på den yderste dag.’ Konfrontation, s.
402.

4. Hvilken rolle har Jesus i dommen? Dan. 7, 13-14. 

BEMÆRK: ‘Kristi komme, som der fortælles om her, er ikke hans genkomst til
Jorden. Han kommer til den gamle af dage i Himlen for at modtage magt og ære og
et rige, som skal gives ham, når hans gerning som formidler er forbi. Det er dette
komme og ikke hans genkomst til Jorden, der ifølge profetien skulle finde sted ved
udløbet  af  de  2300  dage  i  1844.  Ledsaget  af  Himlens  engle  træder  vor
Ypperstepræst ind i det allerhelligste og fremstiller sig for Gud for at indlede den
sidste del af sin tjeneste på menneskets vegne – for at udføre den undersøgende
retshandling og gøre soning for alle dem, der viser sig at være berettiget til denne
hjælp.’ Konfrontation, s. 395.
‘Guds folk må nu have deres blik fæstnet på den himmelske helligdom, hvor vores
store  Ypperstepræst  går  i  forbøn  for  sit  folk.  Snart  vil  vi  blive  vejet  på
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helligdommens vægt, og ud for vores navne vil den afsagte dom blive nedskrevet.’
The Faith I Live By, s. 209.

‘Thi nu er hans doms time kommet’

5. Hvilken vigtig advarsel vil blive givet til hele verden før Kristi komme?
Åb. 14, 6-7. 

BEMÆRK: ‘Budskabet: “Nu er hans doms time kommet,” peger på Kristi sidste
tjeneste for menneskets frelse. Det bebuder en sandhed, som skal forkyndes, indtil
Frelserens forbøn ophører og han kommer tilbage til Jorden for at hente sit folk til
sig.’ Konfrontation, s. 360.

6. I hvilken profeti åbenbarede Gud tiden for hans doms begyndelse? Dan. 8,
14. Sammenlign med 3 Mos. 16, 16. 

BEMÆRK:  ‘Den undersøgende retshandling og syndens udslettelse begyndte på
det tidspunkt, da dommen var fastsat, nemlig ved afslutningen af de 2300 dage i
1844. Alle de, der på et eller andet tidspunkt har bekendt Kristi navn, vil få deres
sag taget op til kritisk bedømmelse. Både de levende og de døde skal dømmes “ud
fra det, der stod skrevet i bøgerne, efter deres gerninger.” Åb. 20, 12. Dommeren
udtalte: “Alle vil blive retfærdiggjort ved deres tro og dømt efter deres gerninger.”’
Herren Kommer, 30. august.

7. Hvordan bliver vi vist, at dommen vil blive afsluttet og kendelsen afsagt
før Kristi komme? Åb. 22, 11-12. 

BEMÆRK: ‘Men ikke alle, der bekender sig til at være kristne, er sande disciple.
Før den endelige belønning bliver givet, må det afgøres, hvem der er skikket til at
modtage de retfærdiges arvelod.  Denne afgørelse må finde sted før Kristi andet
komme i  himmelens  skyer,  for  når  han kommer,  er  hans løn med ham “for  at
gengælde  enhver,  efter  som hans gerning er”.  Åb. 22, 12. Det vil  således  være
afgjort  før  hans  komme,  hvorledes  ethvert  menneskes  gerning  har  været,  og
belønningen  til  hver  eneste  af  Kristi  efterfølgere  vil  være  bestemt  i
overensstemmelse hermed.’ Lys over Hverdagen,  del 2, s. 115-116.

 ‘I skal faste’
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8. Hvordan forklarede Herren domshandlingen for sit  folk på Det Gamle

Testamentes tid? 3 Mos. 23, 27-29. Læs 3 Mos. 16. 

