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Så tog han til orde og lærte dem

Forord

Bjergprædikenen – saligprisningerne – er Himmelens tale til verden, en røst
fra Guds trone. Den blev givet menneskene som en rettesnor for liv og vandel og
for at bringe dem håb og trøst i mørke stunder, glæde og opmuntring i alle livets
tilskikkelser og erfaringer. Han, som var alle tiders største prædikant og ypperligste
lærer, udtaler deri de ord, Faderen gav ham at tale.

Bjergprædikenen udgør Kristi hilsen til alle, ikke til de troende alene, men
til hele menneskeheden. Han synes i øjeblikket at have glemt, at han befinder sig i
verden og ikke i Himmelen, og han benytter den form for hilsen, som er almindelig
i lysets verden. Saligprisningerne flyder fra hans læber lig et væld fra en længe
lukket kilde af livsrigdom.

Kristus lader os ikke være i tvivl om, hvilke karakteregenskaber han altid vil
anerkende og tillægge salighed eller lykke. Fra de ærgerrige, hvem verden overøser
med sin hyldest, vender han sig til sådanne, som disse ikke vil vedkende sig, og
udtaler et “salig” over enhver, der vil tage imod hans lys og hans liv. De fattige i
ånden, de ydmyge, de sagtmodige, de sørgende, de foragtede og de forfulgte byder
han tilflugt i sine åbne arme og siger: “Kom hid til mig, … og jeg vil give eder
hvile!”

Uden den mindste skygge af selvbebrejdelse over at have skabt menneskene
kan Kristus betragte verdens øjeblikkelige nød og elendighed. I menneskehjertet ser
han uendelig meget mere end blot synd og usselhed. I sin uendelige visdom og
kærlighed ser han menneskenes muligheder; han ser, hvilke højder de kan opnå.
Han ved, at selv om de har misbrugt deres goder og ødelagt deres menneskeværd,
som de fik af Gud, vil deres genløsning dog tjene til Skaberens ære.

De ord, Jesus udtalte på “Saligprisningernes bjerg,” vil bevare deres kraft
gennem alle tider. Hver eneste sætning er en perle fra sandhedens skatkammer. De
principper, der kommer til udtryk i denne prædiken, har deres gyldighed i enhver
tidsalder  og  for  enhver  klasse  i  menneskesamfundet.  Med guddommelig  styrke
udtalte Kristus sin tro og sit håb, idet han priste den ene klasse efter den anden
salig, fordi den havde udviklet karaktertræk, som hører med til retfærdighed. Ved at
følge den guddommelige Livgivers fodspor og ved at tro på ham kan enhver nå op
til det ideal, hans ord fremstiller for os.

Fra Naturens Talerstol, s. 7-8.
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Lektie 1: 26. marts – 1. april  
‘Salige’

UDENADSVERS: ‘Glæd jer og fryd jer: jeres løn skal være stor i Himlene; thi
således har man forfulgt profeterne, som var før jer.’ 

STUDIEHJÆLP: Med Mesteren på Bjerget, s. 14-41.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Matt. 5, 1-12.
LEKTIENS MÅL: At forstå den stige af kristen udvikling, som Jesus fremsatte 

i saligprisningerne.

Indledning
‘Saligprisningerne  følger  en  fremadskridende  linie  i  kristelig  erfaring.’  Med

Mesteren på bjerget, s. 21. 

‘Salige er de fattige i ånden’

1. Hvem hvilede Kristi første velsignelse på? Matt. 5, 2-3. Sammenlign med
Sal. 51, 19.

BEMÆRK: ‘Jesus havde tilbudt velsignelsens kalk til dem, der mente, at de var
rige og havde vundet rigdom og intet trængte til (Åb. 3, 17), og med foragt havde
de vendt sig bort  fra  nådens gave.  Den, der  føler  sig rask og mener,  at  han er
nogenlunde god og er tilfreds med sin stilling, søger ikke at blive delagtig i Kristi
nåde og retfærdighed. Stoltheden erkender ingen trang, og derfor lukker den hjertet
for Kristus og for de ubegrænsede velsignelser, han kom for at bringe. Sådanne har
ingen plads til Jesus i hjertet. De, der er rige og agtværdige i deres egne øjne, beder
ikke i tro og erholder ikke Guds velsignelse. De mener, at de er fyldte, og derfor
går de tomhændede bort. De, der ved, at de umuligt kan frelse sig selv eller i egen
kraft udføre en retfærdig handling, er netop i stand til at vurdere den hjælp, som
Kristus  kan  yde.  Disse  er  de  fattige  i  ånden,  som  han  siger,  er  salige.’ Med
Mesteren på Bjerget, s. 15. 

2. Hvilken gruppe bliver dernæst udvalgt til velsignelse? Matt. 5, 4. Sal. 51,
10-11.

BEMÆRK:  ‘Den  sorg,  som  her  omtales,  er  hjertets  oprigtige  bedrøvelse  over
synden. Jesus siger: “Og jeg - når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle
til mig.” (Joh. 12, 32). Og når nogen drages, således at han ser Jesus ophøjet på
korset, indser han menneskets syndighed. Han ser, at det er synden, der hudstrøg og
korsfæstede herlighedens Herre. Han ser, at skønt han er blevet elsket med en

3



Lektie 1: 26. marts – 1. april
 usigelig  ømhed,  har  hans liv været  en uafbrudt  række af  utaknemmelighed  og
genstridighed. Han har svigtet sin bedste ven og misbrugt Himmelens kosteligste
gave. Han har igen korsfæstet sig Guds Søn og på ny gennemboret dette blødende
og knuste hjerte. Han er skilt fra Gud ved et syndens svælg, som er både mørkt og
bredt og dybt, og han sørger med et sønderbrudt hjerte. Sådanne sørgende “skal
trøstes.” Gud åbenbarer for os vor skyld, for at vi må fly hen til Kristus og gennem
ham  frigøres  fra  syndens  trældom  og  glæde  os  i  Guds  børns  frihed.  I  sand
bodfærdighed kan vi  komme til  korsets fod og der  lægge vore byrder  af.’  Med
Mesteren på Bjerget, s. 17-18.

‘Salige er de sagtmodige’

3. Hvilken gruppe er udvalgt til  den største ære? Matt.  5,  5.  Sammenlign
med Sal. 37, 11.

BEMÆRK: ‘Det var ønsket om selvophøjelse, der bragte synden ind i verden og
medførte, at vore stamforældre mistede herredømmet over denne fagre Jord, som
var deres rige. Det er gennem selvfornægtelse, Kristus genløser det tabte, og han
siger,  at  vi  skal  sejre,  ligesom  han  sejrede.  (Åb.  3,  21).  Ved  ydmyghed  og
selvhengivelse kan vi blive medarvinger med ham, når “de sagtmodige skal arve
landet.” (Sal. 37, 11).’ Med Mesteren på Bjerget, s. 25.

4. Hvilket  løfte  er  givet  dem,  som  søger  efter  retfærdighed?  Matt.  5,  6.
Sammenlign med Zef. 2, 3.

BEMÆRK:  ‘Retfærdighed  er  hellighed,  det  er  at  være  Gud  lig;  og  “Gud  er
kærlighed.” (1 Joh. 4, 16). Retfærdighed er overensstemmelse med Guds lov, for
“alle dine bud er retfærd,” og kærligheden er “lovens opfyldelse.” (Sal. 119, 172;
Rom.  13,  10).  Retfærd  er  kærlighed  og  kærligheden  er  Guds  lys  og  liv.  Guds
retfærdighed er personliggjort i Kristus. Vi modtager retfærdighed ved at modtage
ham.’ Med Mesteren på Bjerget, s. 25-26.
‘Efterhånden som vi indser fuldkommenheden i Frelserens karakter, vil vi ønske at
blive  fuldstændig  forvandlede,  fornyet  efter  hans  renheds  billede.  Jo  større
kendskab  vi  har  til  Gud,  desto  højere  krav  stiller  vi  til  karakteren,  og  desto
alvorligere  bliver  vor længsel  efter  at  genstråle  hans lignelse.  Et  guddommeligt
element forener sig med det menneskelige,  når sjælen søger hen til Gud, og det
længselsfulde  hjerte  kan sige:  “Vær stille  hos Gud alene,  min sjæl,  thi  fra  ham
kommer mit håb.” (Sal. 62, 6). Dersom du føler trang i din sjæl, dersom du hungrer
og tørster efter retfærdighed, er dette et vidnesbyrd om, at Kristus har virket på dit
hjerte, for at du må søge ham om ved Helligåndens hjælp at udrette det for dig, som
du  selv  umuligt  kan  gøre.  Vi  behøver  ikke  at  søge  at  slukke  vor  tørst  ved
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Lektie 1: 26. marts – 1. april
sparsomme strømme; den store kilde er lige oven over os, og af dens overflod kan
vi drikke vand uforskyldt, dersom vi vil stige lidt højere op ad troens vej. De ord,
Gud har givet, er livets kildevæld. Når du søger hen til disse levende vælde, vil du
ved Helligåndens bistand blive ført ind i samfundet med Kristus. Kendte sandheder
vil fremtræde for dit sind på en ny måde; som et lysglimt vil bibelsteder fremstråle
for dig i ny betydning; du vil se andre sandheder i deres forhold til genløsningen,
og du vil erkende, at Kristus leder dig; du har en guddommelig Lærer ved din side.’
Med Mesteren på Bjerget, s. 26-27.

‘Salige er de barmhjertige’

5. Hvad  skal  vi  gøre  for  at  få  barmhjertighed  hos  Gud?  Matt.  5,  7.
Sammenlign med Jak. 2, 13.

BEMÆRK: ‘De barmhjertige har “del i guddommelig natur” (2 Pet. 1, 4), og hos
dem kommer Guds medlidende kærlighed til udtryk. Alle, hvis hjerter samstemmer
med kærlighedens hjerte, vil søge at hjælpe og ikke at fordømme. Kristus boende i
hjertet  er  en  kilde,  der  aldrig  løber  tom.  Hvor  han  forbliver,  vil  der  være  en
overflod af godhed. Når det gælder hjælp til de vildfarende, de fristede eller de
elendige, der er blevet ofre for savn og synd, vil en kristen ikke spørge: “Er de
værdige?”  men:  “Hvorledes  kan  jeg  hjælpe  dem?” I  de  elendigste  og  de  mest
fordærvede ser han sjæle, for hvem Kristus døde, og for hvem Gud har givet sine
børn forligelsens tjeneste. De barmhjertige er de, der viser mildhed med de fattige,
de  lidende og de undertrykte.  Job siger:  “Jeg reddede  den  arme,  der  skreg  om
hjælp, den faderløse, der savnede en hjælper; den, det gik skævt, velsignede mig,
jeg frydede enkens hjerte; jeg klædte mig i retfærd, og den i mig, i ret som kappe
og hovedbind. Jeg var den blindes øje, jeg var den lammes fod; jeg var de fattiges
fader, udreded den mig ukendtes sag.” (Job 29, 12-16).’ Med Mesteren på Bjerget,
s. 29-30.

6. Hvilken  egenskab  er  vigtig,  dersom  vi  skal  se  Gud?  Matt.  5,  8.
Sammenlign med Sal. 15. 

BEMÆRK: ‘Visdommen ovenfra er “først og fremmest ren” (Jak. 3, 17). Intet, der
besmitter, vil kunne indgå i Guds stad; alle dens beboere vil være blevet rene i
hjertet.  Hos  den,  der  lærer  af  Jesus,  vil  der  vise  sig  en  tiltagende  afsmag  for
ligegyldighed i opførsel, usømmelig tale og grove tanker. Når Jesus bor i hjertet, vil
tanker og opførsel vidne om renhed og dannelse. Men Jesu ord: “Salige er de rene
af hjertet,” har en dybere mening. De sigter ikke blot til renhed i den betydning,
verden opfatter renhed: fri for det sanselige, ren for begærlighed, men ren i sjælens
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Lektie 1: 26. marts – 1. april
lønlige  hensigter  og  bevæggrunde,  fri  for  stolthed  og  egenkærlig  higen,
uegennyttig,  barnlig.  Kun lige  kan vurdere  lige.  Med mindre man i  sit  eget  liv
tilegner  sig  den  selvopofrende  kærligheds  princip,  som  er  princippet  i  Guds
karakter, kan man ikke kende Gud.’ Med Mesteren på Bjerget, s. 31-32.

‘Salige er de, som stifter fred’

7. Hvad karakteriserer Guds børn? Matt. 5, 9. Sammenlign med Heb. 12, 14
& Rom. 14, 19.

BEMÆRK: ‘Enhver, som er villig til at afstå fra synd og til at åbne sit hjerte for
Kristi  kærlighed,  bliver  delagtig  i  denne himmelske fred.  Der  gives  ikke noget
andet grundlag for fred end dette. Når Kristi nåde modtages i hjertet, undertrykker
den fjendskabet; den dæmper kiv og fylder sjælen med kærlighed. Den, der har fred
med Gud og mennesker, kan ikke gøres ulykkelig. Der vil ikke være misundelse i
hans hjerte, ingen ond mistanke vil få plads der, og had kan ikke forekomme. Det
hjerte, der er i overensstemmelse med Gud, er delagtigt i Himmelens fred og vil
sprede dens velsignede indflydelse overalt omkring sig. Fredens ånd vil lægge sig
som dug på hjerter, der er trætte og besværede af jordisk strid. Kristi efterfølgere er
udsendt  til  verden  med  budskabet  om  fred.  Enhver,  som  ved  den  ubevidste
indflydelse af en hellig vandel åbenbarer Kristi kærlighed, enhver,  som ved ord
eller handling leder en anden til at forsage synd og overgive sit hjerte til Gud, er en
fredsstifter.’ Med Mesteren på Bjerget, s. 34-35.

8. Hvordan forklarer Jakob vigtigheden af at være en fredsstifter? Jak. 3,
17-18.

BEMÆRK: ‘Når vi ser mennesker,  der er principfaste,  der ikke er bange for at
udføre  deres  pligt,  der  er  nidkære  i  Guds  sag  og  dog ydmyge  og  sagtmodige,
venlige og blide, tålmodige med alle, rede til at tilgive, der viser kærlighed til sjæle,
som  Kristus  døde  for,  behøver  vi  ikke  at  spørge:  Er  de  kristne?  De  giver
umiskendeligt tegn på, at de har været hos Jesus og lært af ham. Når mennesker
åbenbarer  de  modsatte  træk,  når  de  er  stolte,  forfængelige,  overfladiske,
verdsligsindede, havesyge, uvenlige, dømmesyge, så behøver vi ikke at få at vide,
hvem  de  omgås,  hvem,  der  er  deres  allerbedste  ven.  De  tror  måske  ikke  på
trolddom; men til trods for dette, har de samfund med en ond ånd. Til denne gruppe
vil jeg sige: “Ros jer ikke løgnagtigt på trods af sandheden! Den ‘visdom’ kommer
ikke ovenfra, men er jordisk, sjælelig, og stammer fra de onde ånder. Thi hvor der
er misundelse og egennytte, dér er forvirring og alt, hvad ondt er. Men visdommen
ovenfra er først og fremmest ren, dernæst fredelskende, mild, hensynsfuld, fyldt
med barmhjertighed og gode frugter, fri for partiskhed og hykleri. Og retfærdighed
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Lektie 1: 26. marts – 1. april
er frugt af en sæd, der sås i fred til gavn for dem, som stifter fred.”’ Testimonies,
bind 5, s. 224-225.

‘Salige er de, som er forfulgte’

9. Med hvilke overraskende ord afsluttede Kristus denne velsignelsesserie?
Matt. 5, 11.

BEMÆRK:  ‘Gennem  prøvelser  og  forfølgelse  lægges  Guds  herlighed  –  hans
karakter – for dagen hos hans udvalgte.  Forfulgt  og hadet af verden oplæres og
opdrages Guds menighed i  Kristi  skole.  De vandrer  på trange stier  i  verden og
lutres  i  trængslens  ildovn.  De  følger  Kristus  gennem  svære  kampe,  tåler
selvfornægtelse og oplever bitre skuffelser; men deres smertelige erfaringer viser
dem syndens brøde og ulykke, og de ser på den med afsky. Fordi de har del i Kristi
lidelser, er de udset til at få del i hans herlighed. I et himmelsk syn så profeten
Guds folks sejr. Han siger: “Og jeg så noget ligesom et glarhav, isprængt med ild.
Og jeg så dem, som var gået sejrende ud af kampen ... stå ved glarhavet med Guds
harper i deres hænder. Og de sang Moses’, Guds tjeners, sang og Lammets sang:
‘Store og underfulde er dine gerninger, Herre vor Gud, du Almægtige! retfærdige
og sande er dine veje, du folkenes konge!’” “Det er dem, som kommer fra den store
trængsel, og de har tvættet deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod. Derfor
står de nu foran Guds trone og tjener ham dag og nat i hans tempel; og han, som
sidder  på  tronen,  skal  opslå  sit  telt  over  dem.”  (Åb.  15,  2-3;  7,  14-15).’  Med
Mesteren på Bjerget, s. 37.

10. Hvilken advarsel gav Paulus angående dem, som prøver at leve det kristne
liv? 2 Tim. 3, 12.

BEMÆRK: ‘Jesus forkyndte ikke sine disciple håbet om at vinde jordisk ære og
rigdom eller om at leve et liv uden prøvelser. I stedet kalder han dem til at følge sig
på selvfornægtelsens og skammens vej. Han, der kom for at frelse verden, mødte
modstand  fra  det  ondes  forenede  kræfter.  Ubarmhjertigt  sammensvor  onde
mennesker og onde engle sig om at kæmpe mod fredens fyrste. Hvert af hans ord
og  enhver  af  hans  handlinger  røbede  guddommelig  medlidenhed  og  hans
modsætningsforhold til verden vakte det bitreste fjendskab imod ham. Således vil
det komme til at gå alle, der vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Forfølgelse
og vanære venter alle, der er fyldt  af Kristi Ånd. Formen for forfølgelse ændres
sammen med tiderne, men forudsætningen – den ånd, der ligger til grund for den –
er den samme, som har dræbt Herrens udvalgte lige siden Abels dage.’ Mesterens
Efterfølgere, s. 302-303.
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Lektie 1: 26. marts – 1. april

‘Glæd jer og fryd jer’

11. Hvad skal være den kristnes respons over for forfølgelse? Matt.  5,  12.
Sammenlign med Luk. 6, 22-23.

BEMÆRK: ‘Det var denne glæde, som fyldte Paulus’ og Silas’ hjerter, da de ved
midnatstid bad og sang lovsange til Gud i fangehullet i Filippi. Kristus var hos dem
derinde, og lyset af hans nærværelse gennemstrålede mørket med herligheden fra
boligerne  hisset.  Uden at  agte  på sine lænker,  når  han så,  hvorledes  evangeliet
udbredtes, skrev Paulus fra Rom: “... og det glæder jeg mig over. Ja, jeg vil blive
ved at glæde mig over det.” (Fil. 1, 18). Og Kristi egne ord på bjerget genlyder i
Paulus’  budskab  til  menigheden  i  Filippi  midt  under  forfølgelserne  imod  den:
“Glæd jer altid i Herren, jeg siger igen: glæd jer!”  (Fil. 4, 4).’  Med Mesteren på
Bjerget, s. 41.

12. Hvordan viste apostlene denne glæde under forfølgelse? 2 Kor. 12, 10; 1
Pet. 3, 14; 4, 13. 

BEMÆRK: ‘Hvis vi kan tåle at blive forfulgt for hans kære navns skyld, vil hans
kærlighed blive den herskende kraft i vore hjerter, for vi har forvisningen om, at
intet kan skille os fra Kristi kærlighed. Aldrig elskes den uvejrsramte sjæl højere af
sin Frelser,  end når den lider  skam og skændsel for sandhedens skyld.  Når den
troende for sandhedens skyld står for de uretfærdiges domstole, står Kristus ved
hans side. Al den skam, der rammer det troende menneske, rammer Kristus i hans
helliges skikkelse. “Jeg skal elske ham og åbenbare mig for ham,” sagde Kristus,
Joh. 14, 21. Atter og atter fordømmes Kristus i sine troende disciples skikkelse. Når
den troende for  sandhedens  skyld  bliver  indespærret  inden  for  fængselsmurene,
åbenbarer Kristus sig for ham og henrykker hans sjæl ved sin kærlighed. Når han
lider  døden for  Kristi skyld,  siger  Kristus til  ham: Legemet kan de dræbe, men
sjælen kan de ikke skade. “Vær frimodige, jeg har overvundet verden.” Joh. 16,
33.’ At Jeg Må Kende Ham, 26. september.
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Lektie 2: 2. – 8. april
‘I er verdens lys’ 

UDENADSVERS: ‘Således skal jeres lys skinne for menneskene, for at de må 
se jeres gode gerninger og prise jeres Fader, som er i Himlene.’ Matt. 5, 16.

STUDIEHJÆLP: Med Mesteren på Bjerget, s. 41-50.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Matt. 5, 13-16.
LEKTIENS  MÅL:  At  vise  vigtigheden  af  og  formålet  med  det  kristne

vidnesbyrd.

Indledning
‘Ligesom Kristus er den, gennem hvem Faderen åbenbares, således skal vi være

det middel,  gennem hvilket  Kristus bliver åbenbaret.  Skønt Kristus er den store
lyskilde, så glem ikke, du kristen sjæl, at han åbenbares gennem det menneskelige
redskab!  Kristus  selv  kom  til  verden  som  menneskenes  Søn.  Menneskelighed
forenet  med guddommelig natur må berøre  menneskeligheden.  Kristi  menighed,
hver enkelt Mesterens discipel er Himmelens beskikkede redskab til at åbenbare
Gud for menneskene.’ Med Mesteren på Bjerget, s. 46.

‘I er verdens salt’

1. Hvad sammenlignede Jesus den kristnes indflydelse på jorden med? Matt.
5, 13a. 

BEMÆRK: ‘Saltet tillægges værdi på grund af dets bevarende egenskaber; og når
Gud kalder sit folk for salt, er det for at lære dem, at hans hensigt med at gøre dem
til genstand for sin nåde er, at de skal blive et middel til andres frelse. Guds hensigt
med at udvælge sig et folk frem for hele verden var ikke blot den at kunne antage
dem som sønner og døtre, men at verden gennem dem måtte kunne modtage den
nåde, som er åbenbaret til frelse. (Tit. 2, 11). Da Gud udvalgte Abraham, var det
ikke udelukkende for, at han kunne være Guds særskilte ven, men for at han skulle
blive  en  formidler  af  de  særegne  rettigheder,  som  Herren  ønskede  at  tilstå
folkeslagene.  I  sin  sidste  bøn  sammen  med  disciplene  før  korsfæstelsen  sagde
Jesus: “Og jeg helliger mig selv for dem, for at også de må være helligede ved
sandheden.” (Joh. 17, 19). På lignende måde vil kristne, der er blevet renset ved
sandheden,  besidde  frelsende  egenskaber,  som  bevarer  verden  fra  fuldstændig
moralsk  fordærvelse.  Saltet  må  blandes  med  det,  som  det  tilsættes;  det  må
gennemtrænge og gennemsyre  for at kunne bevare.  Således er det ved personlig
berøring og omgang, man påvirker menneskene med evangeliets frelsende kraft. De
frelses ikke i samlet mængde, men enkeltvis. Personlig indflydelse er en kraft. Vi
må komme dem nær, som vi ønsker at gavne.’ Med Mesteren på Bjerget, s. 41-42.
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Lektie 2: 2. – 10. april
2. Hvordan beskrev Paulus, at den kristnes ord burde være? Kol. 4, 6.

BEMÆRK:  ‘Elskværdighed  er  en  af  Åndens  dyder.  Det  er  et  himmelsk  træk.
Englene giver aldrig efter for lidenskaber; de er aldrig misundelige eller selviske.
Intet  hårdt  eller  uvenligt  ord  slipper  over  deres  læber.  Dersom  vi  skal  færdes
sammen med englene, må vi også have et renere og mere elskværdigt sind. Guds
sandhed skal højne alle, som tager imod den, forfine deres smag og hellige deres
dømmekraft. Ingen kan være en kristen uden at have Kristi ånd; og dersom han har
Kristi ånd, vil det komme til syne i et forædlet og elskværdigt væsen. Han vil være
hellig i karakteren. Hans færd vil være tækkelig, og hans ord uden svig. Han vil
nære den kærlighed, som ikke bliver opbragt, som er tålmodig og velvillig, som
håber alt og tåler alt. De, som kalder sig Kristi efterfølgere og ikke desto mindre er
hårde, uvenlige og uhøflige i ord og fremfærd, har ikke lært af Jesus. Der er så lidt
venlighed og elskværdighed i nogle bekendende kristnes opførsel, at der bliver talt
ilde om deres gode træk. Måske er der ingen tvivl om deres oprigtighed. Måske er
der ingen, som sætter spørgsmålstegn ved deres retskaffenhed. Men oprigtighed og
retskaffenhed gøres  ikke op med venlighed  og elskværdighed.  Den kristne  skal
være  medfølende  så  vel  som  sandfærdig,  venlig  og  omsorgsfuld  så  vel  som
retskaffen og ærlig. Når sandhed og retfærd er udfyldt med virkelig elskværdighed,
bliver livet ikke blot nyttigt, men også smukt og fyldt med en vellugt. Venlige ord,
et rart blik, en glad mine, giver den kristne en tiltrækningskraft, som gør, at hans
indflydelse er næsten uimodståelig. ’ Lys fra det Høje, s. 179.

‘Hvis saltet mister sin kraft’

3. Hvilken  værdi  har  salt,  hvis  det  ikke  udøver  sin  krydrende  funktion?
Matt. 5, 13.

BEMÆRK: ‘Hvilken værdi har kristne, når de ikke åbenbarer Kristus? Er de ikke
salt, der har mistet sin kraft, som kun duer til at kastes ud? Men når de åbenbarer
sandhedens  frelsende  egenskaber  i  deres  liv,  efterlades  stakkels  sjæle,  der  er
forhærdede  af  synd,  ikke  til  at  dø  i  fordærvelse.  Gode  gerninger  ses;  for
retfærdighedens levende principper kan ikke skjules. Når evangeliet udøves, er det
ligesom salt, der indeholder al sin kraft. Det er mægtigt til at frelse sjæle.’ This Day
With God, s. 25. 

4. Hvad sagde Herren om de kristne, hvis liv ikke åbenbarer ægte kristne
egenskaber? Matt. 25, 41-46. Sammenlign med Åb. 3, 15-17.
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Lektie 2: 2. – 10. april
BEMÆRK: ‘Det er dragen, der er vred; det er Satans ånd, der åbenbares i vrede og
beskyldning. Der må ikke findes noget, der ligner dragens ånd, i Kristi tjeneres liv
eller karakter. Det vidnesbyrd, du aflægger, skal være et vidnesbyrd om sandheden,
som den er i Jesus. Guds tjenere, som har fået stort lys og stor velsignelse fra ham,
skal på intet tidspunkt være som hagluvejr til at slå ned og ødelægge. Saltet, som
skal redde fra fordærvelse,  er bekendelsen af sandheden,  åbenbaringen af Kristi
kærlighed. Ophøjelsen af Jehovas lov opnås ikke ved at bryde dens principper. Gud
kan  ikke  åbenbare  sin  kraft  til  at  ophøje  det  menneskelige  redskab;  det  er
sandheden, der skal løbe af med sejren. Og Kristi ambassadører må lære lektien, at
skarpe taler og bemærkninger ikke fører til sejr.’ Manuscript Releases, bind 13, s.
315.

‘I er verdens lys’

5. På hvilken anden måde beskrev Kristus den kristnes indflydelse? Matt. 5,
14a.

BEMÆRK:  ‘“I  er  verdens  lys.”  Ligesom  solen  begiver  sig  ud  på  sin
kærlighedsmission, fordriver nattens mørke og vækker verden til live, således skal
Kristi efterfølgere drage ud på deres mission og udgyde himmelens lys over dem,
der befinder sig i vildfarelsens og syndens mørke.’ Med Mesteren på bjerget, s. 45.

6. Hvordan beskriver Paulus den slags lys, som kristne bør sprede i verden?
Fil. 2, 15-16a.

BEMÆRK: ‘Intet andet lys har nogen sinde skinnet eller vil nogen sinde skinne på
faldne mennesker end det, der udgår fra Kristus. Jesus, Frelseren, er det eneste lys,
der oplyser en verden, som ligger i synd. Om Kristus er der skrevet: “I det var liv,
og livet var menneskenes lys.”  (Joh. 1,  4).  Det var ved at  modtage hans liv, at
disciplene kunne blive lysbærere. Kristi liv i sjælen, hans kærlighed åbenbaret  i
karakteren, ville gøre dem til verdens lys. Menneskene har intet lys i sig selv. Uden
Kristus er vi som en kærte, der ikke er tændt, som månen, når den vender sit ansigt
bort fra solen; vi har ikke en eneste lysstråle at sende ud i verdens mørke. Men når
vi vender os mod retfærdighedens sol, og når vi kommer i berøring med Kristus,
stråler hele sjælen af glansen fra hans guddommelige åsyn. Kristi efterfølgere skal
være mere end blot et lys midt iblandt menneskene. De er verdens eneste lys. Jesus
siger til alle, som nævner hans navn: I har overgivet jer til mig, og jeg har givet jer
til  verden som mine udsendinge.  Ligesom Faderen  havde sendt ham til  verden,
siger  han:  “således  har  jeg  også  sendt  dem  til  verden.”  (Joh.  17,  18).’  Med
Mesteren på Bjerget, s. 45-46.
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‘Kan ikke skjules’

7. Hvordan beskrev Jesus den situation, som Gud har sat sit folk i? Matt. 5,
14b.

BEMÆRK: ‘De troende skal skinne som lys i verden. En by, der ligger på et bjerg,
kan  ikke  skjules.  En  menighed,  der  er  adskilt  og  forskellig  fra  verden,  er  i
himmelens øjne den største genstand på hele kloden. Medlemmerne har lovet at
være adskilt fra verden og vie deres tjeneste til én Mester, Jesus Kristus. De skal
åbenbare, at de har valgt Kristus som deres leder. Menigheden skal være, som Gud
planlagde den skulle være – en repræsentant af Guds familie i en anden verden.’
Selected Messages, bog 3, s. 17.

8. Hvordan beskrev Jesus dårskaben i at forsøge at skjule lyset? Matt. 5, 15.

BEMÆRK: ‘Ingen bør være tilbøjelig til at skjule sit lys. De, der skjuler deres lys,
så verden ikke kan skelne mellem dem og andre, som vandrer i mørket, vil snart
miste al evne til at sprede lys om sig... Man må ikke betragte det som en ringe sag
at have den nærværende tids lys og alligevel ikke være villig til at tage standpunkt.
Det er ingen ringe sag gennem sin holdning og sine meninger at sige – selv om det
ikke  udtrykkes  i  ord  –  “Min  Herre  tøver  med  at  komme.”  Fredens  og
tryghedsfornemmelsens  ånd og indflydelse  findes midt  iblandt  os,  og selve den
atmosfære, som omgiver sjælen hos mange, der hævder at tro på Kristi snarlige
komme, virker som en smitsom sygdom, der er egnet til at dysse netop dem i søvn,
der ville blive vakt, hvis vi var pligtopfyldende på vor post for at advare mennesker
om Herrens snarlige komme. Vi må lade sandheden komme frem, vi må lade vort
lys skinne i klare rolige stråler, for at ingen sjæl skal snuble, fordi vort lys er gået
ud.’ At Jeg må kende Ham, 28. juli.

‘Således skal jeres lys skinne’

9. Hvilken befaling gav Jesus sine efterfølgere? Matt. 5, 16a.

BEMÆRK: ‘Jesus bød ikke disciplene: “Stræb efter at få jeres lys til at skinne!”
Han siger: “Lad det skinne!” Dersom Kristus bor i hjertet, er det umuligt at skjule
lyset  af  hans  nærværelse.  Dersom  de,  der  bekender  sig  til  at  være  Kristi
efterfølgere, ikke er verdens lys, skyldes det, at den levende kraft har forladt dem;
hvis de intet lys har at give, er det fordi de ingen forbindelse har med lysets ophav.’
Med Mesteren på Bjerget, s. 46.
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10. Hvad vil mennesker se, når vi lader vort lys skinne? Matt. 5, 16.

BEMÆRK: ‘Lyset fra Retfærdighedens Sol skal strømme ud fra gode gerninger, – i
sande ord og hellige  gerninger.  Kristus,  glansen  af  Faderens  herlighed,  kom til
verden som dens lys. Han kom for at fremstille Gud for menneskene, og der står
skrevet om ham, at han blev salvet med “Helligånd og kraft” og “drog omkring og
gjorde vel.” ApG. 10, 38. I synagogen i Nazaret sagde han: “Herrens Ånd er over
mig, fordi han salvede mig, at jeg skal gå med glædesbud til fattige. Han sendte
mig for at udråbe for fanger, at de skal få frihed, og for blinde, at de skal få deres
syn, for at sætte fortrykte i frihed og udråbe et nådeår fra Herren”( Luk. 4, 18-19),
og  denne  gerning  overlod  han  til  sine  disciple.  “I  er  verdens  lys,”  sagde  han.
“Således skal jeres lys skinne for menneskene, for at de må se jeres gode gerninger
og prise jeres Fader,  som er i Himlene.” Matt. 5, 14. 16. Det er denne gerning,
profeten Esajas beskriver,  når han siger:  “At bryde dit brød til de sultne, bringe
hjemløse stakler i hus, at du klæder den nøgne, du ser, ej nægter at hjælpe dine
landsmænd. Som morgenrøden bryder  dit  lys  da frem, da læges  hastigt  dit  sår,
foran dig vandrer din retfærd, Herrens herlighed slutter toget.” Es. 58, 7-8. I den
åndelige nats mørke skal Guds herlighed stråle frem gennem hans menighed, ved at
de nedbøjede oprejses og de sørgende trøstes. Alle vegne omkring hører vi klageråb
fra en verden i sorg. Hvor vi end vender os, finder vi mennesker, der lider nød. Det
står til os at hjælpe med at lindre og afhjælpe livets genvordigheder og lidelser.
Gode gerninger vil gøre langt større virkning end prædikener og formaninger. Vi
skal give de sultne mad og drikke, de nøgne klæder og husly til de hjemløse. Men
vi  er  kaldet  til  at  gøre  mere  end dette.  Kun Kristi  kærlighed  kan stille  sjælens
længsel.  Dersom Kristus  bor  i  os,  vil  vore  hjerter  være  fyldt  af  guddommelig
medfølelse. Vi vil åbne for hans kærligheds kildevæld.’ Lys over hverdagen, del 2,
s. 234-236.

‘Prise jeres Fader’

11. Hvad er formålet  med at  lade vort lys skinne gennem gode gerninger?
Matt. 5, 16b.

BEMÆRK:  ‘Kristi  disciple  er  sat  til  at  være lysbærere  på  vejen til  Himmelen;
gennem dem åbenbares  Faderens miskundhed og godhed for  en verden,  som er
indhyllet i mørke, fordi den misforstår Gud. Ved at se deres gode gerninger ledes
andre til  at  ære Faderen i  det  høje;  for  derved  lægges  det  for  dagen,  at  der  på
verdensaltets  trone  er  en  Gud,  hvis  karakter  fortjener  pris  og  efterligning.  Den
guddommelige kærlighed, der gløder i hjertet, og den Kristusprægede harmoni, der
åbenbarer sig i livet, er som et glimt fra Himmelen, der tilstås verdslige mennesker,
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for  at  de må kunne værdsætte dets  ophøjede herlighed.  Det  er  på denne måde,
menneskene ledes til at tro “den kærlighed, som Gud har til os.” (1 Joh. 4, 16). Det
er  på denne måde, at  hjerter,  der engang var  syndige  og fordærvede,  renses  og
forvandles,  for  at de må kunne fremstilles for  Guds herlighed “dadelfri  i  fryd.”
(Jud. 24).’ Med Mesteren på Bjerget, s. 47.

12. Hvad betyder det at ære Gud? 1 Kor. 6, 19-20.

BEMÆRK: ‘At give Gud æren er at åbenbare hans karakter i vor egen og således
gøre ham kendt. Og på hvilken som helst måde vi gør Faderen eller Sønnen kendt,
ærer vi Gud.’ SDA Bible Commentary, bind 7, s. 979.
‘Dette henviser ikke blot til de ord, der forlader tungen; det er ikke blot at være
veltalende i tale og bøn; men det er at gøre Kristus kendt, at have Kristus i os og
gøre ham kendt for dem, der lytter.’ Testimonies, bind 2, s. 609.
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Lektie 3: 9. – 15. april 
‘Tro ikke, at jeg er kommen for at nedbryde loven’

UDENADSVERS: ‘Derfor: den, der bryder et af de mindste blandt disse bud og
lærer menneskene således, han skal kaldes den mindste i Himmeriget; men den, der
holder dem og lærer andre dem, han skal kaldes stor i Himmeriget.’ Matt. 5, 19.

STUDIEHJÆLP: Med Mesteren på Bjerget, s. 51-58.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Matt. 5, 17-48.
LEKTIENS MÅL: At vise hvordan Kristus langt fra at afskaffe Guds lov 

ophøjede den og gjorde den ærværdig. 

Indledning
‘Den lov, der blev givet på Sinaj, var udtrykket for kærlighedens princip, for

Jorden en åbenbaring af Himmelens lov. Den blev formidlet ved en guddommelig
mellemmands hånd, forkyndt af ham, ved hvis magt menneskenes hjerter kunne
stemmes i harmoni med dens principper. Gud åbenbarede lovens hensigt, da han
sagde til Israel: “I skal være mig hellige mænd.” (2 Mos. 22, 31).’ Med Mesteren
på Bjerget, s. 52. 

‘Jeg er ikke kommen for at nedbryde’

1. Hvordan svarede Jesus på beskyldningen om, at han var kommet for at
afskaffe Guds lov? Matt. 5, 17-18.

BEMÆRK: ‘Han taler om den lov, som var til ved skabelsen, og som blev gentaget
på Sinaj bjerg. Idet Jesus talte om loven, sagde han: “Jeg er ikke kommen for at
nedbryde, men for at fuldkomme.” Her bruger han ordet “fuldkomme” i den samme
betydning, som da han sagde til døberen Johannes, at hans hensigt var at “opfylde
alt, hvad ret er!” (Matt. 3, 15), det vil sige at efterkomme lovens krav i fuldt mål, at
afgive et eksempel på fuldkommen efterlevelse af Guds vilje. Hans mission var at
“løfte loven til  højhed og ære.” (Es.  42, 21). Han skulle påvise lovens åndelige
natur, fremholde dens vidtrækkende grundsætninger og gøre dens evige gyldighed
klar.’ Med Mesteren på Bjerget, s. 54-55.
‘Dette er dommen, der fældes i Himmeriget. Nogle har troet, at lovovertræderen vil
være der, men vil indtage den laveste plads. Dette er en fejltagelse.  Syndere vil
aldrig komme ind i lyksalighedens bolig. Lovovertræderen og alle, som forener sig
med ham i at lære, at det ikke gør nogen forskel, om mennesker overtræder eller
overholder den guddommelige lov, vil af det himmelske univers kaldes de mindste
blandt de menneskelige redskaber. For de har ikke blot selv været illoyale, men de
har lært andre at overtræde Guds lov. Kristus fælder dom over dem, der hævder at
have en kundskab om loven, men som ved forskrift og eksempel fører sjæle til 
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forvirring og mørke. De lærer menneskers bud og gør Guds lov ugyldig ved deres
traditioner.’ Review & Herald, 15. november 1898.  

2. Hvilken magt har hævdet at have ret til at ændre Guds love i modsætning
til Kristi ord? Dan. 7, 25.

BEMÆRK: ‘Profetierne havde sagt, at pavedømmet skulle “sætte sig for at ændre
tider og lov.” Dan. 7, 25. Dette arbejde var man ikke sen til at gå i gang med. For at
tilbyde de omvendte hedninger en erstatning for de afgudsbilleder, de havde tilbedt,
og dermed fremme deres tilsyneladende anerkendelse af kristendommen, fik man
efterhånden  indført  tilbedelse  af  helgenbilleder  og  relikvier  i  den  kristne
gudsdyrkelse. Endelig blev dette afgudsdyrkelsessystem antaget på et almindeligt
kirkemøde. For at fuldstændiggøre denne vanhelligelse formastede Rom sig til at
fjerne det andet bud fra Guds lov; det, der forbyder tilbedelse af gudebilleder, og at
opdele det tiende bud i to for at bevare antallet uforandret.  Denne eftergivenhed
over  for  hedenskabet  åbnede  vejen  til  yderligere  tilsidesættelse  af  Himlens
autoritet. Satan fortsatte sit arbejde gennem uindviede kirkeledere med også at pille
ved det fjerde bud og prøvede at tilsidesætte den gamle sabbat, den dag Gud havde
velsignet  og helliget  (1  Mos.  2,  2-3),  og  i  stedet  ophøje  den  dag,  hedningerne
fejrede som “Solens ærværdige dag.” Til at begynde med skete dette ikke åbenlyst.
I de første århundreder overholdt alle kristne sabbatten. De værnede om Guds ære,
og, overbeviste om Guds lovs uforanderlighed, vågede de over overholdelse af dens
forskrifter  med stor  nidkærhed.  Men Satan arbejdede  gennem sine agenter  med
megen underfundighed på at nå sit mål. For at vende folkets opmærksomhed mod
søndagen  blev  den  gjort  til  en  festdag  til  minde  om  Kristi  opstandelse.’
Konfrontation, s. 39. 

‘Thi jeg siger jer’

3. Hvordan åbenbarede Jesus de principper, der ligger til  grund for de ti
bud? Matt. 5, 21-22. 27-28.

BEMÆRK: ‘Kristus kom for at fuldkomme loven og ophøje den. Han viste, at den
bygger på den brede grundvold af kærlighed til Gud og mennesker og at lydighed
mod dens forskrifter indeholder alle et menneskes forpligtelser. Ved sit eget liv gav
han eksempel på lydighed mod Guds lov. I  bjergprædikenen viste han, hvordan
dens  krav  rækker  udover  de  ydre  handlinger  og  gransker  hjertets  tanker  og
hensigter.’ Mesterens Efterfølgere, s. 267.

4. Hvilken  advarsel  gav  Kristus  angående  sand  lydighed  mod  Guds  lov?
Matt. 5, 20.
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BEMÆRK: ‘De skriftlærdes og farisæernes retfærdighed var af en selvisk natur og
bestod af ydre formaliteter. Den retfærdighed, som Gud kræver, er indvortes så vel
som  udvortes.  Hjertet  må  renses,  ellers  kan  Kristus  ikke  trone  der.  Livet  må
tilpasses Guds vilje.’ Review & Herald, 8. april 1902.

‘I må aldeles ikke sværge’

5. Hvad sagde Kristus til dem, der føler, at de er nødt til at vise, at de taler
sandt, ved at sværge? Matt. 5, 33-36.

BEMÆRK: ‘Dette sigter til almindelig samtale. Nogle bruger overdrevne udtryk,
Nogle sværger ved deres eget liv, andre sværger ved deres hoved så sandt som de
lever, så sikkert som de har et hoved. Nogle tager himmel og jord til vidne på, at
sådan forholder det sig. Nogle håber, at Gud vil udslette dem af tilværelsen, hvis
det, de siger, ikke er sandt. Det er denne slags almindelig sværgen, Jesus advarer
sine disciple imod.’ Vejledning for Menigheden, bind 1, s. 64.
‘Vor Frelser forbød dog ikke aflæggelse af retslig ed, hvor man højtideligt tager
Gud til vidne på, at hvad man siger, ikke er andet end den rene sandhed. Jesus selv
nægtede  ikke  at  aflægge  vidnesbyrd  under  ed,  da  rådet  tog  ham  i  forhør.
Ypperstepræsten sagde til ham: “Jeg tager dig i ed ved den levende Gud: sig os om
du er Guds Søn.” Jesus svarede: “Du har selv sagt det.” (Matt. 26, 63-64).’  Med
Mesteren på Bjerget, s. 71.