BEMÆRK:  Jøderne  kalder  denne  dag  for  ‘Yom  Kippur’,  som  betyder
‘Forsoningsdag’.  Men  de  kalder  den  også  for  ‘Yom  Haddin’,  som  betyder
‘Dommens dag’.
‘Et horn genlyder i hele det mørke univers. De himmelske hærskarer, opstillet foran
Guds trone, skælver ved lyden. Det er Rosh Hashana, dommens dag.  Skæbnens
bogruller bliver åbnet for Herren. I disse bogruller har ethvert menneske skrevet
sine gerninger... Gud læser optegnelserne og udtaler dommen og stadfæster ethvert
menneskes  skæbne...  Denne  kendelse  på  hornblæsningsdagen  er  ikke  endelig.
Mennesker har ti dage til at undersøge deres handlinger og angre deres udåd... og
bønfalde Dommeren om barmhjertighed. Yom Kippur, den sidste af disse dage med
nåde, er en krise med bekendelse og anger. Idet solen synker i horisonten, lukker
skæbnens bogruller sig. Alle menneskers endeligt... er beseglet.’ Hermann Woulk,
This Is My God: The Jewish Way Of Life, s. 62-63. 

9. Hvilken vigtig forberedelse måtte Guds folk yde, idet de forberedte sig på
dommen? 3 Mos. 16, 31. Sammenlign med 3 Mos. 23, 29. 

BEMÆRK: ‘Vi lever nu på den store forsoningsdag.  Når ypperstepræsten i den
forbilledlige tjeneste gjorde soning for Israel, skulle alle ransage deres hjerter med
anger og ydmyge sig for Herren, for at de ikke skulle lukkes ude fra folkets midte.
På samme måde skulle nu alle de, der vil have deres navne stående i livets bog, i
løbet af de få dage, der er tilbage af deres prøvetid, ydmyge sig for Gud i sorg over
synd  og  med  sand  anger.  Det  skal  være  en  dyb,  inderlig  selvransagelse.  Den
overfladiske, sorgløse indstilling hos mange bekendende kristne må bort. Alle, der
ønsker at undertrykke de onde tilbøjeligheder, der søger at få overtaget, står over
for en alvorlig kamp. Forberedelsen kræver en individuel indsats. Vi frelses ikke
gruppevis.  Det  ene menneskes  renhed og hengivenhed erstatter  ikke  mangel  på
disse egenskaber hos det andet. Skønt alle folk skal dømmes af Gud, undersøger
han  hver  enkelts  sag  nøje  og  indgående,  som var  han  det  eneste  menneske  på
Jorden. Alle og enhver skal prøves og findes uden fejl eller lyde af nogen art.’
Konfrontation,  s. 403-404.

‘Døm ikke, for at I ikke skal dømmes’

10. Hvilke principper vil blive brugt i dommen til bestemmelse af kendelsen?
Luk. 6, 36-37; Matt. 25, 40. 45.
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BEMÆRK: ‘Og Frelseren har tydeligt sagt: “Den dom, I dømmer med, med den
skal I selv dømmes, og det mål, I måler med, med det skal I selv få tilmålt.” Matt.
7, 1-2. Hvem kan stå frem for Gud og påberåbe sig en fejlfri karakter, et ulasteligt
liv? Og hvorledes tør da nogen kritisere og fordømme sine brødre? De, som alene
ved Kristi fortjeneste selv kan nære håb om frelse, og som må søge tilgivelse i kraft
af hans blod, står under den strengeste forpligtelse til at vise kærlighed, medynk og
forsonlighed over for deres  medsyndere.’  Vejledning for Menigheden,  bind 2,  s.
210.
‘Guds  stemme  taler  til  os  med  klare,  tydelige  udtalelser.  Han  ønsker  at  se
retfærdighedens  gerninger  i  vort  liv.  I  stedet  for  at  tilfredsstille  os  selv,  ønsker
Herren, at vi skal udføre barmhjertighedens gerninger, udvise øm omtanke for dem,
der er nedtrykt af byrder, tynget af fattigdom, som er sultne og nøgne. Dersom vi
undlader at udføre barmhjertighedsgerninger, at udvise sand kærlighed og sympati,
at hjælpe og velsigne andre, kan vi ikke vinde Guds gunst, uanset hvad vi ellers
måtte gøre. Men for dem, der er opmærksomme på enhver kristen pligt og udviser
venlighed  og  kærlighed  over  for  de  sørgende,  de  fattige,  de  plagede  for  Kristi
skyld,  er løfterne rige og rigelige.  Es. 58, 8-11. I  dommen vil enhver sag blive
afgjort udfra det, der var gjort, eller det, der ikke var gjort i dette liv. Jesus vil sige:
“Hvad I har gjort imod en af mine mindste brødre dér, har I gjort imod mig.” Matt.
25, 40.’ General Conference Daily Bulletin, 18. marts 1897.