6. Hvordan rådede Jesus os at tale?

BEMÆRK: ‘Disse ord fordømmer de vildledende elskværdigheder,  omgåelse  af
sandheden,  smigeren,  overdrivelserne,  og  de  forkerte  fremstillinger  inden  for
forretningslivet, som er skik og brug i selskabslivet og handelsverdenen. De lærer
os, at ingen, som forsøger at optræde anderledes, end han er, eller hvis ord ikke
udtrykker, hvad han virkelig mener, kan kaldes sandfærdig.  Alt, hvad de kristne
gør, bør være så klart som solskinnet. Sandheden er af Gud; bedrag under enhver af
dets tusinde former er af Satan. Vi kan ikke tale sandhed, medmindre vort sind
bestandig  vejledes  af  ham,  som  selv  er  sandhed.’  Guds  Sønner  &  Døtre,  27.
februar. 

‘I må ikke sætte jer imod’

7. Hvilket princip henledte Jesus dernæst opmærksomheden på? Matt. 5, 38.
Se 2 Mos. 21, 23-25.
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BEMÆRK: ‘Det er sandt, at reglen “øje for øje, tand for tand” (3 Mos. 24, 20) var
en bestemmelse i de love, der  blev givet  ved Moses;  men det  var et  borgerligt
påbud. Ingen var berettiget til selv at tage hævn.’ Med Mesteren på Bjerget, s. 75. 

8. Hvordan vejledte Jesus sine efterfølgere til at reagere over for dem, der
var aggressive mod dem? Matt. 5, 39-42.

BEMÆRK: ‘Ingen var berettiget til selv at tage hævn, for man havde Herrens ord:
“Sig ikke: ‘Ondt vil jeg gengælde.’” “Sig ikke: ‘Jeg gør mod ham, som han gjorde
mod mig.’” “Falder din fjende, så glæd dig ikke.” “Sulter din fjende, så giv ham at
spise, tørster han, giv ham at drikke.” (Ordsp. 20, 22; 24, 29. 17; 25, 21-22).’ Med
Mesteren på Bjerget, s. 75.  

9. Hvordan eksemplificerede Jesus sin egen lære? 1 Pet. 2, 23.

BEMÆRK: ‘Hele Jesu liv på Jorden var en åbenbaring af dette princip. Det var for
at bringe livets brød til sine fjender, Frelseren forlod sit himmelske hjem. Skønt han
fra krybben til graven var udsat for bagvaskelse og forfølgelse, førte alt dette for
hans vedkommende kun til udslag af en tilgivende kærlighed. Ved profeten Esajas
siger han: “Min ryg bød jeg frem til hug, mit skæg til at rives, mit ansigt skjulte jeg
ikke for hån og spyt.” “Han blev knust og bar det stille, han oplod ikke sin mund,
som et lam, der føres hen at slagtes, som et får, der er stumt, når det klippes – han
oplod ikke  sin  mund!”  (Es.  50,  6;  53,  7).  Og fra  korset  på  Golgata  lyder  ned
gennem alle tider hans forbøn for sine mordere og håbets budskab til den døende
røver.’ Med Mesteren på Bjerget, s. 75. 

‘Elsk jeres fjender’

10. Hvilket  vejledende  princip  i  menneskelige  relationer  fremsatte  Jesus?
Matt. 5, 43-44. 46-47.

BEMÆRK: ‘Vi skal elske vore fjender med den samme kærlighed, som Kristus
viste over for sine fjender ved at give sit liv for at frelse dem. Måske siger mange:
“Denne befaling er hård; for jeg ønsker at holde mig så langt væk fra mine fjender
som muligt.” Men at handle i overensstemmelse med din egen tilbøjelighed ville
ikke  være  at  praktisere  de  principper,  som  vor  Frelser  har  givet...  Dersom  vi
repræsenterer  Kristi  karakter  ved  at  adlyde  dette  krav,  vil  der  være  en  stor
forandring hos dem, der gør det onde. Mange sjæle vil blive overbeviste om deres
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syndighed og blive omvendt gennem de indtryk,  der er gjort  på dem ved, at  vi
nægtede  at  føle  os  krænket  over  de  onde handlinger  hos dem,  der  er  styret  af
sataniske redskaber. Vi må med bøn og beslutsomhed arbejde på Herrens side. I
alle de ting, der provokerer sjælen, må vi modstå det onde og nægte at fornærme
den, der gør det onde. Lad os dagligt repræsentere Kristi store kærlighed ved at
elske vore fjender, som Kristus elsker dem. Hvis vi således repræsenterer Kristi
nåde, vil stærke følelser af had blive brudt ned, og ægte kærlighed vil finde vej ind
i mange hjerter. Mange flere omvendelser, end vi nu ser, vil følge. Det er sandt, at
det vil koste os noget at gøre dette.’ Medical Ministry, s. 253-254.

11. Hvad vil dette princip åbenbare om os, når vi praktiserer det? Matt. 5, 45.

BEMÆRK: ‘Guds børn er mennesker, der er delagtige i hans natur. Det er ikke
jordisk rang, heller ikke byrd, heller ikke nationalitet ej heller religiøse fortrin, der
beviser, at vi er medlemmer af Guds familie, men det er kærlighed – en kærlighed,
der  omfatter  hele  menneskeheden.  Endog  syndere,  hvis  hjerter  ikke  er  ganske
lukket for Guds Ånd, vil lade sig påvirke af venlighed. Ligesom de kan gengælde
had med had, vil de også gengælde kærlighed med kærlighed. Men det er kun Guds
Ånd,  der  yder  kærlighed  til  gengæld  for  had.  At  være  venlig  mod  de
utaknemmelige og onde, at gøre godt og ikke vente at få noget igen, er tegnet på
himmelsk kongeværdighed, det sikre kendemærke, ved hvilket den Højestes børn
åbenbarer deres høje rang.’ Med Mesteren på Bjerget, s. 79-80. 

‘Så vær da I fuldkomne’

12. Med hvilken forbavsende befaling afsluttede Kristus sine bemærkninger
om Guds lov? Matt. 5, 48.

BEMÆRK: ‘Ordet “da” antyder en slutning, som man drager af noget, der er sagt
forud. Jesus har givet sine tilhørere en skildring af Guds usvigelige kærlighed og
pålægger  dem derfor  at  være  fuldkomne.  Fordi  eders  himmelske Fader  er  “god
imod de utaknemmelige og onde” (Luk. 6, 35), fordi han har bøjet sig ned for at
løfte jer op – derfor, sagde Jesus, kan I komme til at ligne ham i karakter og stå
ulastelige for menneskers og engles åsyn. Under nåden er betingelserne for evigt liv
nøjagtigt  de  samme,  som  de  var  i  Eden  –  fuldkommen  retfærdighed,
overensstemmelse med Gud, fuldkommen efterlevelse af hans lovs principper. Den
karakterens norm, der fremholdes i Det Gamle Testamente, er den samme som den,
der fremholdes i Det Nye Testamente. Denne norm, dette ideal, er ikke noget, som
vi ikke kan opnå. I ethvert bud eller pålæg, som Gud giver, er der et meget bestemt
løfte, der ligger til grund for befalingen. Gud har ordnet det således, at vi kan blive
ham lige,  og  dette  vil  han  gøre  til  en  virkelighed  for  alle,  der  ikke  sætter  en
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fordærvet vilje imod og derved gør hans nåde til intet.’ Med Mesteren på Bjerget, s.
80.

13. Med hvilke midler kan vi opnå det, som Kristus har befalet? Gal. 2, 20;
Rom. 6, 6.

BEMÆRK: ‘Ingen behøver indenfor sit område at måtte give afkald på at nå til en
fuldkommen kristelig karakter. Ved Kristi sonoffer er der sørget for, at den troende
kan  modtage  alt,  hvad  der  hører  til  liv  og  gudsfrygt.  Gud  kalder  os  til  at  nå
fuldkommenhed  og  stiller  os  over  for  det  forbillede,  vi  har  i  Kristus.  I  sin
menneskelighed,  der var fuldkommengjort  ved et  liv i stadig modstand mod det
onde,  viste  Frelseren  os,  at  ved samarbejde  med Guddommen kan mennesker  i
dette liv nå til fuldkommenhed. Dette er Guds forsikring til os om, at også vi kan
vinde fuldkommen sejr. Den vidunderlige mulighed for at være som Kristus, lydig
mod alle lovens forskrifter, holdes den troende for øje. Men i sig selv er mennesket
helt ude af stand til at nå til denne tilstand. Den fuldkommenhed, som Guds ord
siger, at mennesket må være i besiddelse af, før det kan blive frelst, bevirkes ved
den  guddommelige  nåde,  når  det  i  ydmyghed  bøjer  sig  for  sandhedens  Ånds
styrende  og  beherskende  indflydelse.  Menneskets  lydighed  kan  kun
fuldkommengøres  ved  Kristi  retfærdigheds  røgelse,  som  fylder  enhver
lydighedshandling  med  himmelsk  vellugt.  Det  er  den  kristnes  andel  at  være
standhaftig til at overvinde enhver fejl. Han må stadig bede til Frelseren om at få
helbredt sin sjæl, som er syg af synd. Han har ikke selv visdom eller kraft til at
sejre. Disse ting tilhører Herren, og han skænker dem til sådanne, som i ydmyghed
og anger søger hans hjælp. Arbejdet med at forvandles fra syndighed til hellighed
må stadig fortsættes. Dag efter dag arbejder Gud for menneskers helliggørelse, og
mennesket må samarbejde med ham og gøre sit yderste for at fremelske de rette
vaner. Mennesket må føje nåde til nåde, og når det således arbejder ved hjælp af
additionsmetoden, arbejder Gud for det ved hjælp af multiplikationsmetoden. Vor
Frelser er altid rede til at høre og besvare den bøn, der kommer fra et angerfuldt
hjerte, og nåden og freden mangfoldiggøres for hans troende. Med glæde skænker
han dem de velsignelser, de behøver under deres kamp mod det onde, der trænger
ind på dem.’ Mesterens Efterfølgere, s. 281.
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‘For at din almisse kan være i det skjulte’

UDENADSVERS: ‘Vogt jer for at øve jeres retfærdighed for menneskene, for
at  de skal  lægge mærke til  jer;  ellers  får  I  ingen  løn hos jeres  Fader,  som er i
Himlene.’ Matt. 6, 1.

STUDIEHJÆLP: Med Mesteren på Bjerget, s. 83-87.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Matt. 6, 1-4.
LEKTIENS MÅL: At forstå godgørenhedens sande principper.

Indledning
‘Godgørenhedens gerning bringer en dobbelt velsignelse. Medens den, der giver

til de trængende, velsigner andre, velsignes han selv i en endnu højere grad. Kristi
nåde i sjælen udvikler karaktertræk, der er egoismens modsætning – egenskaber,
der  vil  forskønne,  forædle  og  berige  livet.  Venlige  handlinger,  som  udføres  i
ubemærkethed, vil knytte hjerter sammen og drage dem nærmere ind til hans hjerte,
fra  hvem  enhver  god  tilskyndelse  udgår.  Den  lille  opmærksomhed,  de  små
handlinger, der skyldes kærlighed og selvopofrelse og udstrømmer fra livet lige så
stille som blomstens duft, udgør en ikke ringe del af livets velsignelser og lykke.
Og det vil engang vise sig, at selvopofrelse for andres bedste og lykke, selv den
ubetydeligste og hernede mest upåagtede, bliver anerkendt i Himmelen som tegn på
vor forening med ham, herlighedens Konge, der var rig, men for vor skyld dog blev
fattig.’ Med Mesteren på Bjerget, s. 86.  

‘Vogt jer’

1. Hvilken advarsel gav Kristus angående handlingen at give til de fattige?
Matt. 6, 1a.

BEMÆRK:  ‘Kristi  egne  ord  klargør  hans  mening,  nemlig  at  hensigten  med
godgørende  handlinger  ikke  bør  være  at  vinde  ros  og ære  af  mennesker.  Sand
gudsfrygt  leder aldrig til,  at man stræber efter at stille sig selv til skue. De, der
tragter  efter  rosende og smigrende ord og nyder  disse som en lækkerbisken,  er
kristne kun af navn.’ Med Mesteren på Bjerget, s. 84. 

2. Hvad  vil  resultatet  være  for  dem,  der  nægter  at  give  agt  på  denne
advarsel? Matt. 6, 1b.

21



Lektie 4: 16. – 22. april
BEMÆRK:  ‘Med  disse  ord  påpeger  Kristus  modsætningen  mellem  verdens
selviske skikke og den uegennyttige tjeneste, som han har givet et eksempel på i sit
eget  liv.  For  en  sådan  tjeneste  tilbyder  han  ingen  verdslig  vinding  eller
anerkendelse som løn. “Du skal få det igen i de retfærdiges opstandelse,” siger han.
Da vil  frugterne  af  enhvers  liv  vise sig,  og enhver  vil  høste det  han har  sået.’
Evangeliets Tjenere, s. 378.

‘De har allerede fået deres løn udbetalt’

3. Hvilken gruppe mennesker beskrev Jesus som et eksempel på, hvordan vi
ikke må handle? Matt. 6, 2.

BEMÆRK:  ‘De  principper,  farisæerne  hyldede,  er  sådanne,  som  kendetegner
menneskene  til  alle  tider.  Farisæismens  ånd  er  menneskenaturens  ånd;  og  når
Frelseren påviste modsætningen mellem hans og rabbinernes ånd og metoder, er
hans  lære  lige  anvendelig  til  enhver  tid.  I  Kristi  dage  forsøgte  farisæerne  til
stadighed at fortjene Guds velbehag for derved at sikre sig den timelige ære og
fremgang, som de anså for at være dydens belønning. Samtidig stillede de deres
godgørenhed  til  skue  for  menneskene  for  at  vække  opmærksomhed  og  vinde
anseelse for hellighed. Jesus talte irettesættende om deres praleri og erklærede, at
Gud ikke anerkender en sådan tjeneste, og at den smiger og beundring fra folkets
side, som de så begærligt søgte efter, var al den belønning, de nogen sinde ville
opnå.’ Med Mesteren på Bjerget, s. 83-84. 

4. Hvorfor handler denne gruppe mennesker på denne måde? Matt. 6, 2b.

BEMÆRK: ‘De gav for at blive anset som ædle og gavmilde af mennesker. De
blev æret af mennesker, og Jesus lærte sine disciple, at det var al den belønning, de
ville få. Hos mange véd den venstre hånd ikke, hvad den højre hånd gør, for den
højre hånd gør intet, der er værd at bemærke af den venstre hånd. Denne lektie,
som  Jesus  gav  disciplene,  var  for  at  irettesætte  dem,  der  ønskede  at  æres  af
mennesker. De gav almisse ved en offentlig forsamling; og før de gjorde dette, blev
der foran folket givet en offentlig erklæring om deres gavmildhed, og mange gav
store summer blot for at få deres navne ophøjet af mennesker.’ Spiritual Gifts, bind
2, s. 234. 

‘Lad ikke din venstre hånd vide, hvad din højre hånd gør’

5. Hvilket princip fremsatte Kristus for kristen godgørenhed? Matt. 6, 3.
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BEMÆRK: ‘Ved deres gode gerninger skal Kristi efterfølgere ikke bringe ære til
sig  selv,  men  til  ham,  ved  hvis  nåde  og  kraft  de  har  handlet.  Det  er  ved
Helligånden,  enhver  god  gerning  udføres,  og  Ånden  gives  ikke  til  ære  for
modtageren,  men for  den guddommelige  giver.  Når  Kristi  lys  skinner i  sjælen,
fyldes læberne med lov og taksigelse til Gud. Dine bønner, dine pligtshandlinger,
din godgørenhed og din selvfornægtelse vil ikke være det emne, dine tanker eller
din tale drejer sig om. Jesus vil blive ophøjet, dit eget jeg vil træde i skyggen, og
Kristus vil blive åbenbaret som alt i alle.’ Med Mesteren på Bjerget, s. 84-85.

6. Hvilket  princip  bag Guds  handlemåde  med  menneskeheden  forklarede
Jesus? Matt. 6, 4.

BEMÆRK: ‘Vi skal ikke tænke på den løn, vi vil få, men på den tjeneste, vi kan
gøre. Dog vil den godhed, der lægges for dagen i denne ånd, ikke gå glip af sin
belønning. “Din Fader, som ser i løndom, skal betale dig” åbenbart. Det er sandt, at
Gud selv er den store løn, der indbefatter enhver anden belønning; men sjælen vil
først kunne modtage ham og glæde sig ved ham, når den optages i ham i karakter.
Kun lige kan vurdere lige. Det er, når vi hengiver os til Gud for at tjene andre, at
han giver sig selv til os. Ingen kan i sit eget hjerte og liv afgive plads for Guds
velsignelses  flod  til  at  strømme ud til  andre  uden  i  sig  selv  at  erholde  en  rig
belønning. De bjergskråninger og sletter, der skaffer vandstrømmene fra bjerget en
udløbskanal på disses vej til havet, lider intet tab derved. Hvad de giver, erstattes
hundredfold; thi idet bækken nynnende går sin gang, efterlader den sin gave i form
af frugtbarhed og yppig vækst. Græsset langs dens bred dér har en friskere farve,
træerne  står  frodigere,  og  der  er  en  større  rigdom af  blomster.  Når  jorden  om
sommeren henligger bar og brun i den brændende hede, kendetegnes bækkens løb
ved et bælte af grønt, medens den flade mark, der oplod sit skød for at føre bjergets
værdier  ud til  havet,  klædes med friskhed og skønhed – et  vidnesbyrd  om den
belønning, Guds nåde skænker alle, der helliger sig til den opgave at formidle dens
udstrømning til verden.’ Med Mesteren på Bjerget, s. 85.

‘Hvor din skat er’

7. Hvordan lærte Jesus den sande holdning til  verdslige besiddelser? Luk.
12, 33-34.

BEMÆRK: ‘Gud opfordrer dem, der besidder landejendomme og huse, til at sælge
og  til  at  anbringe  pengene,  hvor  de  kan  afhjælpe  den  store  trang  ude  på
missionsmarken.  Når  de  en gang har  erfaret  den  virkelige  tilfredsstillelse,  dette
bringer, vil de vedblivende holde kanalen åben, og de midler, Herren betror dem,
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vil stadig tilflyde forrådshuset, så sjæle kan omvendes. Disse sjæle vil så igen for
Kristi skyld øve den samme selvfornægtelse, sparsommelighed og nøjsomhed, for
at  også  de  kan  bringe  Gud deres  offergaver.  Ved en  klog  anvendelse  af  disse
talenter kan atter andre sjæle ledes til omvendelse, og således går værket fremad
som et bevis på, at Guds gaver værdsættes. Den guddommelige giver anerkendes,
og  æren  falder  tilbage  på  ham  ved  hans  husholderes  troskab.’  Vejledning  for
Menigheden, bind 2, s. 273.

8. Hvilken beretning fortalte  Jesus for at  advare mod farerne ved selvisk
grådighed? Luk. 12, 16-21.

BEMÆRK: ‘At leve for sig selv er at dø. Begærlighed, ønsket om at samle sig
skatte i egenkærlige øjemed, afbryder sjælens forbindelse med livet. Det er Satans
ånd at få og samle til egen fordel. Det er Kristi ånd at give, at opofre sig til andres
bedste. “Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os evigt liv; og det liv er i hans
Søn. Den, som har Sønnen, har livet; den, som ikke har Guds Søn, har ikke livet.” 1
Joh. 5, 11-12. Derfor siger han: “Se til, at I vogter jer for alskens havesyge; thi selv
om et menneske har overflod, afhænger hans liv ikke af det, han ejer.”’ Lys over
hverdagen, del 2, s. 53.

‘Dine almisser er ihukommet hos Gud’

9. Hvilket vidnesbyrd er givet om Kornelius’ liv? ApG. 10, 1-2.

BEMÆRK: ‘Bøn og almisse er tæt knyttet til hinanden. De er udtryk for kærlighed
til Gud og til vore medmennesker.  De er en følge af den guddommelige lovs to
store principper: “Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl,
af hele dit sind og af hele din styrke”; og “Du skal elske din næste som dig selv”
(Mark. 12, 30-31). Så mens vore gaver ikke kan anbefale os til Gud eller fortjene
hans  gunst,  er  de  et  tegn  på,  at  vi  har  fået  Kristi  nåde.  De  er  en  prøve  på
oprigtigheden af vor kærlighedsbekendelse.’ God’s Amazing Grace, s. 86. 

10. Hvilken anbefaling fik Kornelius af  englen? ApG. 10, 3-4.  Sammenlign
med vers 30-31.

BEMÆRK: ‘Det er en underfuld gunst for et menneske at blive rost af Gud, sådan
som Kornelius blev det. Og hvad var grunden til Guds anerkendelse? “Dine bønner
og almisser er steget op til Gud, så han er blevet mindet om dig.” Hverken bønner
eller almisser har nogen værdi i sig selv, når det gælder at anbefale synderen for
Gud. Det er bare Kristi nåde, gennem hans sonende offer, som kan forny hjertet og
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gøre vor tjeneste antagelig for Gud. Denne nåde havde grebet Kornelius. Kristi Ånd
havde talt til ham. Jesus havde kaldt ham, og han havde givet efter for kaldet. Han
var ikke blevet opfordret eller presset til at bede og give almisser. Han forsøgte
ikke at sikre sig himmelen ved at betale denne pris. Det var en frugt af kærlighed
og taknemmelighed  til  Gud.  Sådan en bøn fra et  oprigtigt  hjerte  stiger  op som
røgelse for Herren. Gaver til hans sag og hjælp til de fattige og lidende glæder ham
stort.’ Lys fra det Høje, s. 305. 

‘Ren gudsdyrkelse’

11. Hvordan  beskrev  Herren  den  slags  religiøse  øvelser,  han  mest
anerkender? Es. 58, 6-7.

BEMÆRK:  ‘Dette  er  den  velsignelse,  de  får,  der  øver  barmhjertighed  mod de
fattige. Profeten Esajas siger: “Faste efter mit sind er ... at bryde dit brød til den
sultne, bringe hjemløse stakler i hus, at du klæder den nøgne, du ser, ej nægter at
hjælpe dine landsmænd. Som morgenrøden bryder dit lys da frem, da læges hastigt
dit sår... Herren skal altid lede dig, mætte din sjæl, hvor der er goldt... Du bliver
som en vandrig have, som rindende væld, hvor vandet aldrig svigter.” (Es. 58, 7.
11).  Godgørenhedens  gerning  bringer  en  dobbelt  velsignelse.  Medens  den,  der
giver til de trængende, velsigner andre, velsignes han selv i en endnu højere grad.
Kristi  nåde  i  sjælen  udvikler  karaktertræk,  der  er  egoismens  modsætning  –
egenskaber, der vil forskønne, forædle og berige livet.’ Med Mesteren på Bjerget, s.
86.

12. Hvordan definerede Jakob essensen af ren gudsdyrkelse? Jak. 1, 27.

BEMÆRK: ‘Kristus forsøger sine efterfølgere ved at bringe dem i berøring med de
hjælpeløse og fattige,  som er afhængige af deres forsorg. Ved vor kærlighed og
hjælpsomhed over for hans trængende børn bevises ægtheden af vor kærlighed til
ham. Forsømmer vi dem, så viser vi os derved som falske disciple, fremmede for
Kristus og hans kærlighed.’ I den Store Læges Fodspor, s. 209.
‘Enhver anledning til at hjælpe en broder i nød eller støtte Guds sag ved at udbrede
sandheden er en skat, du kan sende forud til sikker opbevaring i Himmelens bank.’
I Mesterens Tjeneste, s. 264.
‘Kærlighed,  hensynsfuldhed,  selvopofrelse,  disse  ting  går  aldrig  tabt.  Når  Guds
udvalgte forvandles fra dødelighed til udødelighed, vil deres gode ord og gerninger
blive åbenbaret og vil blive bevaret gennem alle evigheder... På grund af de fortrin,
der er tillagt os ved Kristi retfærdighed, vil skønheden i sådanne ord og gerninger
for stedse blive bevaret.’ Guds Sønner & Døtre, 20. september.
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Lektie 5: 23. – 29. april
‘Når du beder’

UDENADSVERS: ‘Men du, når du beder, så gå ind i dit kammer og luk din dør
og bed til din Fader, som er i det skjulte, og din Fader, som ser i det skjulte, skal
betale dig.’ Matt. 6, 6.

STUDIEHJÆLP: Med Mesteren på Bjerget, s. 87-90.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Matt. 6, 5-15.
LEKTIENS MÅL: At forstå den måde Kristus lærte os at bede.

Indledning
‘Bøn er at oplade hjertet for Gud som for en ven. Dette er ikke nødvendigt for at

underrette Gud om, hvad vi er, men for at vi kan tage imod ham. Bønnen bringer
ikke Gud ned til os, men den løfter os op til ham.’ Vejen til Kristus, s. 93. 

‘I skal ikke være som hyklerne’

1. Hvilken advarsel gav Kristus angående bøn? Matt. 6, 5.

BEMÆRK:  ‘Farisæerne  havde  bestemte  bedetimer,  og  det  hændte  ofte,  at  de
befandt sig ude, når det fastsatte tidspunkt indtraf. Hvor de end opholdt sig, måske
ude på gaden eller på torvet midt iblandt travle menneskeskarer, fremsagde de med
høj  røst  deres  vanemæssige  bønner.  En  sådan  tilbedelse  udelukkende  med
selvforherligelse for øje gav anledning til en uforbeholden irettesættelse fra Jesu
side. Han tog ikke afstand fra offentlig bøn; han bad selv sammen med sine disciple
og i mængdens nærværelse.’ Med Mesteren på Bjerget, s. 87.
  
2. Hvilket råd gav Jesus angående vore bønner i modsætning til hyklerne?

Matt. 6, 6.

BEMÆRK: ‘Derimod lærer han, at privat bøn ikke skal holdes offentligt. Under
andagtsstunden i lønkammeret skal vore bønner ikke komme nogen anden for øre
end vor bønhørende Gud. Intet nysgerrigt øre skal høre, hvad der kommer til udtryk
i sådanne bønner. “Men når du beder, så gå ind i dit kammer.” Hav et sted, hvor du
holder bøn i enrum. Jesus havde udvalgte steder, hvor han plejede samfund med
Gud, og det bør også vi have. Vi behøver at trække os tilbage til et eller andet sted,
ligegyldigt hvor uanseligt det er, hvor vi kan være alene med Gud.’ Med Mesteren
på Bjerget, s. 87-88. 
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‘Deres mange ord’

3. Hvilken skik rådede Jesus os til at undgå i vore bønner? Matt. 6, 7.

BEMÆRK: ‘Hedningerne mente, at deres bønner i sig selv var en fortjeneste til
soning  for  synd.  Jo  længere  bønnen  var,  desto  større  var  således  fortjenesten.
Dersom de kunne opnå hellighed ved egne bestræbelser, ville de have noget i sig
selv, som de kunne glæde sig over, noget at prale af. Denne forestilling om bøn er
et  udslag  af  det  selvforsoningens  princip,  der  ligger  ved  roden  af  alle  falske
religionssystemer.  Farisæerne  havde tilegnet  sig  denne hedenske  forestilling om
bøn, og den er ingenlunde død i vor tid, selv iblandt dem, der bekender sig til at
være kristne. Fremsigelsen af fastsatte, almindelig brugte formler, når hjertet ikke
føler nogen trang til Gud, er af samme art som hedningernes overflødige ord. Bøn
er ikke et sonemiddel for synd; den besidder i sig selv ingen kraft eller fortjeneste.
Alle de smukke ord, der står til vor rådighed, opvejer ikke en eneste hellig attrå.
Den mest veltalendes bønner er kun tomme ord, hvis de ikke udtrykker de sande
følelser i hjertet.’ Med Mesteren på Bjerget, s. 89-90. 

4. Hvad bør vi huske, når vi beder til  Gud? Matt.  6, 8. Sammenlign med
Matt. 6, 31-34.

BEMÆRK: ‘Jesus betonede den tanke for sine disciple, at deres bønner skulle være
korte  og  udtrykke  netop,  hvad  de  ønskede,  og  ikke  noget  mere.  Han  angiver
længden af og indholdet i deres bønner, når de giver udtryk for deres ønsker om
timelige  og  åndelige  velsignelser  og  deres  taknemmelighed  for  disse.  Hvor
omfattende er ikke denne mønsterbøn! Den dækker alles virkelige behov. Et eller to
minutter  er  længe  nok  til  enhver  almindelig  bøn.  Der  kan  gives  tilfælde,  hvor
bønnen på en særlig måde indgives af Guds Ånd, når der sker påkaldelse i Ånden.
Den  inderlige  længselsfulde  sjæl  kæmper  og  sukker  efter  Gud  ligesom  Jakob
gjorde, og vil ikke falde til ro uden særskilte åbenbarelser af Guds kraft. Dette er,
som Gud vil, at det skal være. Mange holder bøn på en tør, prækenagtig måde.
Sådanne beder til mennesker, ikke til Gud. Hvis de bad til Gud og virkelig forstod,
hvad de foretog sig,  ville de forfærdes over deres forvovenhed; for de holder et
foredrag for Herren i form af en bøn, som om universets skaber behøvede særlig
oplysning  om  almindelige  spørgsmål  vedrørende  ting,  der  sker  i  verden.  Alle
sådanne bønner er som et rungende malm og en klingende bjælde. De regnes for
intet i himmelen. De trætter Guds engle såvel som de mennesker, der er nødt til at
høre på dem.’ Vejledning for Menigheden, bind 1, s. 230.
‘Den bøn, der kommer fra et oprigtigt hjerte og er et udtryk for sjælens virkelige
trang, ligesom når vi beder en jordisk ven om en tjeneste i forventning om, at den
vil  blive  efterkommet  –  dette  er  troens  bøn.  Gud  attrår  ikke  vore  formelle
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høflighedsbeviser; men det tavse råb fra et hjerte, som er sønderknust og nedbøjet
under følelsen af sin store skrøbelighed, finder vej til al barmhjertigheds Fader.’
Med Mesteren på Bjerget, s. 90.    

‘Derfor skal I bede således’

5. Hvordan rådede Jesus os til at indlede vore bønner? Matt. 6, 9.

BEMÆRK: ‘For at vi skal kunne hellige Herrens navn, kræves det, at de ord, vi
taler om det højeste Væsen, bliver udtalt med ærbødighed. “Helligt og frygteligt er
hans navn.” (Sal. 111, 9). Aldrig må vi på nogen som helst måde omgås letsindigt
med de titler og benævnelser, der gælder guddommen. Under bøn har vi foretræde
for den Højeste, og vi bør træde frem for ham med hellig ærefrygt. Englene skjuler
deres ansigter for hans åsyn. Keruber og de lysende og hellige serafer nærmer sig
hans trone med højtidelig ærbødighed. Hvor meget mere bør så ikke vi, som er
dødelige, syndige væsener, vise ærbødighed, når vi kommer til Herren, vor Skaber!
Men at  hellige Herrens navn betyder  langt mere end dette. Ligesom jøderne på
Kristi  tid kan også  vi  vise den største udvortes ærbødighed for  Gud og dog til
stadighed  vanhellige  hans  navn.  “Herrens  navn”  er  “barmhjertig  og  nådig,
langmodig og rig på miskundhed og trofasthed ... som tilgiver brøde, overtrædelse
og synd.” Om Kristi menighed er der skrevet: “Man skal kalde det: Herren vor
retfærdighed.” Dette navn sættes på enhver Kristi efterfølger. Det er Guds børns
arvedel. Husets folk benævnes efter Faderen. Da Israel befandt sig i stor nød og
trængsel, bad profeten Jeremias: “Dit navn er nævnet over os, lad os ej fare!” (2
Mos. 34, 5-7; Jer. 33, 16; 14, 9). Dette navn helliges af Himmelens engle og af de
syndfri verdeners beboere. Når du beder: “Helliget vorde dit navn!” beder du om, at
det må blive helliget i denne verden, helliget i dig. For mennesker og for engle har
Gud anerkendt dig som sit barn; bed om, at du ikke må vanære “det skønne navn,
som  er  nævnet  over  jer.”  (Jak.  2,  7).  Gud  sender  dig  ud  i  verden  som  hans
sendebud. I enhver handling i livet må du åbenbare Guds navn. Denne bøn udgør et
krav til dig om at være i besiddelse af hans karakter. Du kan ikke hellige hans navn
eller være en fremstilling af ham i verden, medmindre du er en fremstilling af Guds
eget liv og af Guds egen karakter. Dette kan du kun gøre ved at tage imod Kristi
nåde og retfærdighed.’ Med Mesteren på Bjerget, s. 109-110.

6. Hvilken udsigt bør vore bønner være fokuseret på? Matt. 6, 10.

BEMÆRK: ‘Hvordan kan I bede Fadervor og sige: “Komme dit rige; ske din vilje
på Jorden, som den sker i Himmelen,” og så sidde mageligt  derhjemme uden at
være med til at række sandhedens fakkel til andre? Hvordan kan I løfte hænderne
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og bede Gud om at velsigne jer selv og jeres familie, når I gør så lidt for at hjælpe
andre?’ I Mesterens Tjeneste, s. 109. 

‘Giv os vort daglige brød’

7. Hvordan  skal  vi  anerkende  vor  afhængighed  af  Herren?  Matt.  6,  11.
Sammenlign med Luk. 11, 3.

BEMÆRK: ‘Ligesom et barn vil du daglig få, hvad der kræves til dagens behov
Hver dag skal du bede: “Giv os i dag vort daglige brød.” Vær ikke urolig, hvis du
ikke har nok til i morgen. Du har sikkerheden i hans løfte: “Da skal du have din
fryd i Herren, og han skal give dig, hvad dit hjerte attrår.” David siger videre: “Ung
har jeg været, og nu er jeg gammel, men aldrig så jeg en retfærdig forladt eller hans
afkom tigge sit brød.” ... Bønnen om det daglige brød gælder ikke kun næring for
legemet, men også det åndelige brød, som giver sjælen næring til evigt liv. Jesus
siger til os: “Arbejd ikke for den mad, som er forgængelig, men for den mad, som
varer til evigt liv.” “Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra Himmelen; om
nogen spiser af det brød, han skal leve til evig tid.” Joh. 6, 27. 51. Vor Frelser er
livets brød, og det er ved at beskue hans kærlighed og lade den virkeliggøres i livet,
at vi ernærer os af det brød, som kom ned fra Himmelen. Vi tager imod Kristus
gennem hans ord, og Helligånden gives for at åbne Guds ord for vor forstand og for
at bringe dets sandheder ind i vore hjerter. Når vi læser Guds ord, må vi daglig
bede om, at han vil sende sin Ånd for at vise den sandhed, som styrker vore sjæle
til at møde hver dags behov. Når Guds ord lærer os, at vi hver dag skal bede om,
hvad vi trænger til – både timelige og åndelige velsignelser – har han en hensigt at
fuldføre  til  gavn  for  os.  Han ønsker,  at  vi  skal  indse  vor afhængighed  af  hans
stadige omsorg, for han søger at lede os ind i samfundet med ham. I dette samfund
med Kristus, ved bøn og granskning af de store og dyrebare sandheder i hans ord,
vil  vi  som hungrige  sjæle  blive  mættet,  og  som dem,  der  tørster,  vil  vi  blive
vederkvæget ved livets kilde.’ Kristus Alene, s. 127.

8. Hvilken bøn om åndelig afhængighed bør være vor bøn? Matt. 6, 13a.

BEMÆRK: ‘Vi er fritstillet til at adlyde eller til at tilsidesætte Guds vilje; fritstillet
til at bede eller til at leve uden bøn. Ligesom Gud ikke tvinger noget menneske til
at  være  retfærdigt,  tvinges  ingen  til  at  være  ubodfærdig  og  ondskabsfuld.
Menneskelige lidenskaber kan være stærke og lunefulde, men der findes hjælp hos
Én, der er mægtig. Mens den hjælp ikke vil påtvinges nogen, der forkaster gaven,
gives den frit og glædeligt til alle, som oprigtigt søger den. Vi kan være angrebet af
stærke fristelser,  for vi har en stærk, listig fjende; men disse fristelser  er aldrig
uimodståelige. Den, som i Kristi kraft kæmper imod dem, vil sejre; men Gud vil
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aldrig udfri dem, der ikke vil kæmpe for at befri sig selv. Den kristne må våge over
kødets synder og over sindets synder.  Apostlen siger:  “Bind derfor op om jeres
sinds lænder.” Tankerne og følelserne må holdes i tømme med en fast hånd, så de
ikke fører os ind i synd.’ Review & Herald, 19. januar 1886.

‘Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere’

9. Hvordan skal vi udforme vore bønner om tilgivelse? Matt. 6, 12.

BEMÆRK:  ‘Vi  får  ikke  tilgivelse,  fordi  vi  tilgiver,  men  ligesom  vi  tilgiver.
Grundlaget  for  al  tilgivelse  findes  i  Guds  kærlighed,  som vi  ikke  har  gjort  os
fortjent til; men i vor opførsel over for andre viser vi, om vi har tilegnet os denne
kærlighed. Derfor siger Kristus: “Thi den dom, I dømmer med, med den skal I selv
dømmes, og det mål, I måler med, med det skal I selv få tilmålt.” Matt. 7, 2.’ Lys
over hverdagen, del 2, s. 45. 

10. Hvilket vigtigt princip udtrykte Jesus for sine disciple? Matt. 6, 14-15.

BEMÆRK:  ‘Der  er  ingen  undskyldning  for  et  uforsonligt  sind.  Den,  der  er
ubarmhjertig mod andre, viser, at han ikke selv har fået del i Guds tilgivende nåde.
Når Gud tilgiver, drages den fejlende nær til hans uendeligt kærlige hjerte. Hans
guddommelige barmhjertigheds strømme tilflyder hans sjæl, og gennem ham går de
ud til andre. Den kærlighed og nåde, som Kristus åbenbarede i sit eget dyrebare liv,
vil vise sig hos dem, som får del i hans nåde. “Men om nogen ikke har Kristi Ånd,
så hører han ham ikke til.” Rom. 8, 9. Han er fremmed for Gud og kun skikket til
evig adskillelse fra ham.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 44. 

‘Thi dit er riget’

11. Hvilke ord lærte Kristus sine disciple at afslutte deres bønner med? Matt.
6, 13b. Sammenlign med 1 Krøn. 29, 10-14.

BEMÆRK: ‘Den sidste sætning i Herrens bøn henpeger ligesom den første på vor
himmelske Fader som stående over al magt og myndighed og over hvert navn, der
nævnes... Kristi efterfølgere skulle dog ikke frygte for, at deres håb var tilintetgjort,
eller at Gud havde forladt Jorden. Magten og æren tilhører ham, hvis store forsæt
fremdeles uforstyrret ville skride fremad mod sin fuldbyrdelse. I den bøn, hvori de
gav  udtryk  for  deres  daglige  behov,  skulle  disciplene  løfte  blikket  op  over  al
ondskabens magt og myndighed og vende det mod Herren deres Gud, hvis rige
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hersker over alt, og som er deres Fader og evige ven.’ Med Mesteren på Bjerget, s.
121-122.

12. Hvilket  princip  burde  motivere  hvert  ord  og  hver  handling  hos  den
kristne? Ef. 1, 12. Sammenlign med Jer. 9, 23-24. 

BEMÆRK: ‘Et menneske kan ikke vise et større tegn på svaghed end at lade andre
mennesker tilskrive det æren for evner, som er skænket af Himmelen. Den sande
kristne vil give Gud førstepladsen i alle livets forhold. Ingen ærgerrige motiver får
lov at kølne hans kærlighed til Gud. Han vil uafladelig bestræbe sig på at lade al
ære tilflyde sin himmelske Fader. Det er, når vi trofast ophøjer Guds navn, at vore
impulser  er  under  guddommelig  kontrol,  så  at  vi  kan  udvikles  åndeligt  og
intellektuelt.’ Profeter & Konger, s. 237-38.
‘Få selvet ud af syne, og lad Jesus fremstå som ham, der er idel ynde. Vi bør søge
efter at leve til hans ære alene og ikke for, at mennesker skal ære os.’ In Heavenly
Places, s. 230.
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‘Ikke som hyklerne’

UDENADSVERS:  ‘Når  I  faster,  skal  I  ikke  gå  med  sørgmodig  mine  som
hyklerne; thi de gør deres ansigter ukendelige, for at andre mennesker kan se på
dem, at de faster; sandelig siger jeg eder: de har allerede fået deres løn udbetalt.’
Matt. 6, 16.

STUDIEHJÆLP: Med Mesteren på Bjerget, s. 90-91.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Matt. 6, 16-18.
LEKTIENS MÅL: At vise farerne ved hykleri.

Indledning
‘Kristus  vil,  at  vi  skal  fremstille  hans  tjeneste  så  tiltrækkende,  som  den  i

virkeligheden  er.  Fremlæg  selvfonægtelserne  og  hjertets  prøvelser  for  den
medlidende Frelser.  Lad byrderne blive liggende ved korsets fod og fortsæt din
vandring med fryd i hans kærlighed, som først elskede dig. Hvad der i det skjulte
foregår mellem sjælen og Gud kommer måske aldrig til menneskers kundskab, men
følgen af Åndens virkning på hjertet vil blive åbenbar for alle; for han, som ser i
løndom, vil betale dig åbenbar.’ Med Mesteren på Bjerget, s. 91.

‘For at andre mennesker kan se på dem’

1. Hvilken skik forbød Herren sine efterfølgere? Matt. 6, 16.

BEMÆRK:  ‘Ligesom  andre  religiøse  skikke  vil  faste  vise  sig  at  være  en
velsignelse,  når den udføres  ud fra rette  motiver.  Men ligesom almisse er  dette
blevet fordærvet. Farisæerne havde et ydre udseende af stor hellighed, ydmyghed
og anger,  mens  de i  deres  hjerter  nærede  forfærdelige  synder.  De gjorde  deres
religion  utiltrækkende ved  deres  strenge,  frastødende  udseende.  Men den sande
kristne vil aldrig kølne atmosfæren med strenge fordringer og smertefuld stivhed.
Han skal have en liflig, vindende, glad og frelsende indflydelse over dem, som han
kommer i berøring med.’ Signs of the Times, 3. december 1896.
‘Den faste, som Guds ord påbyder, er mere end en formalitet. Den består ikke blot
i, at man afholder sig fra mad, at man klæder sig i sæk eller strør aske på sit hoved.
Den,  der  faster  af  virkelig  sorg  over  synd,  vil  aldrig  stræbe  efter  at  gøre  sig
bemærket.’ Med Mesteren på Bjerget, s. 90.

2. Hvad var den eneste belønning for en sådan opførsel? Matt. 6, 16b.
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BEMÆRK: ‘De fik den ære, de søgte, og dette var den eneste belønning, de ville
få.  Denne  lektie  havde  til  hensigt  at  irettesætte  dem,  som  ønskede  ære  af
mennesker.’ Signs of the Times, 2. september 1886. 

‘Din Fader, som er i løndom’

3. Hvilken alternativ handlemåde anbefalede Herren sine efterfølgere? Matt.
6, 17.

BEMÆRK: ‘Denne lektie til disciplene er anvendelig på enhver kristen indtil tidens
ende. Hengivenhed til Gud består ikke i stønnen og sukke og et trist ansigt. Mange
giver verden et forkert indtryk angående Bibelens religion ved at beklage sig over
prøvelser,  kors  og  vanskeligheder.  Den himmelske  Konges  sande  tjenere  er  de
lykkeligste mennesker i verden. Mens deres tjeneste er alvorlig og oprigtig, bærer
de Retfærdighedens Sols stråler med sig for at oplyse stien til himmelen for alle,
der  vil  gå derpå.  Det religiøse liv er  et  liv med konflikt  og prøvelse;  dog med
åndelig lykke og glæde.’ Signs of the Times, 3. december 1896.