11. Hvilken advarsel har Guds folk fået, idet de forbereder sig på dommen?
Rom. 14, 10; 2 Kor. 5, 10.

BEMÆRK:  ‘Når  du  står  for  denne  store  og  frygtindgydende  domstol,  hvis
beslutninger ikke kan appelleres, og hvor der ikke vil være nogen misforståelser,
vil du være tavs. Du vil ikke være i stand til at frembringe et ord for at forsvare din
handlemåde.  Du  vil  stå  der  skyldig,  fordømt  og  uden  håb,  medmindre  du  nu
aflægger  dine  synder,  angrer  med  flid  og  iklæder  dig  Kristi  retfærdigheds
klædning.’ Testimonies, bind 5, s. 510.

‘Se, jeg kommer snart’

12. Hvilken kendelse bliver afsagt over de skyldige i dommen? Åb. 22, 12a.
Sammenlign med Matt. 13, 41-42. 49-50.

BEMÆRK:  ‘Åh,  hvem vil  beskrive  klageråbene,  der  vil  lyde,  når  ved grænsen
mellem tid og evighed den retfærdige Dommer vil opløfte sin røst og erklære: “Det
er  for  sent.”  Himmelens  vidåbne  porte  har  længe  stået  åbne  og  de  himmelske
budbringere  har  inviteret  og bønfaldt:  “Den,  som vil,  skal  modtage  livets  vand
uforskyldt”  (Åb.  22,  17).  “I  dag,  når  I  hører  hans  røst,  så  forhærd  ikke  eders
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hjerter.” Men langt om længe lyder befalingen: “Lad den, som gør uret, blive ved at
gøre uret, og lad den urene blive ved at leve i urenhed, og lad den retfærdige blive
ved at øve retfærdighed, og lad den hellige blive ved at leve helligt” (Åb. 22, 11).’
In Heavenly Places, s. 362. 

13. Hvilken kendelse bliver afsagt over dem, der er erklæret for uskyldige i
dommen? Åb. 22, 12b. Sammenlign med Matt. 25, 34; Dan. 7, 18. 

BEMÆRK: ‘Vi bereder os til at møde ham, som under ledsagelse af en engleskare
skal  åbenbares  i  himmelens  skyer  for  at  skænke  de  trofaste  og  de  retfærdige
udødelighedens fuldendte gave. Når han kommer, er det ikke hans opgave at rense
os  fra  vore  synder,  at  fjerne  manglerne  i  vor  karakter  eller  at  helbrede  os  for
skrøbelighederne  i  vort  temperament  og  vore  tilbøjeligheder.  Hvis  dette
overhovedet bliver udrettet for os, vil det alt sammen være udført inden den tid.
Når Herren kommer, vil de, der er hellige, vedblive at være hellige. Den, der har
bevaret  sit  legeme  og  sin  ånd  i  hellighed,  i  helliggørelse  og  i  ære,  vil  da  få
udødelighedens fuldendte gave. Men de, som er uretfærdige, vanhellige og urene,
vil vedblive at være sådan for al tid. Ingen gerning vil da blive udført for at fjerne
deres mangler og give dem en hellig karakter. Den guddommelige smelter sidder da
ikke  mere  for  at  udføre  sin  renselsesproces  og  fjerne  deres  synder  og  deres
fordærvelse. Dette må alt sammen gøres i disse prøvetidens timer. Det er nu, denne
gerning skal udføres for os.’ Herren Kommer, 1. august.
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‘Velsignet være Kongen, han, som kommer’

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

STUDIEHJÆLP: Herren Kommer, 8. oktober.
LEKTIENS MÅL: At studere Jesu kongeværdighed.

Indledning
‘Verden kastede Kristus ud; himmelen modtog ham. Mennesker,  begrænsede

mennesker,  forkastede livets Fyrste;  Gud,  vor suveræne Hersker,  modtog ham i
himmelen. Gud har ophøjet ham. Mennesker kronede ham med en krone af torne;
Gud har kronet ham med en krone af kongelig majestæt.’ Testimonies to Ministers,
s. 139.

‘Jødernes Konge’

1. Med hvilke ord bekendtgjorde de vise mænd deres søgen efter Kristus?
Matt. 2, 2.

BEMÆRK: ‘Vismændene havde set et hemmelighedsfuldt lys på himmelen netop
den nat, da Guds herlighed lyste over Betlehems høje. Da lyset svandt bort, viste
der sig en strålende stjerne, som blev stående på himmelen. Det var ikke nogen
fiksstjerne og heller ikke en planet,  og det mærkværdige syn vakte den dybeste
interesse. Denne stjerne var en fjern samling af strålende engle, men dette anede de
vise mænd intet om. Alligevel stod det dem klart, at denne stjerne havde en særlig
betydning for dem. De rådspurgte præster og filosoffer og granskede Skrifternes
ældgamle beretninger. I Bileams profeti blev der sagt: “En stjerne opgår af Jakob,
et  herskerspir  løfter  sig  fra  Israel.”  4  Mos.  24,  17.  Var  det  muligt,  at  denne
mærkelige  stjerne  var  blevet  sendt  som budbringer  om den  Forjættede?”’  Den
Store Mester,  s. 34.

2. Hvilken reaktion havde Herodes på deres efterspørgsel? Matt.  2, 3. 16.
Sammenlign med Åb. 12, 4-5.

BEMÆRK:  ‘I  Jerusalem  afventede  Herodes  med  utålmodighed  vismændenes
tilbagekomst. Efterhånden som tiden gik, og de ikke viste sig, blev hans mistanke
vakt.  Rabbinernes  uvillighed  til  at  udpege  det  sted,  hvor  Messias  skulle  fødes,
syntes  at  tyde  på,  at  de  havde  gennemskuet  hans  planer,  og  at  vismændene
forsætligt havde undgået ham. Denne tanke gjorde ham rasende. Hans list var slået 
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fejl, men endnu kunne man tage sin tilflugt til magt. Han ville statuere et eksempel
for at ramme denne barnekonge. Disse stolte jøder skulle få at se, hvad de kunne
vente sig,  hvis de forsøgte at sætte en anden hersker på tronen. Der blev straks
sendt  soldater  til  Betlehem  med  befaling  om  at  dræbe  alle  børn  på  to  år  og
derunder.’ Den Store Mester, s. 38.

‘Du er Israels konge’

3. Hvordan reagerede Natanael, da han mødte Jesus første gang? Joh. 1, 49.

BEMÆRK: ‘Jesus så Natanael komme og sagde om ham: “Se, det er i sandhed en
israelit, i hvem der ikke er svig!” Forbavset udbrød Natanael: “‘Hvorfra kender du
mig?’ Jesus svarede og sagde til ham: ‘Før Filip kaldte på dig, så jeg dig, mens du
var under figentræet.’” Dette var nok. Guds Ånd, som havde vidnet for Natanael
under hans ensomme bøn under figentræet, talte nu til ham gennem Jesu ord. Om
end tvivlende og noget tilbøjelig til at nære fordom var Natanael kommet til Kristus
med et ærligt ønske om at kende sandheden, og nu var hans ønske blevet opfyldt.
Hans tro var større end det menneskes, der havde ført ham til Jesus. Han svarede og
sagde: “Rabbi! du er Guds Søn, du er Israels konge.” Hvis Natanael havde stolet på
rabbinernes vejledning, ville han aldrig have fundet Jesus. Det var ved selv at se og
dømme, at han blev en discipel. Det samme er i dag tilfældet for mange, som af
fordomme holdes tilbage fra det gode.  Hvor helt anderledes ville resultatet  ikke
blive, hvis de ville “komme og se”.’ Den Store Mester, s. 88-89.

4. Hvordan reagerede Jesus, da folket forsøgte at gøre ham til konge? Joh. 6,
15.

BEMÆRK: ‘Deres længe nærede håb, der byggede på en folkelig vrangforestilling,
ville blive skuffet på den smerteligste og mest ydmygende måde. I stedet for at se
ham ophøjet  på Davids  trone skulle  de være vidne til  hans  korsfæstelse.  Dette
skulle i virkeligheden være hans sande kroningshøjtidelighed. Men de fattede ikke
dette, og derfor ville de komme ud for hårde fristelser, som de ville have vanskeligt
ved at opfatte som fristelser. Uden Helligåndens hjælp til at oplyse sjælen og give
en videre forståelse ville disciplenes tro ikke slå til. Det var smerteligt for Jesus, at
deres opfattelse af hans rige i så høj grad stod i forbindelse med verdslig storhed og
ære. For deres skyld hvilede der en tung byrde på hans sjæl, og han opsendte sine
inderlige bønner med den bitreste kval og tårer.’ Den Store Mester, s. 253.