4. Hvad blev der lovet dem, der følger dette råd? Matt. 6, 18.

BEMÆRK: ‘Gud vil belønne den tjeneste, som springer ud af et oprigtigt hjerte.
“Din Fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.” Det er gennem det liv, vi lever
ved Kristi nåde, at karakteren bliver dannet. Menneskesindet begynder at få noget
af sin oprindelige skønhed tilbage.  Kristi karaktertræk bliver præget  ind, og det
guddommelige  billede  kommer  til  syne.  Når  mennesker  vandrer  og  arbejder
sammen  med  Gud,  vil  ansigtet  genspejle  himmelens  fred.  De  er  omgivet  af
himmelens atmosfære. For disse mennesker er Guds rige allerede begyndt. De har
Kristi glæde, glæden af at kunne hjælpe andre mennesker. De har æren af at blive
brugt af Mesteren. De bliver betroet at gøre hans gerning i hans navn.’ Det Kristne
Hjem, s. 414-415.

‘Faste efter mit sind’

5. Hvilken slags faste godkendes ikke af Gud? Es. 58, 3-5.

BEMÆRK: ‘Disse faster er kun udvortes fremvisning, blot et foregivende, et hån af
ydmyghed. Disse tilbedere beholder alle deres forkastelige karaktertræk, mens de
sørger og jamrer. Deres hjerter er ikke ydmyget og heller ikke renset for åndelig
besmittelse.  De  har  ikke  fået  Guds  nådes  blødgørende  strømme.  De  mangler
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Helligånden,  de  mangler  den  himmelske  indflydelses  liflighed.  De  viser  ingen
anger, ingen tro, der er virksom i kærlighed og renser sjælen. De er uretfærdige og
selviske i deres færd og ubarmhjertigt undertrykker dem, som de anser for at være
ringere end dem. Dog beskylder de Gud for at undlade at vise sin kraft til dem og
ophøje  dem over  andre  på  grund  af  deres  retfærdighed.  Herren  sender  dem et
budskab af udtrykkelig irettesættelse og viser, hvorfor de ikke får hans nåde.’ SDA
Bible Commentary, bind 4, s. 1150.
‘Farisæerne søgte at ophøje sig selv ved deres strenge overholdelse af skikke, men
deres hjerter var fulde af misundelse og strid. Skriften siger: “Se, I faster til strid og
kiv, til hug med gudløse næver; som I faster i dag, er det ikke, for at eders røst skal
høres i det høje. Er det faste efter mit sind, en dag, da et menneske spæger sig? At
hænge med sit hoved som siv, at ligge i sæk og aske, kalder du det for faste, en dag,
der behager Herren?” Es. 58, 4-5.’ Den Store Mester, s. 182.

6. Hvordan beskriver Herren den sande faste, som han godkender? Es. 58, 6-
7.

BEMÆRK: ‘Den sande faste er ikke blot en formssag. Skriften beskriver den faste,
som Gud har udvalgt: “at løse gudløsheds lænker, at løsne ågets bånd, at slippe de
kuede fri  og sønderbryde hvert  åg,” at  “række den sultne dit  brød og mætte en
vansmægtende  sjæl.”  Es.  58,  6.  10.  Her  forkyndes  selve  ånden og karakteren  i
Kristi gerning. Hele hans liv var en selvopofrelse for at frelse verden. Hvad enten
han  fastede  i  fristelsens  ørken  eller  sad  til  bords  med  tolderne  ved  Mattæus’
gæstebud, så gav han sit liv hen for at frelse de fortabte. Den sande fromheds ånd
viser  sig  ikke  ved  unyttig  sørgen,  ved  udelukkende  legemlig  ydmygelse  og
mangfoldige ofre, men den åbenbarer sig ved overgivelsen af jeget til villig tjeneste
for Gud og mennesker.’ Den Store Mester, s. 182.

‘Ve jer, I hyklere’

7. Hvordan beskrev Jesus sin afsky for hykleri? Matt. 23, 25-26.

BEMÆRK: ‘Ingen befinder sig længere væk fra Himmeriget  end selvretfærdige
formalister, som måske er fyldt med stolthed over det, de selv har opnået, mens de
er  helt  uden  Kristi  Ånd  og  styres  af  misundelse,  jalousi,  kærlighed  til  ære  og
popularitet. De tilhører den gruppe, som Johannes tiltalte som øgleunger, den ondes
børn. De tjener Satans sag mere effektivt end den usleste, ryggesløse person; for
sidstnævnte skjuler ikke sin sande karakter; han viser sig, som han er.’  This Day
With God, s. 197.
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8. På  hvilken  anden  levende  måde  forklarede  Jesus,  hvordan  hykleri

forekommer Gud? Matt. 23, 27-28.

BEMÆRK: ‘Dersom mennesket ikke får Guds sindelag, vil enhver anstrengelse for
at rense sig selv være værdiløs, for det er umuligt at løfte et menneske op uden ved
kundskab om Gud. Man kan have en udvortes politur, og menneskene kan være
som farisæerne var, og som Jesus kaldte “kalkede grave,” fulde af urenheder og alle
slags  dødningeben.  Men alle  sjælens  skavanker  er  åbne  for  ham,  som dømmer
retfærdigt,  og  medmindre  sandheden  bliver  plantet  ind  i  hjertet,  kan  den  ikke
kontrollere livet. At rense den udvendige side af bægeret vil aldrig gøre bægeret
rent indvendigt. En bekendelse af sandheden er god så langt den rækker, og evnen
til at give en forklaring på vor tro er anbefalelsesværdigt, men dersom sandheden
ikke går  dybere  end  det,  vil  sjælen aldrig blive  frelst.  Hjertet  må renses  fra  al
moralsk urenhed. “Jeg ved, min Gud, at du ransager hjerterne og glæder dig over
retskaffenhed.” 1 Krøn. 29, 17. “Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte, prøv mig, og
kend mine tanker, se efter, om jeg følger afgudsvej! Led mig ad evigheds vej!” Sal.
139, 23-24.’ Kraft fra det Høje, s. 142. 

‘Jeg sender til jer profeter’

9. Hvordan havde Herren prøvet at oplyse hyklerne blandt sit folk? Matt.
23, 34.

BEMÆRK: ‘De, som i oprigtighed og sandhed tror på Kristi ord, der er sendt dem
gennem hans ambassadører,  vil  forstå  betydningen af  de ord;  men de,  som har
forskanset sig i vantro, vil være blinde over for lyset, som jøderne var det. Ved at
forkaste beviserne mistede de deres åndelige syn og kunne ikke skelne mellem godt
og ondt, mellem sandhed og vildfarelse, lys og mørke. De, der er fyldt med vantro,
kan skelne det mindste, der ser anstødeligt ud, og ved at betragte det anstødelige
træk, kan de miste hele det vidnesbyrd af syne, som Gud har givet i åbenbarelsen af
sin rige nåde og kraft og i åbenbarelsen af dyrebare klenodier af sandhed fra sit
ords uudtømmelige mine. De kan holde det anstødelige atom under deres fantasis
forstørrelsesglas,  indtil  atomet  ser  ud  som  en  verden  og  udelukker  himmelens
dyrebare lys fra deres syn. Hvorfor ikke fremsætte de dyrebare ting fra Gud for
sjælen, i stedet for at sætte det, der ser anstødeligt ud, for øjnene? Hvorfor tage så
meget notits af det, der for dig ser anstødeligt ud hos budbringeren, og feje alle de
tegn, Gud har givet for at balancere sindet angående sandheden, bort? Lad os med
Israels børns historie foran os give agt, så vi ikke begår de samme synder og følger
den samme kurs af vantro og oprør.’ Review & Herald, 18. april 1893. 
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10. Hvordan har hyklerne reageret over for disse advarselsbudskaber? Matt.

23, 29-31.

BEMÆRK: ‘Farisæerne byggede gravmæler over profeterne og smykkede deres
grave og sagde til hinanden: Hvis vi havde levet på vore fædres tid, så ville vi ikke
have gjort fælles sag med dem ved at udgyde Guds tjeneres blod. Samtidig lagde de
planer om at tage Guds Søns liv. Dette burde være en lære for os. Det burde åbne
vore øjne for Satans magt til at bedrage de sjæle, der vender sig bort fra sandhedens
lys. Mange følger i farisæernes fodspor. De ærer dem, som er døde for deres tros
skyld. De undrer sig over, hvor blinde jøderne var, da de forkastede Kristus. Hvis
vi havde levet på hans tid, siger de, så ville vi med glæde have taget imod hans
lære.  Vi ville aldrig have taget  del  i  de menneskers  forbrydelse,  der  forkastede
Frelseren. Men når lydighed mod Gud kræver selvfornægtelse og ydmygelse,  så
dysser disse mennesker deres overbevisning i søvn og nægter at adlyde. På denne
måde lægger de den samme ånd for dagen, som de farisæere, Kristus fordømte.’
Den Store Mester, s. 421.

‘Hvordan kan I undgå at dømmes?’

11. Hvad venter dem, der nægter at omvende sig fra hykleri? Matt. 23, 33.

BEMÆRK: ‘Når mennesker nu foragter de advarsler, Gud i barmhjertighed sender
dem, hører hans Ånd efter en tid op med at vække overbevisning i deres hjerter.
Gud giver lys, for at det skal værdsættes og adlydes og ikke foragtes og forkastes.
Lyset, som han sender, bliver mørke for dem, der tilsidesætter det. Når Guds Ånd
ophører  med  at  indpræge  menneskers  hjerter  med  sandheden,  er  al  hørelse
forgæves, og al forkyndelse er også forgæves.’ Spirit of Prophecy, bind 4, s. 231.

12. Hvilken advarsel har vi fået angående hykleri i endetidens menighed? 1
Tim. 4, 1-2.

BEMÆRK: ‘De, som engang har været overbevist om sandheden, men som har
modstået Helligåndens indflydelse,  vandrer og arbejder i samarbejde med Satan,
den  første  frafalden.  Forblændet  af  hans  spidsfindighed,  som  engang  var  i  de
himmelske sale, tilslutter de sig hans rækker. Idet apostlen Paulus taler om dette,
siger han: “Men Ånden siger med klare ord, at i de sidste tider skal nogle falde fra
troen, idet de lytter til forførende ånder og dæmoners lærdomme, forledte dertil af
hykleri hos løgnelærere, som er brændemærkede i deres egen samvittighed.” De,
som har vendt sig bort fra et tydeligt “Så siger Herren,” vil blive forblændet af en
overtroisk tro på en enhver slags frafald og vil blive ledt ind i den frygtelige brøde,
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som Guds ord fremstiller som værende drukken med de helliges blod. Når dette
fjendskab  mod  Guds  lov  bliver  så  intenst,  kan  vi  vide,  at  Satan  indgyder
menneskers  sind det  samme had til  sandheden og Guds forskrifter,  som vendte
Kains hjerte mod sin broder Abel. I denne tid med fremherskende ondskab er det
vigtigt, at vi individuelt drager nær til Gud.’ Review & Herald, 31. august 1897.

13. Hvilket råd giver Peter dem, der praktiserer hykleri og lignende synder? 1
Pet. 2, 1-2.

BEMÆRK: ‘Mennesket kan ikke læse menneskets hjerte. Dets bedømmelse dannes
ud  fra  det  udvortes,  og  dette  bedrager  ofte.  Gud  læser  hjertets  hensigter  og
forsætter. Gør intet på en hemmelig måde; vær åben som dagen, tro over for dine
brødre og søstre, idet du behandler dem, som du ønsker, Kristus skal behandle dig.’
Review & Herald, 14. maj 1895.
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‘Gud og mammon’

UDENADSVERS: ‘Thi hvor din skat er, der vil også dit hjerte være.’ Matt. 6, 
21.

STUDIEHJÆLP: Med Mesteren på Bjerget, s. 92-99.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Matt. 6, 19-24.
LEKTIENS MÅL: At vise, at vi ikke kan dele vor loyalitet mellem Gud og 

verden.

Indledning
‘Kristus siger ikke, at menneskene ikke vil eller ikke skal tjene to herrer, men at

de ikke kan. Guds interesser  og mammons interesser  har intet fællesskab, ingen
forbindelse med hinanden. Netop hvor en kristens samvittighed opfordrer ham til at
lade  være,  pålægger  ham at  fornægte  sig  selv og byder  ham at  standse,  vil  en
verdslig overskride grænsen for at følge sine egoistiske tilbøjeligheder. På den ene
side af grænsen står Kristi selvfornægtende efterfølger, på den anden finder vi den,
der elsker verden og vil behage sig selv – den modesyge og letsindige, der svælger
i  forbuden  vellyst.  På  denne  side  af  stregen  må  en  kristen  ikke  træde.’  Med
Mesteren på Bjerget, s. 99-97.

‘Hvor møl og rust fortærer’

1. Hvordan beskrev Jesus materialismens tåbelighed? Matt. 6, 19.

BEMÆRK:  ‘Hvordan  kan  huse  og  jordejendomme  i  værdi  sammenlignes  med
dyrebare sjæle, som Kristus døde for? Ved jeres hjælp, kære brødre og søstre, kan
disse sjæle frelses sammen med jer i herlighedens rige; men I kan ikke tage den
mindste del af jeres jordiske skatte med jer der. Saml alt det I kan, bevar det med al
den nidkære omsorg, som I er i stand til at udøve, og dog kan befalingen udgå fra
Herren, og i løbet af nogle få timer kan en ild, som ingen dygtighed kan udslukke,
ødelægge alt det, I hele livet har samlet sammen, og få dem til at være en bunke
ulmende ruiner. I kan bruge al jeres talent og energi på at samle skatte på jorden;
men hvad vil de gavne jer, når jeres liv afsluttes eller Jesus kommer? Lige så højt,
som  I  her  er  blevet  ophøjet  af  verdslige  æresbevisninger  og  rigdomme  til
forsømmelse af det åndelige liv, lige så meget lavere vil I synke i moralsk værdi
foran den store Dommers domstol. “Hvad gavner det et menneske at vinde den hele
verden og at bøde med sin sjæl?”’ Counsels on Stewardship, s. 212.

2. Hvilken beretning fortalte Kristus for at vise tåbeligheden i at rette vore
tanker mod verdslige besiddelser? Luk. 12, 15-21.
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BEMÆRK: ‘At leve for sig selv er at dø. Begærlighed, ønsket om at samle sig
skatte i egenkærlige øjemed, afbryder sjælens forbindelse med livet. Det er Satans
ånd at få og samle til egen fordel. Det er Kristi ånd at give, at opofre sig til andres
bedste. “Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os evigt liv; og det liv er i hans
Søn. Den, som har Sønnen, har livet; den, som ikke har Guds Søn, har ikke livet.” 1
Joh. 5, 11-12. Derfor siger han: “Se til, at I vogter jer for alskens havesyge; thi selv
om et menneske har overflod, afhænger hans liv ikke af det, han ejer.”’  Lys over
hverdagen, del 2, s. 53.

‘Skatte i Himmelen’

3. Hvilket alternativ fremsatte Kristus i stedet for at ophobe rigdom? Matt.
6, 20; Luk. 12, 33. 

BEMÆRK: ‘Kristus bønfalder: “Saml jer skatte i Himmelen.” Denne gerning med
at overføre jeres besiddelser  til  Himmelen er alle jeres kræfter  værd. Den er  af
størst betydning og indbefatter jeres evige interesser. Det, I giver Guds værk, er
ikke tabt.  Alt,  som gives  til  sjæles frelse og Guds ære,  er  investeret  i  det  mest
fremgangsrige foretagende i dette liv og i det kommende liv. Dersom jeres talenter
af guld og sølv gives til  vekselererne,  forøges deres værdi hele tiden, og denne
værdi vil blive registreret til jeres fordel i Himmeriget. I skal modtage den evige
rigdom, der er forøget i vekselerernes hænder. Ved at give til Guds værk samler I
skatte i Himmelen. Alt, hvad I samler i Himmelen, er sikret mod ulykke og tab og
vokser til en evig og blivende rigdom.’ Counsels on Stewardship, s. 342.

4. Hvordan  forklarede  Jesus  dette  for  en  rig  ung  mand?  Matt.  19,  21.
Sammenlign med 1 Tim. 6, 17-19.

BEMÆRK: ‘Her bliver værdien af de evige rigdomme beskrevet i modsætning til
jordens skatte. Dersom det er dit mål at samle skatte i himmelen, vil du blive løftet
op over den lave, usle og demoraliserende virkning som følger med en unormal
trang efter at vinde rigdom i denne verden. At gemme skatte i himmelen vil give
karakteren en ædel holdning, den vil styrke godgørenheden, opmuntre dyden, og
kultivere  sympatien,  broderkærligheden  og  venligheden.  Den  vil  knytte
menneskesjælen til Kristus med bånd, som aldrig kan briste. Du kan gemme skatte i
himmelen ved at være rig på gode gerninger - rig på uforgængelige og åndelige
ting. Undervisningen, som vi får, er “saml jer skatte i himlen.” Matt. 6, 20. Det er i
vor egen interesse, at vi sikrer os de himmelske rigdomme. Gud nyder ikke godt af
vor godgørenhed. “Dyrene på bjergene i tusindtal” tilhører ham. “Jorden med alt,
hvad den rummer, tilhører Herren.” Sal. 24, 1. Men ved at bruge de gaver, han har
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betroet os, til sjæles frelse, overfører vi vor rigdom til det himmelske skatkammer.
Når vi søger Guds ære og fremskynder Guds dag, er vi Kristi medarbejdere, og vor
glæde vil ikke være en lav og flygtig følelse, men en glæde for Herren. Vi er hævet
over  denne  skrøbelige,  upålidelige  verdens  fortærende  og  forvirrende
bekymringer.’ Kraft fra det Høje, s. 195.  

‘Hvor din skat er’

5. Hvilket princip forklarede Kristus angående rigdomme? Matt. 6, 21.

BEMÆRK: ‘Hvor skatten er, der vil også hjertet være. Ved enhver anstrengelse for
at  gavne  andre  gavner  vi  os  selv.  Den,  der  yder  penge  eller  tid  til  evangeliets
udbredelse, knytter sine egne interesser og bønner til gerningen og til de sjæle, som
derigennem nås; hans kærlighed strækker sig ud til andre, og han anspores til større
gudhengivenhed, for at han må blive sat i stand til at gøre mest muligt godt for
dem. Og på den yderste dag, når jordisk rigdom forgår, vil den, der har samlet sig
en skat i Himmelen, beskue, hvad der er vundet ved hans liv. Dersom vi har givet
agt på Kristi ord, vil vi, når vi samles omkring den store hvide trone, se sjæle, der
blev frelst ved vore bestræbelser, og da vil vi få at vide, at den ene har frelst andre,
og disse igen atter andre. Som frugten af vort arbejde ser vi en stor skare ført ind i
Himmelen, hvor de lægger deres kroner ned ved Jesu fødder og priser ham gennem
evigheder uden ende. Med hvilken glæde vil en Kristi arbejder ikke betragte disse
genløste, der har del i genløserens herlighed! Hvor dyrebar vil Himmelen ikke blive
for dem, der har været tro i arbejdet for at frelse sjæle.’ Med Mesteren på Bjerget,
s. 93-94.  

6. Hvordan forklarede Paulus vigtigheden af at koncentrere sig om ting af
evig betydning? Kol. 3, 1-2.

BEMÆRK: ‘Den oprigtige kristen værdsætter den advarsel, som Jesus gav, og han
handler  efter  hans ord og samler  således  sin skat  i  Himmelen, ligesom verdens
Genløser har bedt ham om at gøre. Han ser en salig evighed, som er et liv med
udholdende og utrættelig anstrengelse værd. Han misbruger ikke sine anstrengelser.
Han tragter  efter  det,  der  er  oventil,  hvor Kristus  sidder  ved  Guds højre hånd.
Forvandlet ved nåde er hans liv skjult med Kristus i Gud. Han har på ingen måde
mistet kraften til at samle sammen; men han bruger sine aktive kræfter til at søge
åndelige færdigheder;  så vil alle hans betroede talenter blive værdsat som Guds
gaver,  der  skal  bruges  til  hans  ære.  Besiddelser  vil  af  ham blive  værdsat,  ikke
ophobet, dog kun så højt som de kan anvendes til at fremme sandheden, at arbejde
som Kristus arbejdede, da han var på jorden, for at velsigne menneskeheden. Til
dette formål vil han bruge sine kræfter, ikke for at behage eller ære sig selv, men til
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at styrke enhver betroet gave, så han kan udføre den højeste tjeneste for Gud. Om
ham kan der siges: “Ikke lunken i iver, brændende i ånden; tjener Herren.” Gud
fordømmer ikke forsigtighed  og forudseenhed i  brugen af  de ting,  der  vedrører
dette  liv,  men  den  febrilske  bekymring,  den  unødvendige  ængstelse  angående
verdslige ting er ikke i overensstemmelse med hans vilje.’ Review & Herald,  1.
marts 1887.

‘Hvis derfor dit øje er sundt’

7. Hvilket  princip  forklarede Jesus  dernæst  for  dem,  der  ønsker  at  have
Guds lys i deres liv? Matt. 6, 22. Sammenlign med Luk. 11, 36.

BEMÆRK: ‘At være helt  optaget  af det mål,  man har for øje,  være udelt  i  sin
hengivenhed for Gud – dette er, hvad disse Frelserens ord påpeger nødvendigheden
af. Sæt dig alvorligt og urokkeligt som mål at finde sandheden og at adlyde den
uden hensyn  til  omkostningen,  så vil  du erholde  guddommelig oplysning.  Sand
gudsfrygt begynder, når al eftergivenhed over for synd ophører. Da vil hjertets tale
finde sit udtryk i apostelen Paulus ord: “Men ét gør jeg: idet jeg glemmer, hvad der
er bagved, og rækker efter det, der er foran, jager jeg frem mod målet, den sejrspris,
som Gud fra det høje kaldte os til i Kristus Jesus.” “Jo, jeg regner i sandhed alt for
tab i sammenligning med det langt højere at kende Kristus Jesus, min Herre. For
hans skyld har jeg lidt tab på alt og regner det for skarn, for at jeg kan få Kristus
igen.” (Fil. 3, 13-14. 8).’ Med Mesteren på Bjerget, s. 94-95.