‘Velsignet være Israels konge’
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5. Hvordan modtog folket ham, da han red ind i Jerusalem? Joh. 12, 12-13.

BEMÆRK: ‘I begyndelsen havde disciplene undret sig over, at han nu valgte at
ride. Men håbet blussede op i deres hjerter ved den glædelige tanke, at han ville
drage ind i hovedstaden, lade sig udråbe til konge og hævde sin magt. Medens de
udrettede deres ærinde, meddelte de Jesu venner deres glødende forventning, og
begejstringen bredte sig fjernt og nær og fik folkets forventninger til at stige til de
højeste tinder. Kristus fulgte den jødiske skik ved en konges indtog. Det dyr, han
red på,  var  det  samme, som blev benyttet  af Israels  konger,  og profetien havde
forudsagt, at således skulle Messias drage ind i sit rige. Så snart han havde sat sig
på føllet, genlød luften af høje jubelråb. Skaren hyldede ham som Messias, som
deres konge. Nu modtog Jesus den hyldest, som han aldrig før havde tilladt dem at
bringe ham, og disciplene tog dette som bevis for,  at deres glade håb nu skulle
virkeliggøres ved at se ham indtage sin plads på tronen.’ Den Store Mester, s. 388-
389.  

6. Hvilken anklage frembragte præsterne mod Jesus? Luk. 23, 2.

BEMÆRK: ‘Nu var det præsternes hensigt at få det til at se ud, som om Kristus ved
denne lejlighed havde sagt det, som de håbede, han ville sige: I deres nød kaldte de
falske vidner til hjælp, og “de begyndte at anklage ham og sagde: ‘Vi er kommet
efter, at denne mand vildleder vort folk og forbyder at give kejseren skat og siger
om sig selv, at han er Kristus, en konge.’” Det var tre anklager, som alle savnede
begrundelse. Præsterne vidste det godt, men de var villige til at sværge mened, hvis
de derved kunne opnå, hvad de ville.’ Den Store Mester, s. 496.

‘Er du jødernes konge?’

7. Hvilket spørgsmål stillede Pilatus Jesus? Joh. 18, 33.

BEMÆRK:  ‘Hele  hans  fremtræden  var  et  vidnesbyrd  om,  at  han  vidste  sig
uskyldig. Han stod uden at lade sig rokke af de bølger af raseri, der slog sammen
om ham. Det var, som om de tunge brådsøer af vrede, der tårnede sig højere og
højere op ligesom bølgerne i det  larmende hav, brødes omkring ham, men ikke
rørte ham. Han stod tavs, men hans tavshed var talende. Den var som et lys, der
skinnede fra det indre til det ydre menneske. Pilatus undrede sig over den holdning,
han  indtog.  Viser  denne mand ligegyldighed  for,  hvad  der  sker,  fordi  han ikke
bryder sig om at redde livet? spurgte han sig selv. Medens han betragtede Jesus, der
uden at tage til genmæle tålte spot og forhånelser, følte han, at denne mand ikke
kunne være så uretfærdig og uhæderlig, som de højrøstede præster var. I håb om at
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få ham til at sige sandheden førte Pilatus Jesus til side og spurgte ham atter: “Er du
jødernes konge?”’ Den Store Mester, s. 496-497. 

8. Hvordan svarede Jesus på Pilatus’ spørgsmål? Joh. 18, 36.

BEMÆRK: ‘Jesus forsøgte således at overbevise Pilatus om, at han ikke forsøgte at
opnå  kongelig  værdighed  på  denne  jord.  Pilatus  var  blevet  forvirret  af  de
forstyrrende og delte meninger i den religiøse verden, og hans sind tragtede med
længsel efter Jesu ord, der erklærede, at han var kommet til verden for at vidne om
sandheden.  Pilatus  havde  hørt  mange  røster  sige:  Her  er  sandheden!  Jeg  har
sandheden!  Men  denne  mand,  anklaget  som  kriminel,  gjorde  krav  på  at  have
sandheden, og det fik hans hjerte til at længes efter at vide, hvad det er, og hvordan
den kan opnås. Han spurgte Jesus: “Hvad er sandhed?” Men han ventede ikke på
svar.’ Redemption, s. 52.

9. Hvordan blev Jesus spottet af Herodes og Pilatus’ soldater? Luk. 23, 11;
Joh. 19, 2-3.

BEMÆRK: ‘Han bar en krone af torne, han led korsets forbandelse, hvem kunne
have  forestillet  sig,  at  han,  den  uendelige  Guds  Søn,  himmelens  Majestæt,
herlighedens Konge, ville give sin retfærdige sjæl til et sådant offer! For syndere,
for syndere, døde han. Hvilket under, o himle, undre jer, o jord! Guds Søn døde på
det skamfulde kors, så verden ikke skal fortabes; han døde for at bringe liv, evigt
liv, til alle, der tror.’ Review & Herald, 1. september 1891.

‘Kronet med herlighed og ære’

10. Hvorfor er Jesus værdig til at være konge? Heb. 2, 9.

BEMÆRK: ‘Idet Kristus steg op fra jorden, ledsagede en sky af engle ham på hans
vej til  Guds stad. Idet  de nærmede sig portene, sang de: “Løft  eders hoveder,  I
porte,  løft  jer,  I  ældgamle  døre,  at  ærens  konge  kan  drage  ind!”  Da  spurgte
vagtenglene:  “Hvo er den ærens konge?” og den opstigende hærskare lod svaret
lyde: “Herren, stærk og vældig, Herren, vældig i krig! Løft eders hoveder, I porte,
løft jer, I ældgamle døre, at ærens konge kan drage ind!” Idet det himmelske tog
drager ind i staden, kommer den himmelske hærskare for at bøje sig i tilbedelse for
ham. Frelseren standser dem; endnu kan han ikke modtage deres hyldest. Han har
en bøn at fremlægge for Faderen. Han husker på dem, han har efterladt  alene i
verden. Han siger: “Fader! jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet
mig, være hos mig, så de må skue min herlighed, som du har givet mig; thi du har
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elsket  mig før  verdens grundlæggelse.”  Derefter  lyder  Faderens befaling til  den
ventende hærskare: “Alle Guds engle skal tilbede ham,” og de bøjer sig i tilbedelse
for ham, idet de siger: “Værdig, værdig er Lammet, det slagtede, som atter lever
som en triumferende sejrherre.”’ Signs of the Times, 17. juni 1889.

11. Hvordan beskrev Paulus den tilbedelse, som alle vil give Kristus? Fil. 2, 9-
11.

BEMÆRK: ‘Som tryllebundne har de ugudelige set Guds Søn blive kronet. I hans
hænder  ser  de  tavlerne  med Guds lov,  de  bud,  de havde foragtet  og overtrådt.
Ethvert spørgsmål om sandhed og vildfarelse i den lange strid er nu blevet besvaret.
Oprørets følger, frugterne af at tilsidesætte de guddommelige bud, er nu lagt åben
for  alle  skabte  væsener.  Satans  styre  i  kontrast  til  Guds  regering  er  blevet
fremstillet  for  hele  universet.  Satans  egne  gerninger  har  fordømt  ham.  Guds
visdom, hans retfærdighed og hans godhed fremstår fuldstændig retfærdiggjort. Det
ses, at al hans handlemåde i den store strid har taget hensyn til hans folks evige
velfærd og til  alle de verdeners  velfærd, som han har skabt. Idet  hele den store
strids kendsgerninger ses, erklærer hele universet, både de loyale og de oprørske,
med én stemme: “Retfærdige og sande er dine veje, du folkenes konge!” (Åb. 15,
3).’ God’s Amazing Grace, s. 373.