8. Hvordan  beskrev  Kristus  den,  som går  på kompromis  med  det  onde?
Matt. 6, 23. Sammenlign med Luk. 11, 35.

BEMÆRK: ‘Eftergivenhed i fristelse begynder med, at man tillader sindet at vakle
og ikke står fast i sin tillid til Gud. Dersom vi ikke vælger at overgive os helt til
Gud, er vi i  mørke. Når vi tager  et  eller andet forbehold,  lader vi en dør blive
stående  åben,  hvorigennem  den  onde  kan  komme  ind  og  forlede  os  med  sine
fristelser. Han ved, at dersom han kan fordunkle vort syn, således at troens øje ikke
kan se Gud, vil  der  ikke være nogen hindring for  synden.  En overhåndtagende
syndig lyst  åbenbarer  sjælens forblindelse.  Enhver eftergivenhed over for denne
lyst  styrker  sjælens  modvilje  mod Gud.  Ved  at  følge  den  sti,  Satan  har  valgt,
omsluttes vi af ondskabens skygger, og hvert skridt fører os ind i et dybere mørke
og forøger hjertets blindhed. Den samme lov gælder i den åndelige verden som i
naturen.  Den,  der  opholder  sig  i  mørke,  vil  til  sidst  miste evnen til  at  se.  Han
indesluttes i en skygge, som er tættere end den mørke midnatstime, og selv den
klareste middagsglans bringer ham intet lys.  Han “vandrer i mørket, og han ved
ikke, hvor han går  hen,  thi  mørket  har  blindet  hans øjne.” (1 Joh.  2,  11).  Ved
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hårdnakket  at  holde  fast  ved  det  onde og  med  forsæt  være  Guds  kærlige  kald
overhørig mister  synderen  kærligheden til  det  gode,  længselen  efter  Gud,  selve
evnen  til  at  modtage  Himmelens  lys.  Nådens  indbydelse  er  fremdeles  fuld  af
kærlighed, og lyset skinner lige så klart, som da det først dæmrede i hans sjæl, men
stemmen lyder for døve øren, og lyset falder på blændede øjne.’ Med Mesteren på
Bjerget, s. 95-96. 

‘Ingen kan tjene to herrer’

9. Hvad sagde Kristus var umuligt for mennesket at gøre? Matt. 6, 24. 

BEMÆRK: ‘Halvhjertede kristne fordunkler Guds herlighed, fejlfortolker fromhed
og  får  mennesker  til  at  modtage  falske  ideer  om,  hvad  der  udgør  livsvigtig
gudfrygtighed. Andre tror, at de også kan være kristne og tage hensyn til deres egen
smag og gøre plads til kødet, dersom disse falske kristne kan gøre det. På mangen
en bekendende kristens banner står der skrevet: “Du kan tjene Gud og behage dig
selv,  du  kan  tjene  Gud og  mammon.”  De  bekender  sig  til  at  være  forstandige
jomfruer, men da de ikke har nådens olie i deres dunke sammen med deres lamper,
kaster de ikke noget lys til Guds ære og til menneskers frelse. De forsøger at gøre
det, som verdens Genløser sagde, var umuligt at gøre; han har erklæret: “I kan ikke
tjene Gud og mammon.” De, som hævder at være kristne, men som ikke følger i
Kristi fodspor, gør hans ord virkningsløse og fordunkler frelsesplanen. Ved deres
ånd og optræden siger de i virkeligheden: “Jesus, på din tid forstod du ikke så godt,
som  vi  gør  i  vor  tid,  at  mennesket  kan  tjene  Gud  og  mammon.”  Disse
religionsbekendere hævder at holde Guds lov, men de holder den ikke. Åh, hvordan
ville standarden for sand manddom være blevet, hvis den havde været efterladt i
menneskets hænder! Gud har rejst sin egen standard, Guds bud og Jesu tro; og den
erfaring,  der  følger  overgivelse  til  Gud,  er  retfærdighed,  fred  og  glæde  i
Helligånden.’ Review & Herald, 19. august 1890.

10. Hvordan svarede Jesus dem, der hånede denne lære? Luk. 16, 13-15.

BEMÆRK: ‘Kristus ville lære sine disciple ikke at dømme eller vurdere mennesker
efter  deres  rigdom  eller  de  æresbevisninger,  de  fik  af  andre.  Sådan  gjorde
farisæerne,  som var  værdiløse  i  Guds  øjne,  selvom de  havde  både  rigdom og
verdslig ære; og mere end dette var de foragtede og forkastede af ham, bortvist fra
hans åsyn som afskyelige for ham, fordi der ikke var nogen moralsk værdi eller
sundhed i dem. De var fordærvede, syndige og vederstyggelige i hans øjne.’ Signs
of the Times, 22. marts 1883.
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‘Gud og mammon’

11. Hvad beskrev Paulus som roden til alt ondt? 1 Tim. 6, 10.

BEMÆRK: ‘Skrifterne lærer, at rigdom kun er en farlig besiddelse, hvis den sættes
i konkurrence med den udødelige skat. Det er, når det jordiske og timelige opsluger
tankerne, kærligheden og hengivenheden, som Gud gør krav på, at den bliver en
snare.  De,  som bytter  den  evige  vægt  af  herlighed  for  lidt  af  jordens glans  og
glimmer,  de evige  boliger  for et  hjem, som kan være deres  i  højst  nogle få  år,
træffer et uklogt valg. Sådan var den byttehandel foretaget af Esau, da han solgte
sin førstefødselsret for en ret linser; af Bileam, da han mistede Guds gunst for at få
Midjans  konges  belønninger;  af  Judas,  da  han  for  tredje  sølvstykker  forrådte
herlighedens Herre. Det er kærlighed til penge, Guds ord stempler som roden til alt
ondt. Penge i sig selv er Guds gave til mennesker, som skal bruges med troskab i
hans tjeneste. Gud velsignede Abraham og gjorde ham rig med kvæg, sølv og guld.
Og Bibelen siger, at Gud som et tegn på guddommelig gunst gav David, Salomon,
Jehosafat og Ezekias megen rigdom og ære. Ligesom andre af Guds gaver medfører
besiddelsen  af  rigdom  øget  ansvar  og  særlige  fristelser.  Hvor  mange,  som  i
modgang  forblev  tro  mod  Gud,  er  ikke  faldet  under  fremgangens  glansfulde
tillokkelser!  Med  besiddelsen  af  rigdom åbenbares  en  selvisk  naturs  herskende
lidenskab. Verden er forbandet i dag af mammons tilbederes gerrige grådighed og
selviske laster.’ Review & Herald, 16. maj 1882.

12. Hvilket råd og hvilken advarsel gav Johannes? 1 Joh. 2, 15-16.

BEMÆRK: ‘Hvis alle dine tanker, planer og mål går ud på at samle jordiske skatte,
vil  din  bekymring,  din  omtanke og  dine  interesser  være  centreret  i  verden.  De
himmelske ting vil miste deres tiltrækningskraft og deres skønhed. Du vil ikke have
nogen tid til  at  studere Skriften og til  alvorlig bøn, så du kan undslippe Satans
snarer.  Åh,  om  vi  virkelig  kunne  vurdere  den  kommende  verdens  herlighed!
Hvorfor er mennesker så ubekymrede, når det gælder sjælens frelse, når Guds Søn
betalte den med en så høj pris? Ved Guds forsyn, ved fysisk dygtighed eller geniale
opfindelser kan nogle samle mere rigdom end andre. Herren velsigner dem med
godt helbred, med takt og snilde, så de kan modtage hans gaver for at give dem, der
ikke  har  fået  disse  velsignelser.  Besiddelsen  af  midler  udgør  en  prøve  for
karakteren.’ Our High Calling, s. 200. 
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‘I må ikke være bekymrede’

UDENADSVERS: ‘Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt
det andet gives jer i tilgift.’ Matt. 6, 33.

STUDIEHJÆLP: Med Mesteren på Bjerget, s. 98-103.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Matt. 6, 25-34.
LEKTIENS MÅL: At vise at bekymring ikke er i overensstemmelse med tillid 

til Gud.

Indledning
‘Ødelæg ikke din åndelige erfaring med bekymringer,  men stol på at Herren

virker for dig for at gøre det for dig, som du ikke kan gøre selv. Livet er mere end
maden. Der findes megen unødvendig bekymring, meget af sindets uro på grund af
ting, som der ikke kan gøres noget ved. Herren vil, at hans børn helt skal sætte
deres lid til ham. Vor Gud er en vis og retfærdig Gud. Hans børn skal anerkende
hans  godhed  og  hans  retfærdighed  i  stort  og  småt  i  livet.  De,  som  nærer  en
klagende,  bekymringens  ånd,  afslår  at  erkende hans ledende hånd.’ Lys fra det
Høje, s. 112.

‘I må ikke være bekymrede for jeres liv’

1. Hvilket råd gav Jesus angående spørgsmålet om mad, drikke og klæder?
Matt. 6, 25a.

BEMÆRK: ‘Unødvendig ængstelse er tåbelig, og den hindrer os i at stå i et sandt
forhold til  Gud. Når Helligånden kommer ind i  sjælen, vil  der ikke være noget
ønske om at klage og knurre, fordi vi ikke har alt det, vi ønsker. Vi vil hellere takke
Gud af hele vort hjerte for de velsignelser, vi har.’ Lys fra det Høje, s. 112.

2. Hvordan forklarede Jesus livets større prioriteter? Matt. 6, 25b.

BEMÆRK:  ‘Idet han således fremstiller det evige liv for sine efterfølgere, er det
ikke af større betydning end livet i denne verden? Din opmærksomhed burde ikke
henledes i retning af bekymring, frygt og angst angående din mad og drikke og de
klæder, du skal sætte på kroppen. Skal vi ikke søge efter det bedre liv med langt
større  omhyggelighed  og tage  del  i  værket  med større alvor,  end vi  gør  ved at
foretage unødvendige forberedelser for dette liv? Mens vi næsten er helt optaget i
forberedelsen for dette liv, går vi glip af anledningen til at få evigt liv. Men kan vi 
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ikke investere mere i dette foretagende om evigt liv end i de ting, der hører til dette
korte liv?’ Review & Herald, 12. april 1870.
‘Jeg ønskede at tale denne formiddag, og jeg ønskede, at I skulle se og forstå, at vor
Herre er en retfærdig Gud. Vi ønsker ikke den bestandige bekymring, pirrelighed
og klagen, vi ønsker ikke at opmuntre til det overhovedet. Vi ønsker blot at være i
stand til at se Guds godhed. Så vil vi have et behageligt sindelag, og jeres selskab
vil være behageligt, og Guds engle vil se, at I efterligner det eksempel, som de har
givet jer. Enhver af os ønsker at have et elskværdigt sindelag, og medmindre I har
et helliggjort, elskværdigt sindelag, vil I gå helt glip af himmelen. Så bekymringen,
angsten, i stedet for hele tiden at bekymre jer af frygt for, at I ikke vil have noget
godt og dejligt at spise eller nogle klæder at tage på, - nu er det den tåbeligste ting,
fordi I ønsker at stå ret for Gud.’ Paulson Collection, s. 179.

‘Se til himmelens fugle’

3. Hvilket  eksempel  på  Guds  omsorg  henledte  Kristus  sine  efterfølgeres
opmærksomhed på? Matt. 6, 26.

BEMÆRK:  ‘Den store Lærer får her sindene til at forstå den forældreomsorg og
kærlighed, som Gud har for sine børn. Han leder dem til at iagttage fuglene, der
flyver fra træ til træ eller stryger hen over søen uden den mindste mistillid eller
frygt.  Guds  øjne  hviler  over  disse  små  skabninger;  han  skaffer  dem føde;  han
sørger for alle deres enkle behov. Jesus spørger: “Er I ikke meget bedre end de?
Hvis  Gud  sørger  for  og  bevarer  de  små  fugle,  vil  han  ikke  have  langt  større
kærlighed og omsorg for de skabninger, der er skabt i hans billede?’ In Heavenly
Places, s. 114.

4. Hvilket uforligneligt eksempel på Guds omsorg forklarede Jesus? Matt.
10, 29-31.

BEMÆRK: ‘Vor Gud styrer himmel og Jord, og han ved nøjagtig, hvad vi trænger
til. Vi kan kun se et lille stykke af vejen foran os, men “alt ligger blottet og udbredt
for hans øjne, med hvem vi har at gøre.” Heb. 4, 13. Han troner højt over Jordens
forvirring. Alt ligger åbent for hans guddommelige overblik, og fra sin store og
stille evighed ordner han alt,  som hans forsyn  ser,  er  bedst.  End ikke en spurv
falder til Jorden, uden at Faderen bemærket det. Satan hader Gud i den grad, at han
endog finder glæde i at ødelægge de umælende skabninger. Det er kun ved Guds
beskyttende omsorg, at  fuglene er blevet  bevaret,  så de kan fryde os med deres
glade sang. Han glemmer end ikke spurvene. “Frygt altså ikke; I er mere værd end
mange spurve.” Matt. 10, 31.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 236-237.
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‘En alen til sin livsvej’

5. Hvordan forklarede Jesus det nyttesløse i at bekymre sig? Matt. 6, 27. 

BEMÆRK: ‘Hvis mennesker elsker og adlyder Gud og gør, hvad de er skyldige at
gøre, så vil Gud give dem alt, hvad de behøver. Intet menneske kan lægge en alen
til sin vækst, hvor stor umage han end ville gøre sig. Det er ikke mindre ufornuftigt
at berede sig for morgendagen og dens behov. Gør din pligt og stol på Gud, thi han
ved, hvad du trænger til. Han våger over os med større omhu end nogen moder over
sit syge barn. Gud er en ven i vanskeligheder og sygdom, en beskytter i nød, en
frelser i de tusinde farer, som vi ikke kender.’ Guds Sønner & Døtre, 10. januar.

6. Hvilket yderligere eksempel på Faderens omsorg åbenbarede Jesus? Matt.
6, 28-30.

BEMÆRK:  ‘Han,  som  siger:  “Betragt  liljerne,”  “se  på  fuglene”  er  den,  som
dannede blomsterne  og gav  spurven dens sang.  Naturens  skønhed kan lære dig
mere om Guds visdom, end de lærde ved. På liljens kronblad har Gud skrevet et
budskab  til  dig  affattet  på  et  sprog,  som dit  hjerte  først  kan  læse,  når  det  har
udvisket,  hvad  det  har  tillært  sig  af  mistillid,  egenkærlighed  og  gnavende
bekymring. Hvorfor har han givet dig de syngende fugle og de yndige blomster,
hvis det ikke skyldes den overstrømmende kærlighed i et faderhjerte, som ønsker at
forskønne og glæde din sti gennem livet? Alt, hvad der behøvedes til at opretholde
livet, ville have været i din besiddelse uden blomsterne og fuglene; men Gud var
ikke tilfreds med kun at tilvejebringe det nødtørftige til en blot og bar tilværelse.
Han har  fyldt  jorden,  luften og himmelhvælvingen med glimt  af  sin  herligheds
afglans.  Dersom han med henblik  på  din  lykke  og  glæde  med  ødsel  hånd har
udstyret naturen med en så grænseløs visdom, kan du så tvivle på, at han vil give
dig enhver nødvendig velsignelse?’ Med Mesteren på Bjerget, s. 99.

‘Jeres himmelske Fader ved, at I trænger til alt dette’

7. Hvilket råd gav Jesus angående bekymringer om vor daglige mad og vore
klæder? Matt. 6, 31. Sammenlign med Fil. 4, 19; Sal. 23, 1.

BEMÆRK: ‘Samtidig som Gud i sit forsyn har fyldt jorden med sine nådegaver og
dens  forrådshuse  med  livets  bekvemmeligheder,  er  der  overhovedet  ingen
undskyldning  for  at  lade  Guds  forrådskammer  forblive  tomt.  Kristne  har  ingen
undskyldning  for  at  lade  enkens  råb  og  den  forældreløses  bønner  stige  op  til
himmelen  på  grund af  deres  nød,  mens et  gavmildt  forsyn  har  i  disse  kristnes
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hænder lagt  en overflod til  at  dække deres  behov. Lad  ikke enkens råb og den
faderløses  bøn nedkalde himmelens hævn over os som et  folk.  Blandt dem, der
bekender sig til at være kristne, bruges der midler til overdådig stads og smykker,
som ville være nok til at kunne afhjælpe alle de hungriges behov og til at klæde de
nøgne i vore byer; og dog behøver disse, der hævder at være den sagtmodige og
ydmyge Jesu efterfølgere ikke at berøve sig selv passende mad og behageligt tøj.
Hvad vil  disse menighedsmedlemmer  sige,  når  de på Guds dag konfronteres  af
disse værdige fattige, nødlidende, enker og faderløse, som har kendt til trykkende
mangel på livets nødtørftigheder,  mens disse, der bekender sig til at være Kristi
efterfølgere, har brugt penge til overflødige klæder og unødvendige smykker, som
udtrykkeligt  forbydes  i  Guds ord,  som var  nok til  at  dække alle  deres  behov?’
Review & Herald, 21. november 1878.

8. Hvilken forvisning om vor himmelske Faders forsyn har Jesus givet os?
Matt. 6, 32.

BEMÆRK:  ‘Gud er til stede alle vegne; han hører hvert ord, der bliver talt, han
lytter  til  hver  bøn, der  bedes,  føler  med hver  eneste sjæls sorger  og skuffelser,
lægger mærke til, hvordan man er over for fader og moder, søster, ven eller nabo.
Han giver  os,  hvad  vi  behøver,  og  hans  kærlighed  og  barmhjertighed  og  nåde
tilflyder os bestandig for at imødekomme vor trang. Vi kan hvile trygt under hans
omsorg. Gud hjælper den svage og styrker dem, som ikke har nogen kraft. Indenfor
de felter, hvor prøvelser og strid og fattigdom er størst, trænger Guds arbejdere til
forøget beskyttelse. Til dem, der arbejder i kampens hede, siger Gud: “Herren er
din skygge ved din højre hånd.” Vor Herre tilpasser sig efter vort særlige behov.
Han er vor skygge ved vor højre hånd. Han vandrer lige ved vor side, rede til at
forsyne  os med alt,  hvad vi  trænger  til.  Han kommer dem ganske  nær,  som er
beskæftiget  med villig  tjeneste  for  ham. Han kender  enhver  ved  navn.  Hvilken
forvisning har vi ikke om Kristi inderlige kærlighed!’  Guds Sønner & Døtre,  10.
januar.

‘Søg først’

9. Hvad skal være vor højeste prioritet i livet? Matt. 6, 33a. 

BEMÆRK: ‘Jesus fritager os ikke for nødvendigheden af anstrengelse,  men han
lærer os, at vi skal gøre ham til den første og den sidste og den bedste i ethvert
anliggende. Vi må ikke give os af med noget foretagende, befatte os med nogen
beskæftigelse eller søge nogen adspredelse, der ville kunne hindre virkeliggørelsen
af hans retfærdighed i vor karakter og vort liv. Hvad vi end gør, må vi gøre det af
hjertet som for Herren.’ Med Mesteren på Bjerget, s. 101. 

48



Lektie 8: 14. - 20. maj

10. Hvilket løfte er givet dem, der gør Guds rige til deres højeste prioritet?
Matt. 6, 33b.

BEMÆRK: ‘Medens Jesus var på Jorden, hædrede han livet i alle dets enkeltheder
ved at holde Guds herlighed for øje og ved at lade alle ting være Faderens vilje
underordnet. Han forsikrer os, at dersom vi følger hans eksempel, skal alt, hvad der
er nødvendigt her i livet, gives os “i tilgift.” Om der er fattigdom eller rigdom,
sundhed eller sygdom, enfoldighed eller visdom – alt er der sørget for i hans nådes
løfte.’ Med Mesteren på Bjerget, s. 102.

‘Hver dag har nok’

11. Hvilket afsluttende råd gav Jesus angående det at bekymre sig? Matt. 6,
34a. 

BEMÆRK: ‘Har du overgivet dig til Gud for at gøre hans gerning, behøver du ikke
at  bekymre  dig  for  morgendagen.  Han,  hvis  tjener  du  er,  kender  enden  fra
begyndelsen. Morgendagens hændelser, som er skjult for dit syn, ligger åbne for
ham, som er almægtig. Når vi tager ledelsen af de ting, vi har med at gøre, i vor
hånd og stoler på, at vor egen visdom skal skaffe os fremgang, påtager vi os en
byrde, som Gud ikke har lagt  på os, og søger at bære den uden hans hjælp. Vi
påtager os det ansvar, som tilhører Gud, og stiller os i virkeligheden i hans sted; vi
har god grund til at nære bekymring og til at forvente fare og modgang, for den vil
visselig ramme os. Men når vi virkelig tror, at Gud elsker os og vil gøre os godt, vil
vor bekymring for fremtiden ophøre. Vi vil stole på Gud, ligesom et barn stoler på
en kærlig far eller mor. Da vil vore besværligheder og plager forsvinde, fordi vor
vilje opsluges af Guds vilje.’ Med Mesteren på Bjerget, s. 102-103. 

12. Hvilket princip gav Jesus os angående bekymringer for fremtiden? Matt.
6, 34b.

BEMÆRK: ‘Kristus har ikke givet  os løfte om hjælp til  at  bære morgendagens
byrder i dag. Han har sagt: “Min nåde er dig nok” (2 Kor. 12, 9); men hans nåde
meddeles daglig, ligesom ørkenens manna, til dagens behov. Som Israels hærskarer
på  deres  pilgrimsfærd  kan  også  vi  den  ene  morgen  efter  den  anden  finde
Himmelens brød til forsyning for dagen. Kun én dag tilhører os, og den dag skal vi
leve for Gud. For denne ene dags vedkommende må vi i alvorlig tjenestegerning
lægge alle vore planer og forsætter i Kristi hånd, idet vi kaster al vor bekymring på
ham, for han sørger for os. “Jeg ved, hvilke tanker jeg nærer om jer, lyder det fra
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Herren, tanker om fred og ikke om ulykke, at jeg må give jer fremtid og håb.” “Ved
omvendelse og stilhed skal I frelses, i ro og tillid er jeres styrke.” (Jer. 29, 11; Es.
30, 15). Dersom du vil søge Herren og omvende dig hver dag, dersom du i din ånd
selv vil vælge at være frimodig og fryde dig i Gud, og dersom du med glæde i
hjertet  efterkommer  hans  nådige  kald  og  bærer  Kristi  åg  –  lydighedens  og
tjenestens åg – vil alle dine klager forstumme, alle dine vanskeligheder vil blive
fjernet, og alle de besværlige opgaver,  som du nu står over for, vil løses.’  Med
Mesteren på Bjerget, s. 103. 