‘Kongernes Konge og herrernes Herre’

12. Hvordan vil Jesus vise sig, når han vender tilbage? Åb. 14, 14.

BEMÆRK: ‘Når Kristus atter kommer tilbage til jorden, men ikke som en fange,
der er omringet af pøbelen, skal mennesker se ham. Så vil de komme til at se ham
som Himmelens Konge. Kristus vil komme i sin egen herlighed og i sin Faders
herlighed og i de hellige engles herlighed. Ti tusinde gange ti tusinde og tusinder
og atter tusinder af engle, Guds skønne og sejrrige sønner, der er i besiddelse af en
ubegribelig  skønhed  og  herlighed,  vil  ledsage  ham.  Så  skal  han  sidde  på  sin
herligheds trone, og alle folkeslag skal samles foran ham. Så skal ethvert øje se
ham, og også de mennesker, som gennemborede ham. I stedet for en tornekrone
skal han bære herlighedens krone, - den ene krone inden i den anden. I stedet for
den gamle purpurkongekappe skal han være klædt i blændende hvide klæder, så
hvide, “som ingen blegemand på jorden kan gøre dem”. Mark. 9,3. Og på sin kappe
og sin lænd har han et navn skrevet: “Kongernes Konge og herrernes Herre.” Åb.
19, 16.’ Den Store Mester, s. 506-507. 

13. Hvilken mægtig lovsang vil lyde for Herren ved hans komme? Åb. 19, 1-6.
Sammenlign med Åb. 4, 11; 5, 11-14.
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BEMÆRK: ‘Faderens og Sønnens store offer for menneskets skyld vises klart for
hele universet. Timen er kommet, da Kristus indtager sin rette plads og herliggøres
over fyrstendømmer og magter og alt, hvad nævnes kan. Han udholdt korset uden
at ænse skammen for at få den glæde, der ventede ham – at føre mange sønner til
herlighed. Ufattelig stor var sorgen og skammen, men så meget større er glæden og
herligheden. Han ser på de frelste, der er fornyede i hans eget billede, hvert hjerte
forsynet  med det  guddommelige  præg,  og hvert  ansigt  genspejler  deres  konges
billede. I dem ser han resultatet af sin sjæls kval, og han er tilfreds. Så siger han
med en stemme, der når ud over de forsamlede masser af retfærdige og gudløse:
“Se, hvad jeg løskøbte med mit blod! For dem led jeg og for dem døde jeg, at de
måtte være hos mig i evighed.” Og en lovsang hæver sig fra de hvidklædte, der står
omkring tronen: “Værdig er  Lammet,  det  slagtede,  til  at  få  kraft  og rigdom og
visdom og styrke og pris og ære og lov!” (Åb. 5, 12).’ Konfrontation, s. 545-546.
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Efterskrift

‘Han,  der  selv  er  vejen,  sandheden  og  livet,  ja,  det  levende  ord,  viser  hen  til
skrifterne, idet han siger: “Det er dem, som vidner om mig.” Joh. 5, 39. “Og idet
han gik ud fra Moses og alle profeterne,” udlagde han for disciplene, “hvad der i
alle  skrifterne  handlede  om ham.”  Luk.  24,  27.  Kristi  tjenere  skal  udføre  den
samme  gerning.  I  vor  tid  ligesom  i  tidligere  tider  erstattes  Guds  ords  vigtige
sandheder med menneskers teorier og spekulationer. Mange af dem, der giver sig
ud for at forkynde evangeliet, tror ikke på hele Bibelen som Guds inspirerede ord.
Én lærd forkaster ét afsnit, og en anden betvivler andre dele. De sætter deres egne
meninger højere end ordet,  og den del  af  skriften,  som de fremholder,  giver  de
deres  egen  fortolkning.  Dens  guddommelige  pålidelighed  tilintetgøres.  Således
spredes vantroens sæd, for folk bliver forvirrede og ved ikke, hvad de skal tro. Der
er mange meninger, som man aldrig burde tillade tankerne at beskæftige sig med.
På Kristi  tid fortolkede rabbinerne  mange dele af  skriften på en mystisk  måde.
Fordi Guds ords klare og tydelige undervisning fordømte deres handlinger, søgte de
at tilintetgøre dets betydning.  Det samme gøres også i dag. Man prøver at  gøre
Guds  ord  hemmelighedsfuldt  og  vanskeligt  at  forstå  for  at  kunne  undskylde
overtrædelse af hans lov. Kristus irettesatte sin samtid for det. Han lærte, at Guds
ord skulle forstås af alle. Han henviste til skriften som en fuldt ud pålidelig kilde,
og det bør vi også gøre. Bibelen skal fremholdes som den evige Guds ord, som det
afgørende i stridsspørgsmål og grundvolden for al tro.’ Lys over Hverdagen, del 1,
s. 21-22.
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