50



Lektie 9: 21. – 27. maj
‘Døm ikke’

UDENADSVERS:  ‘Døm  ikke,  for  at  I  ikke  skal  dømmes,  thi  den  dom,  I
dømmer med, med den skal I selv dømmes.’ Matt. 7, 1.

STUDIEHJÆLP: Med Mesteren på Bjerget, s. 124-1130.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Matt. 7, 1-5.
LEKTIENS MÅL: At vise faren ved at sætte sig til doms over hinanden.

Indledning
‘Gør ikke jer selv til  en rettesnor.  Gør ikke jeres  meninger,  jeres anskuelser

angående pligter og jeres udlæggelse af Skriften til et mønster for andre, og fordøm
dem ikke, om de ikke når op til jeres ideal. Kritiser ikke andre, og giv jer ikke af
med  at  gætte  deres  bevæggrunde  og  fælde  dom over  dem.’  Med Mesteren  på
Bjerget, s. 124.

‘For at I ikke skal dømmes’

1. Hvilket grundprincip fremsatte Jesus i sin bjergprædiken? Matt. 7, 1.

BEMÆRK: ‘“Døm ikke, for at I ikke skal dømmes.” Tro ikke, at I selv er bedre
end andre mennesker,  og gør ikke jer selv til  deres  dommere. Da I jo ikke kan
skelne, hvad der ligger til grund for en sag, er I ikke i stand til at dømme et andet
menneske. I dømmer jer selv ved at kritisere ham; thi I viser, at I er i ledtog med
Satan, brødrenes anklager. Herren siger: “Jer selv skal I ransage, om I er i troen; jer
selv skal I prøve!” Dette er vor opgave. “Men hvis vi bedømte os selv ret, blev vi
ikke dømt.” 2 Kor. 13, 5; 1 Kor. 11, 31.’ Den Store Mester, s. 208. 

2. Hvad sagde Jesus var følgen af en dømmende holdning? Matt. 7, 2.

BEMÆRK:  ‘Den  gerning  at  dømme  sin  broder  er  ikke  blevet  pålagt  noget
menneske. “Døm ikke,” siger Frelseren, “for at I ikke skal dømmes; thi den dom, I
dømmer med, med den skal I selv dømmes, og det mål, I måler med, med det skal I
selv få tilmålt.” Den, som påtager sig den gerning at dømme og kritisere andre,
udsætter  sig selv for  den samme grad  af  dom og kritik.  De,  som er  rede  til  at
fordømme deres brødre, vil gøre vel i at undersøge deres egne gerninger og deres
egen karakter. En sådan undersøgelse, der er foretaget på ærlig vis, vil åbenbare
den kendsgerning,  at de også har karaktermangler  og har gjort  store fejl i  deres
gerning. Hvis den store Dommer skulle behandle mennesker, som de behandler 
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deres medarbejdere, ville de betragte ham som uvenlig og ubarmhjertig.’ Christian
Leadership, s. 59.

‘Det mål, I måler med’

3. Hvordan gælder det samme princip i andre situationer? Luk. 6, 37.

BEMÆRK:  ‘Vi  får  ikke  tilgivelse,  fordi  vi  tilgiver,  men  ligesom  vi  tilgiver.
Grundlaget  for  al  tilgivelse  findes  i  Guds  kærlighed,  som vi  ikke  har  gjort  os
fortjent til; men i vor opførsel over for andre viser vi, om vi har tilegnet os denne
kærlighed. Derfor siger Kristus: “Thi den dom, I dømmer med, med den skal I selv
dømmes, og det mål, I måler med, med det skal I selv få tilmålt.” Matt. 7, 2.’ Lys
over hverdagen, del 2, s. 45.  

4. Hvilket eksempel gav Kristus? Joh. 8, 10-11. Sammenlign med Joh. 3, 17.

BEMÆRK: ‘Ved at  se på mennesker i deres  lidelse og nedværdigelse skimtede
Kristus  mulighed  for  håb,  hvor  der  tilsyneladende  kun  var  fortvivlelse  og
undergang. Hvor som helst der fandtes en følelse af nød, så han en mulighed for at
oprejse. De sjæle, der var fristede, besejrede, som følte sig fortabt og lige ved at gå
til grunde, mødte han ikke med fordømmelse, men med velsignelse... Han skimtede
uendelige muligheder i ethvert menneske. Han så menneskene, som de kunne blive,
når de var blevet forvandlede ved hans nåde i “Herren vor Guds skønhed.” Sal. 90,
17. (eng. overs.) Når han så på dem med håb, indgav han dem håb. Når han mødte
dem med tillid, indgav han dem tillid. Når han åbenbarede det sande menneskeideal
i sig selv, vakte han både ønsket om og troen på, at det kunne opnås. I hans nærhed
forstod ringeagtede og faldne sjæle, at de stadig var mennesker, og de længtes efter
at vise sig værdige til hans agtelse. I mangt et hjerte, der syntes dødt for alt, hvad
der var helligt, blev der vækket nye følelser. For mangt et fortvivlet menneske viste
der sig muligheder for et nyt liv.’ Uddannelse, s. 79-80.

‘Bjælken i dit eget øje’

5. Hvilket  malende  eksempel  gav  Jesus  på  tåbeligheden  i  at  dømme
hinanden? Matt. 7, 3-4.

BEMÆRK: ‘Vi skal ikke anklage dem, der begår fejl, ringeagte dem, der er fattige
og undertrykte af uheldige omstændigheder.  Vi skal ikke finde fejl hos dem og
fordømme dem. De kan have langt mere af Guds kærlighed og frygt end dem, der
behandler dem med hårde hjerter, og som udviser en ånd, der er helt anderledes end
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Kristi Ånd, idet de løfter pegefingeren i fordømmelse og bebrejdelse, som om Gud
havde sat dem på dommersædet til at måle en nabo eller en broder og tale uret. Åh,
hvor meget af dette er ikke blevet opmuntret! Hvor megen skade er der ikke blevet
udrettet, fordi mennesker har rejst sig selv i fordømmelse af andre, når de for Guds
åsyn var skyldige i langt større fejltagelser og synder! De siger til deres brødre:
“Lad mig tage splinten ud af dit øje,” når der er en bjælke i deres eget øje.’ Review
& Herald, 20. august 1895.

6. Hvilket fornuftigt råd gav Jesus dem, som finder fejl hos deres brødre?
Matt. 7, 5.

BEMÆRK: ‘Først  når  du føler,  at  du kunne opofre din egen  selvværdighed og
endog give dit liv for at frelse en vildfarende broder - først da har du taget bjælken
ud af dit eget øje, således at du er skikket til at hjælpe din broder. Da kan du gå til
ham, og da kan du røre hans hjerte. Ingen er nogensinde blevet hjulpet ud af en
vildfarelse ved dadel og bebrejdelse, men mange er derved blevet drevet bort fra
Kristus og ledet til at lukke deres hjerter for overbevisning. En lemfældig ånd og en
mild, vindende optræden kan frelse den fejlende og skjule en mangfoldighed af
synder.  Kristus åbenbaret  i din karakter  vil have en forvandlende indflydelse på
alle, du kommer i berøring med. Lad Kristus daglig komme til syne i dig, så vil han
gennem dig åbenbare sit ords skabende kraft – en mild og overbevisende, men dog
mægtig  indflydelse  til  at  genskabe  andre  sjæle  efter  Herrens,  vor  Guds  skønne
billede.’ Med Mesteren på Bjerget, s. 129-130. 

‘Mennesker ser på det, som er for øjnene’

7. Hvorfor er mennesker dårlige og uretfærdige dommere? 1 Sam.  16,  7.
Sammenlign med 2 Kor. 10, 7.

BEMÆRK: ‘Ofte betragter vi netop dem som håbløse, som Kristus er ved at drage
til sig. Der vil være mange i Himlen, som naboerne mente aldrig ville komme der.
Mennesket ser på det udvortes, men Herren ser på hjertet. Nogle af de frelste har
klynget  sig  til  Kristus  i  deres  sidste  stund,  og  de,  der  ikke  rigtig  forstod
frelsesplanen, da de døde, vil få undervisning i Himlen... De, som Kristus roser ved
dommen,  har  måske  kun  vidst  lidt  om  teologi,  men  de  har  levet  efter  hans
forskrifter.’ Herren Kommer, 11. november. 

8. Hvilken lignelse fortalte Kristus for at illustrere denne pointe? Luk. 18, 9-
14.
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BEMÆRK:  ‘Han,  der  undersøger  hjerter,  så  ned  på  begge  mænd,  og  han  så
værdien  af  hver  bøn.  Han  ser  ikke  på  det  udvortes;  han  dømmer  ikke,  som
mennesket  dømmer.  Han  vurderer  ikke  mennesket  efter  dets  status,  talent,
uddannelse eller stilling. “Jeg ser hen til den arme,” siger han, “til den, som har en
sønderknust ånd, og den, som bæver for mit ord.” Han så, at farisæeren var fuld af
egen vigtighed og selvretfærdighed, og ud for hans navn blev der skrevet: “Vejet på
vægten  og  fundet  for  let.”  Hans  selvretfærdige  bøn  blev  ubesvaret.  Men  den
stakkels tolder, som kun kunne sige: “Gud! vær mig synder nådig!” vakte Herrens
medlidenhed; og hans bøn blev modtaget. “Jeg siger jer,” sagde Kristus, “han gik
retfærdiggjort hjem til sit hus, men den anden ikke; thi enhver, som ophøjer sig
selv, skal ydmyges; men den, som ydmyger sig selv, skal ophøjes.”’  Signs of the
Times, 21. oktober 1897. 

‘Perler for svin’

9. Hvilket  råd gav Kristus  dernæst sine disciple? Matt.  7,  6.  Sammenlign
med Ordsp. 9, 7-8.

BEMÆRK:  ‘Ved  en  lejlighed  advarede  Kristus  sine  disciple  om  at  passe  på,
hvordan  de  kastede  deres  perler  for  dem,  der  ikke  havde  dømmekraft  til  at
værdsætte deres værdi. De skulle være forsigtige med, hvordan de brugte deres tid
og deres kræfter. “Giv ikke hunde det hellige,” sagde han, “og kast ikke jeres perler
for svin, for at de ikke skal træde dem ned med fødderne og så vende sig om og
sønderrive jer.”... Vi vil møde dem, som har fordærvet samvittigheden så meget, at
de ikke er i stand til at skelne Guds ords dyrebare sandhed. Lad alle derfor være
forsigtige med, hvem de knytter sig til. Når mennesker viser, at der ikke kan gøres
indtryk på dem, at de ikke er i stand til at værdsætte perlen af stor værdi; når de
handler uærligt med Gud og deres medmennesker;  når de viser, at den frugt, de
bærer, er frugten fra det forbudte træ, så pas på, at du ikke ved en forbindelse med
dem mister din forbindelse med Gud. De beviser, at Gud ikke virker sammen med
dem, og den kundskab, der fås ved en forbindelse med dem, er vildledende. Du kan
ikke være en duft af liv for dem; for de vil ikke værdsætte Guds ord. “Giv ikke
hunde det hellige, og kast ikke jeres perler for svin.”’ Review & Herald, 1. august
1899.

10. Hvordan handlede Paulus og Barnabas, da deres budskab blev modtaget
med modsigelse og gudsbespottelse? ApG. 13, 45-46. 51. Sammenlign med
ApG. 18, 6 & Matt. 10, 14. 

BEMÆRK: ‘Menneskers hjerter er ikke blødere i dag, end da Kristus var på jorden.
De vil gøre alt, hvad der står i deres magt, for at hjælpe den store fjende med at
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gøre det så svært som muligt for Kristi tjenere, ligesom folket gjorde med Kristus,
da han var på jorden. De vil piske med bagvaskelsens og falskhedens tunge. De vil
kritisere og vende selve de anstrengelser,  den store fjende leder dem til  at gøre,
imod Guds tjener. De vil med deres ondsindede mistanke se svindel og uærlighed,
hvor alt er godt, og hvor fuldkommen retskaffenhed eksisterer. De tillægger Guds
tjenere selviske motiver, når Gud selv leder dem, og når de ville give selv deres liv,
dersom Gud krævede det, hvis de dermed kunne fremme hans sag. De, der har gjort
mindst  og investeret  mindst  i  sandhedens  sag,  er  de mest  ivrige  til  at  udtrykke
mangel på tillid til Guds tjeneres retskaffenhed, som er blevet sat i en stilling for at
bære økonomiske ansvar i det store værk. De, der har tillid til Guds værk, er villige
til at sætte noget på spil til værkets fremme, og deres åndelige fremgang vil stå i
forhold til deres trosgerninger. Guds ord er vor standard, men hvor få følger det
ikke! Vor religion vil kun være liden værd for vore medmennesker, hvis den kun er
teoretisk og ikke praktisk. Verdens indflydelse og selviskhedens indflydelse bæres
af mange, der bekender sig til at følge Bibelen. De er som en sky, der afkøler den
atmosfære, som andre bevæger sig i.’ Testimonies, bind 4, s. 234.

‘Jesus svarede ham ikke’

11. Hvilket tilfælde har vi på, at Jesus nægtede at indgå i en dialog? Luk. 23,
8-9.

BEMÆRK: ‘Kristus svarede ikke på ingen de spørgsmål,  Herodes stillede.  Han
kendte de menneskers ondskab, der var foran ham. Han vidste, at dersom han sagde
noget, uanset hvor sandt og ophøjende det end måtte være, ville det være ligesom at
kaste perler for svin. De ville træde på dem med deres fødder og vende sig om og
sønderrive ham.’ Signs of the Times, 24. januar 1900.

12. Hvad sagde Jesus angående dem, der nægter at høre sandheden? Matt. 10,
15.

BEMÆRK: ‘Det er en frygtelig ting at have stort lys og stor velsignelse, at have
mange anledninger og privilegier, og dog ikke gøre nogen frelsende brug af dem.
De, der ikke gør en frelsende brug af deres anledninger,  vil blive fordømt af de
privilegier, Gud har givet dem; men de, der vandrer i lyset, vil få større lys. De, der
har  haft  sandhedens lys  og dog undladt  at  vandre  i  lyset,  er  under den samme
fordømmelse, som Korazin og Betsajda var. Skal man give agt på disse advarsler?
Skal disse formaninger ikke have betydning for os? I den nære fremtid vil det ses,
hvem der har vandret ydmygt med Gud, og hvem der har adlydt hans ordrer. De,
der har vandret i de gnister, de selv har tændt, vil lægge sig i sorg. Det vil ses, at de
har begået en frygtelig fejl. Åh, lad os vågne op! Nu skinner der lys; lad sindets og
hjertets vinduer åbnes for at modtage de himmelsendte stråler. Skal Jesus sige om
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dem, der bekender sig til at adlyde sandheden, og som dog undlader at vandrer i
dens lys: “På dem går Esajas’ profeti i opfyldelse, når han siger: ‘I skal høre og
høre og dog intet fatte, I skal se og se og dog intet øjne. Thi dette folks hjerte er
blevet sløvt, og med ørene hører de tungt, og deres øjne har de lukket, for at de ikke
skal se med øjnene og høre med ørene og fatte med hjertet og omvende sig, så jeg
kan læge dem”?’ Fundamentals of Christian Education, s. 259.
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‘Bed, så skal der gives jer’

UDENADSVERS: ‘Når da I, som er onde, forstår at give jeres børn gode gaver, 
hvor meget snarere vil så ikke jeres Fader, som er i Himlene, give gode gaver til 
dem, som beder ham!’ Matt. 7, 11.
STUDIEHJÆLP: Med Mesteren på Bjerget, s. 130-138.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Matt. 7, 7-12.
LEKTIENS MÅL: At forstå troens bøn.

Indledning
‘Tro og bøn er tæt forbundet, og de bør betragtes samtidig. I troens bøn findes

der en guddommelig visdom. Dette er en visdom, som enhver, der gerne vil se sin
livsgerning lykkes, må lære at forstå. Kristus siger: “Alt, hvad I beder og bønfalder
om – tro, at I har fået det, så skal I få det.” Mark. 11, 24. Han siger tydeligt, at vor
bøn må være i overensstemmelse med Guds vilje. Vi skal bede om de ting, som han
har lovet os, og hvad vi end tager imod, må det bruges til at gøre hans vilje. Når
betingelserne opfyldes, er løftet utvetydigt.’ Uddannelse, s. 259. 

‘Det skal I få’

1. Hvad er det første krav i troens bøn? Matt. 7, 7.

BEMÆRK:  ‘For  at  forebygge  enhver  anledning  til  vantro,  misforståelse  eller
fejlagtig udlæggelse af hans ord gentager Herren det trefoldige løfte. Han længes
efter, at de, der vil søge Gud, skal tro på ham, som formår alt. Derfor tilføjer han:
“Thi enhver, som beder, han får, og den, som søger, han finder, og den, som banker
på, for ham skal der lukkes op.”’ Med Mesteren på Bjerget, s. 130.

2. Hvilken forvisning gav Jesus om, at troens bøn vil blive besvaret? Matt. 7, 
8.

BEMÆRK: ‘“Bed.” Bønnen gør det åbenbart, at du erkender din trang, og dersom
du beder i tro, vil du få. Herren har stillet sit ord til pant, og ordet kan ikke slå fejl.
Hvis  du  kommer  med  virkelig  anger,  behøver  du  ikke  at  tænke,  at  det  er
formasteligt  at  bede  om  det,  som  Herren  har  lovet.  Når  du  beder  om  de
velsignelser, du behøver for at kunne fuldkomme en karakter efter Kristi billede,
giver Herren dig den forsikring, at du beder i overensstemmelse med et løfte, der
vil blive opfyldt. Når du føler og ved, at du er en synder, er dette et tilstrækkeligt
grundlag for bøn om hans miskundhed og barmhjertighed. Betingelsen for, at du 

57



Lektie 10: 28. maj – 3. juni
kan komme til Gud, er ikke, at du er hellig, men at du ønsker, at han skal rense dig
fra al synd og lutre dig fra al uretfærdighed. Den grund, vi nu og altid kan påberåbe
os,  er  vor  store  trang  og  vor  yderst  hjælpeløse  tilstand,  der  gør  ham og  hans
genløsende kraft til en nødvendighed.’ Med Mesteren på Bjerget, s. 131.

‘Hvor meget snarere’

3. Hvordan beskrev Jesus jordiske forældres kærlighed til deres børn? Matt.
7, 9-10.

BEMÆRK: ‘Jesus betragtede dem, der var samlet for at høre hans ord, og ønskede
inderligt, at den store skare måtte vurdere Guds nåde og miskundhed. For at belyse
deres trang og Guds villighed til at give – taler han til dem om et sultent barn, der
beder sine jordiske forældre om brød. “Findes der mon nogen fader iblandt jer,”
sagde han, “som vil give sin søn en sten, når han beder om brød?” Han henviser til
forældres ømme, naturlige kærlighed til deres børn og siger derpå: “Når da I, som
er  onde,  forstår  at  give  jeres  børn  gode  gaver,  hvor  meget  snarere  vil  så  ikke
Faderen fra Himmelen give Helligånden til dem, som beder ham!” Intet menneske
med et faderhjerte ville afvise sin søn, som er sulten og beder om brød. Kunne de
tænke sig ham i stand til at drive spøg med sit barn, i stand til ondskabsfuldt at
plage barnet ved at foregøgle det noget blot for at påføre det skuffelse? Ville han
love at give det god og nærende føde og så give det en sten?’  Med Mesteren på
Bjerget, s. 132-133.

4. Hvordan sammenlignede Jesus jordiske forældres kærlighed med vor 
himmelske Faders kærlighed? Matt. 7, 11.

BEMÆRK: ‘Hvis nu I, som er menneskelige og onde “ved at give jeres børn gode
gaver, hvor meget mere skal da Faderen fra Himmelen give Helligånden til dem,
som beder ham?” Den Helligånd, Guds egen repræsentant, er den største af alle
gaver.  Den indbefatter  alle goder.  Selv Skaberen kan ikke give os noget  større,
noget bedre. Når vi beder Herren om at have medynk med os i vor nød og vejlede
os ved sin Helligånd, vil han aldrig afvise vor bøn. Det er muligt endog for en far
eller en mor at afvise sit sultne barn, men Gud kan aldrig afslå det trængende og
længselsfulde hjertes råb. Med hvilken vidunderlig ømhed har han ikke skildret sin
kærlighed! Til dem, der i mørke dage synes, at Gud ikke agter på dem, lyder dette
budskab fra Faderens hjerte: Zion siger: “Herren har svigtet mig, Herren har glemt
mig! Glemmer en kvinde sit diende barn, en moder, hvad hun bar under hjerte? Ja,
selv om de kunne glemme, jeg glemmer ej dig. Se, i mine hænder har jeg tegnet
dig.” (Luk. 11, 13; Es. 49, 14-16).’ Med Mesteren på Bjerget, s. 133. 
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‘Hvis I tror’

5. Hvad må ledsage troens bøn? Matt. 21, 22.

BEMÆRK:  ‘“Hvis du formår noget, så forbarm dig over os og hjælp os.” Hvor
mangen en sjæl, som er tynget af synden, har ikke gentaget denne bøn! Og til dem
alle lyder den medlidende Frelsers svar: “Hvis du formår! alt er muligt for den, der
tror!” Det er troen, som forener os med Himmelen og skænker os kraft til at kunne
tage kampen op mod mørkets magter. I Kristus har Gud givet os mulighed for at
undertrykke hvert syndigt karaktertræk og modstå enhver fristelse, hvor stærk den
end er.  Men mange  føler,  at  de  mangler  tro,  og derfor  holder  de  sig borte  fra
Kristus. Gid disse sjæle i deres hjælpeløse uværdighed ville give sig over til deres
medlidende Frelsers nåde. Se ikke på dig selv, men se hen til Kristus. Han, som
helbredte de syge og uddrev onde ånder, dengang han vandrede blandt mennesker,
er i dag den samme mægtige Frelser. Troen kommer ved Guds ord. Så hold fast ved
hans løfte: “Den, som kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort.” Joh. 6, 37. Kast
dig ned for hans fødder og råb: “Jeg tror, hjælp min vantro!” Du kan aldrig gå
fortabt, når du gør dette, aldrig!’ Den Store Mester, s. 290.

6. Hvordan beskriver Jakob det unyttige i at bede uden tro? Jak. 1, 6-7.

BEMÆRK: ‘Der kan ikke være nogen ægte bøn uden ægte tro. “Uden tro er det
umuligt  at  have  hans velbehag” (Heb.  11,  6).  Bøn og tro er  armene,  på hvilke
sjælen hænger på halsen af uendelig kærlighed og griber hånden af uendelig kraft.
Gud anerkender ikke stumme børn, så længe det gælder erfaring i hans sandhed.
Tro er en aktiv, virkende kraft. Den nyfødte tro på Kristus åbenbares ved bøn og
lovprisning. Bøn er en lindring og en trøst for den bekymrede sjæl. Den oprigtige,
ydmyge ansøger ved nådens trone kan vide, at han samtaler med Gud gennem de
guddommeligt udvalgte midler, og at det er hans privilegium at forstå, hvad Gud er
for den troende sjæl. Vi må forstå vort behov. Vi må hungre og tørste efter livet i
og ved Kristus. Så vil vi komme til ham i ydmyghed og oprigtighed, og han vil give
os den tro, som er virksom i kærlighed og renser sjælen.’  This Day With God,  s.
315.

‘Hvad vi rettelig bør bede om, forstår vi ikke’

7. Hvilket problem har vi i bøn? Rom. 8, 26.
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BEMÆRK: ‘Vi må have forøget tro, ellers kan vi ikke fornyes i det guddommelige
billede og elske og adlyde Guds krav. Lad bønnen udgå fra oprigtige læber: “Herre,
forøg min tro; giv mig guddommelig oplysning; for uden hjælp fra dig kan jeg intet
gøre.” Kom i ydmyghed og bøj jer for Gud; åbn jeres bibler, som indeholder de
guddommelige løfter, foran Herren; fortæl ham, at I vil tro uden noget andet bevis
end  blot  løftet.  Dette  er  ikke  formastelse;  men  medmindre  I  virker  med  iver,
medmindre I er alvorlige og beslutsomme, vil Satan få overtaget,  og I vil blive
efterladt i vantro og mørke. Guds ord og løfter er det eneste fundament for vor tro.
Tag Guds ord som sandheden, som en levende, talende røst til jer og adlyd trofast
hvert krav. Gud, som har lovet det, er trofast.’ Counsels on Sabbath School Work,
s. 72.

8. Hvordan beskrev Peter Guds løfter og deres kraft? 2 pet. 1, 3-4.

BEMÆRK: ‘Vi har lov til at bede om syndernes forladelse, om Helligånden, om et
sind, der ligner Kristi sind, om visdom og kraft  til  at gøre hans gerning og om
enhver gave, som han har lovet os. Så skal vi tro på, at vi får det, og takke Gud for,
at  vi  har  modtaget  det.  Vi  behøver  ikke  at  se  os  om  efter  ydre  beviser  for
velsignelsen. Gaven er indbefattet i løftet, og vi kan passe vor gerning i forvisning
om, at Gud er mægtig til at udrette det, som han har lovet, og at gaven, som vi
allerede  er  i  besiddelse  af,  vil  blive  virkeliggjort,  når  vi  mest  trænger  til  den.’
Uddannelse, s. 260.

‘Efter hans vilje’

9. Hvilken betingelse for bønnesvar blev givet af Johannes? 1 Joh. 5, 14-15.

BEMÆRK: ‘Når du beder om timelige velsignelser, så husk på, at Herren måske
ser, at det ikke er til gavn for dig eller til hans ære at give dig netop det, du ønsker.
Men han vil besvare din bøn og give dig det, der er til dit bedste. Da Paulus bad
om, at tornen i hans kød måtte fjernes,  besvarede Herren hans bøn, ikke ved at
fjerne tornen, men ved at give ham nåde til at bære prøvelsen. “Min nåde,” sagde
han, “er dig nok.” Paulus glædede sig over dette svar på hans bøn og sagde: “Langt
hellere vil jeg derfor rose mig af min magtesløshed, for at Kristi kraft  kan tage
bolig i mig” (2 Kor. 12, 9). Når de syge beder om helbredelse, besvarer Herren ikke
altid deres bøn netop på den måde, som de ønsker det. Men selvom de ikke straks
bliver helbredt, vil han give dem det, der er af langt større værdi – nåde til at bære
deres sygdom. Læg dine anmodninger frem for din Skaber.  Aldrig bliver nogen
udstødt, som kommer til ham med et ydmygt hjerte. Ingen oprigtig bøn går tabt.
Midt i det himmelske kors sange hører Gud råbet fra det svageste menneske. Vi
udøser vort  hjertes længsler i  vort lønkammer, vi ånder en bøn, mens vi går på
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vejen, og vore ord når op til universets Monarks troen. De kan være uhørlige for
menneskets øre, men de kan ikke dø bort i stilhed, ej heller kan de gå tabt i de
forretningsaktiviteter, der foregår. Intet kan drukne sjælens længsel. Den hæver sig
over gadens larm, over skarens forvirring, til himmelens sale. Det er Gud, som vi
taler til, og vor bøn bliver hørt. Du, som føler dig mest uværdig, vær ikke bange for
at overgive din sag til Gud.’ In Heavenly Places, s. 82. 

10. Hvad kan forhindre vore bønner i at blive hørt? Sal. 66, 18; Es. 59, 2; 
Ordsp. 28, 9.

BEMÆRK: ‘Det er kun, når vi lever i lydighed mod hans ord, at vi kan forvente
opfyldelsen af  hans forjættelser.  “Hvis jeg havde tænkt på ondt i  mit hjerte,  da
havde Herren  ej  hørt.”  (Sal.  66,  18) Hvis  vi  kun viser  en delvis  og halvhjertet
lydighed, så vil hans løfter ikke blive opfyldte på os.’ I den store Læges Fodspor, s.
231. 

‘Sådan er loven og profeterne’

11. Hvilket adfærdsprincip gav Jesus som opsummering af Bibelens lære? 
Matt. 7, 12.

BEMÆRK: ‘I din omgang med andre bør du stille dig selv i deres sted. Sæt dig ind
i  deres  følelser,  deres  vanskeligheder,  deres  skuffelser,  deres  glæder  og  deres
sorger. Stil dig på lige fod med dem og gør så mod dem, som du ville, at de skulle
gøre mod dig, hvis du skulle bytte plads med dem. Dette er den sande regel for en
redelig handlemåde; det er et andet udtryk for den lov, der siger: “Du skal elske din
næste som dig selv.” Det er tillige det væsentlige indhold i profeternes lære. Det er
et himmelsk princip, der vil blive udviklet hos alle, som bereder sig til at færdes
iblandt hellige væsener.’ Med Mesteren på Bjerget, s. 135.

12. Hvordan udtrykte Paulus essensen af ægte kristen høflighed? Rom. 12, 10.

BEMÆRK:  ‘Denne gyldne  regel  danner  grundsætningen for  sand høflighed,  og
dens sandeste udtryk finder vi i Jesu liv og karakter. Hvilke milde, skønne stråler
udgik der ikke fra vor Frelser i hans daglige liv! Hvilken ynde udstrømmede der
ikke fra selve hans nærværelse! Den samme ånd vil vise sig i hans børn. De, hos
hvem Kristus bor, vil være omgivet af en guddommelig indflydelse. Deres renheds
hvide  klædebon  vil  dufte  af  vellugt  fra  Herrens  have.  Lyset  fra  hans  åsyn  vil
genspejle sig i deres ansigter og oplyse stien for snublende og trætte fødder. Ingen,
som har den rette forståelse af, hvori en fuldkommen karakter består, vil undlade at
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lægge Kristi medlidenhed og ømhed for dagen. Nådens indflydelse vil have den
virkning, at hjertet blødgøres, at følelserne renses og forædles, og at vedkommende
bibringes  en  himmelfødt  finfølelse  og  sans  for,  hvad  der  sømmer  sig.’  Med
Mesteren på Bjerget, s. 135.
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‘Den snævre port’

UDENADSVERS: ‘Kæmp I for at komme igennem den snævre port; thi mange,
siger jeg jer, skal søge at komme ind og ikke formå det.’ Luk. 13, 24.

STUDIEHJÆLP: Med Mesteren på Bjerget, s. 141-144.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Matt. 7, 13-14; Luk. 13, 24.
LEKTIENS MÅL: At forstå, hvad der menes med den snævre port.

Indledning
‘Kristenlivet er en kamp og en march. Men den sejr, der skal opnås, vindes ikke

ved menneskelig magt. Slagmarken er hjertets rige. Det slag, vi må udkæmpe – det
største slag, som mennesker nogensinde har været indviklet i – gælder overgivelsen
af vort eget jeg til Gud, hjertets hengivelse under kærlighedens overherredømme.’
Med Mesteren på Bjerget, s. 141. 

‘Vid er den port’

1. Hvordan beskrev Jesus den vej, der fører til ødelæggelse? Matt. 7, 13.

BEMÆRK:  ‘På  den  brede  vej  er  enhver  optaget  af  sin  egen  person  og  sin
klædedragt og af glæderne undervejs. De hengiver sig uhæmmet til lystighed og
munterhed  og  tænker  ikke  på  rejsens  afslutning,  på  den  visse  ødelæggelse  ved
vejens  ende.  For  hver  dag  kommer  de  deres  ødelæggelse  nærmere,  men blindt
haster de af sted hurtigere og hurtigere. O, hvor grufuldt var det ikke for mig at se
dette! Blandt dem, der vandrede på den brede vej, så jeg mange, på hvem disse ord
var skrevet: “Død for verden. Alle tings ende er nær. Vær også I rede!” De lignede
nøjagtigt alle de forfængelige mennesker rundt omkring dem med undtagelse af en
skygge  af tristhed, som jeg lagde  mærke til  i  deres  ansigter.  Deres  samtale var
nøjagtigt den samme, som deres lystige, tankeløse omgivelser førte; men af og til
pegede  de  med  stor  tilfredshed  på,  hvad  der  stod  skrevet  på  deres  klæder,  og
opfordrede andre til at få det samme skrevet på deres klædebon. De befandt sig på
den brede vej, men bekendte sig dog til at være blandt dem, der gik på den trange
vej. Deres omgivelser sagde: “Der er ingen forskel mellem os. Vi ligner hverandre.
Vi klæder os, taler og handler ens.”’ Vejledning for Menigheden, bind 1, s.  30-31. 

2. Hvad bliver vi fortalt om denne vej? Ordsp. 14, 12.

BEMÆRK: ‘Mange hævder, at det ikke har noget at sige, hvad man tror, når bare
ens liv er rigtigt. Men livet formes af troen. Hvis lys og sandhed er inden for vor 
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rækkevidde og vi forsømmer at benytte os af dette privilegium til at høre og se det,
afviser vi det faktisk; vi vælger mørke i stedet for lys. “Mangen vej synes manden
ret, og så er dens ende dog dødens veje.” Uvidenhed er ingen undskyldning for
vildfarelse og synd, når man har alle muligheder for at lære Guds vilje at kende. En
mand er  på rejse  og kommer  til  et  sted,  hvor der  er  flere  veje og et  skilt,  der
fortæller, hvor hver enkelt fører hen. Hvis han ser bort fra skiltet og tager den vej,
der forekommer ham at være den rigtige, kan han være aldrig så oprigtig, men det
er overvejende sandsynligt, at han befinder sig på den forkerte vej. Gud har givet os
sit ord, for at vi kan blive bekendt med dets lære og selv vide, hvad han kræver af
os. Da den lovkyndige kom til Jesus og spurgte: “Hvad skal jeg gøre for at arve
evigt liv?” henviste Frelseren ham til skriften og sagde: “Hvad står der skrevet i
loven? Hvordan læser du?” Uvidenhed skal ikke undskylde ung eller gammel eller
fritage dem fra den straf, der tilkommer dem for at overtræde Guds lov, for de har
en tro fremstilling af loven og dens principper og krav i hænde. Det er ikke nok at
ville det gode; det er ikke nok at gøre det, et menneske mener er ret, eller hvad
præsten siger ham er ret. Hans frelse står på spil, og han må selv ransage Skriften.
Hvor stærk hans overbevisning end måtte være, hvor sikker han måtte være på, at
præsten ved, hvad der er sandhed, så er det ikke hans rette grundvold. Han har et
kort, der viser vejen til rejsen mod Himlen, og han skal ikke gætte sig til noget.’
Konfrontation, s. 491-492.

‘Snæver er den port’

3. Hvordan beskrev Jesus vejen, der fører til livet? Matt. 7, 14.

BEMÆRK:  ‘Alle, der ønsker at komme ind i Guds stad, må i deres jordiske liv
fremstille Kristus i deres handlinger. Det er dette, der gør dem til Kristi sendebud
og hans vidner. De skal bære et klart, bestemt vidnesbyrd mod al ond praksis og
vise syndere hen til Guds Lam, som bærer verdens synd. Alle dem, som tager imod
ham, giver  han  magt  til  at  blive  Guds  børn.  Genfødelsen  er  den  eneste  sti,  ad
hvilken vi kan gå ind i Guds stad. Den er smal, og porten, vi går ind igennem, er
snæver, men ad den sti skal vi lede mænd, kvinder og børn, idet vi lærer dem, at de
for  at  blive  frelst  må  have  et  nyt  hjerte  og  en  ny  ånd.  De  gamle,  nedarvede
karaktertræk må overvindes. Sjælens naturlige ønsker må forandres. Alt bedrag, al
falskhed og al ond tale må lægges bort. Det nye liv, der giver mænd og kvinder
lighed med Kristus, må leves.’ Kristus Alene, s. 362.

4. Hvilket råd gav Jesus dem, der ønsker at gå ind ad den snævre port? Luk.
13, 24.
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BEMÆRK: ‘Kæmper I for at komme igennem den snævre port? Der er arbejde,
alvorligt arbejde, der skal gøres for Mesteren. De onder, der fordømmes i Guds ord,
må overvindes. I må individuelt kæmpe mod verden, kødet og Djævelen. Guds ord
kaldes “Åndens sværd,” og I bør være dygtige til at bruge det, dersom I skal skære
jeres vej igennem modstandens og mørkets hære. Vrid jer selv væk fra skadelige
forbindelser.  Overvej  hvad  det  koster  at  følge  Jesus,  og  gør  det  med  en  fast
beslutning om at rense jer selv for alt, der besmitter legeme og ånd. Det evige liv er
værd dit alt, og Jesus har sagt: “Således kan da ingen af jer være min discipel, uden
at han giver afkald på alt, hvad han har.” Den, som intet gør, men venter på at blive
tvunget af noget overnaturligt, vil vente i sløvhed og mørke. Gud har givet sit ord.
Gud  taler  med  et  utvetydigt  sprog  til  jeres  sjæl.  Er  ordet  fra  hans  mund ikke
tilstrækkeligt  til  at  vise  jer  jeres  pligt  og  henstille  til  dens  opfyldelse?’
Fundamentals of Christian Education, s. 125.
‘Vi må gøre alt, vi kan, af vor del for at stride troens gode strid. Vi må kæmpe,
arbejde, stræbe og anstrenge os til det yderste for at komme ind ad den snævre port.
Vi må stadig have Herren for os. Med rene hænder og rene hjerter må vi forsøge at
ære Gud på alle måder. Hjælp er blevet stillet til vor rådighed hos ham, som er i
stand til at frelse. Sandhedens ånd og lys vil levendegøre os og forny os ved sin
gådefulde virken; thi al vor åndelige fremgang kommer fra Gud, ikke fra os selv.’
Vækkelse, s. 60.

‘Livets vej’

5. Hvordan forklarer Bibelen livets vej? Ordsp. 6, 23; 12, 28. Sammenlign
med Matt. 19, 16-17.

BEMÆRK: ‘Vi er ikke efterladt i uvidenhed og mørke til at vandre på en tvivlsom
sti. O, lad os være taknemmelig til vor himmelske Fader for den store kærlighed,
hvormed han har elsket os ved at gøre sin vilje kendt; og til Jesus, som gav sit
dyrebare liv, så han kunne have magt til at tilgive overtrædelse og synd. Han vil
give os sin karakter, så vi kan følge hans eksempel på loyalitet til Gud, og ved den
nåde, som han frit vil give os, kan vi blive lydige mod hele den guddommelige lov.
Og Jesus vil være vor styrke, idet vi følger efter for at kende Herren og vandrer i
hans forskrifter. Der er mange stemmer, der ville lede os fra den sti, der er lavet,
livets og hellighedens kongelige vej; den vej, hvorpå Jesus ville lede os til vor egen
sjæls frelse og til at gøre os til sine medarbejdere. Det er vor del at udøve alle de
kræfter, som Gud har givet os, til at gøre hans vilje, og når en anstødssten stilles på
vor  vej,  at  gøre  det  til  et  nyt  ærinde  til  nådens  trone.  Vi  kan  således  få
guddommelig  visdom  til  at  vandre  i  fuldkommen  lydighed  mod  et  “så  siger
Herren,” og til at samarbejde med Kristus og himmelske engle i at lede andre sjæle
til at adlyde Guds bud, som vi ved “ikke er byrdefulde.”’ Bible Echo, 10. juni 1895.
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6. Hvordan kan vi vide, at vi er på livets vej? Ordsp. 10, 17.

BEMÆRK:  ‘Vi vil gerne indskærpe jer nødvendigheden af at rense jer selv for
enhver plet af synd. Den menighed, som Kristus fremstiller for sin herligheds trone,
er “uden plet eller rynke eller andet sådant.” Ønsker I at være blandt dem, der har
tvættet deres karakters klæder i Lammets blod? Så “hold op med det onde, lær det
gode,” vandre i din ulastelige Guds bud og forordninger. I skal ikke spørge, om det
er belejligt for jer at holde Himmelens sandhed. I skal tage jeres kors op og følge
Jesus, koste hvad det vil. I vil opdage, at hans “åg er gavnligt, og hans byrde er let.”
Da I brød hans lov og pådrog jer dødens straf, sparede Gud ikke sin enbårne Søn,
for at I kunne føres fra overtrædelsens sti til livets og hellighedens vej; og vil I
forsømme så stor en frelse og nægte at rette jer efter betingelserne for evigt liv?’
Review & Herald, 31. januar 1888.

‘Jeg er vejen’

7. Hvilket spørgsmål stillede Tomas Jesus angående livets vej? Joh. 14, 5.

BEMÆRK:  ‘Gennem synd var  verden  blevet  adskilt  fra  Himmelen.  Mennesker
kunne  have  set  håbløst  på  de  himmelske  tinder  og  i  bedrøvelse  og  ængstelse
udbrudt: Hvordan skal vi nå de salige boliger? Med Tomas kunne de i sandhed
sige:  “Herre! vi ved ikke, hvor du går hen; hvordan kan vi så kende vejen?” Men
med sit eget legeme slog Kristus bro over den kløft, som synden havde skabt. Jeg
har tilvejebragt en vej, siger han, hvorpå I igen kan blive forenet med Himmelen.
Jeg har  slået  bro over den dybe og ufremkommelige  kløft.  Til  enhver sjæl,  der
ønsker at krydse kløften, vil jeg give hjælp og styrke. Således gøres de landflygtige
til håbets fanger. De stilles på prøve. Gud ønsker, at vi skal indse den værdi, han
tillægger os. Han ønsker, at vi skal vie alle vore kræfter til at hjælpe de himmelske
engle,  som  kæmper  for  at  føre  mennesker  til  Vejen,  Sandheden  og  Livet.
Mennesker arbejder på deres egen skæbne, men Gud hjælper enhver sjæl, der i sin
hjælpeløshed  beder  til  ham.  De,  der  retter  blikket  mod  Jesus  som  deres  tros
banebryder  og fuldender,  gør  det  aldrig forgæves.  De vil  aldrig miste vejen til
Paradis; for de går på den sande vej, og de modtager moralsk kraft fra Kristus.’
Signs of the Times, 6. januar 1898.

8. Hvordan forklarede Jesus livets vej? Joh. 14, 6.

BEMÆRK: ‘“Jeg er Vejen, Sandheden og Livet.” Hvis mænd og kvinder ville høre
disse ord, tænke over dem og tro på dem af hele deres hjerte, ville al strid være slut.
Mennesker tænker for meget over, hvad de selv kan gøre. De bliver opløftede og
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selvsikre. De indser ikke deres fuldstændige afhængighed af Gud. De tror, at Gud
er afhængig af deres evne i hans gerning med at frelse sjæle. Hvis disse så hen til
Jesus som Vejen, Sandheden og Livet, ville de indse sandheden i ordene: “Skilt fra
mig kan I slet intet gøre.” Kristus erklærede: “Ingen kommer til Faderen uden ved
mig.” Men mens de gode gerninger selv af de bedste mennesker ikke kan frelse
dem,  bliver  ingen  frelst  uden  at  bære  frugten  af  gode  gerninger.  Kristi  krafts
helliggørende indflydelse på hjertet vil frembringe frugt, og hans Ånd og kraft vil
gøre vore gerninger modtagelige for Gud. Dersom Kristus ved sin Helligånd bor i
sjælen, vil vore træk, vor holdning og vore ord åbenbare ham for verden.’ Signs of
the Times, 6. januar 1898.

‘Vælg i dag’

9. Hvilket valg står alle over for? Jer. 21, 8. Sammenlign med 5 Mos. 30, 19.

BEMÆRK: ‘Hele menneskeslægten står over for dette spørgsmål om liv eller død.
Det valg, vi træffer i dette liv, vil være vort valg i al evighed. Vi vil modtage enten
evigt  liv eller evig død. Der er ingen mellemvej, ingen ny prøvetid.’  Reflecting
Christ, s. 287.

10. Hvordan fremsatte Josua dette valg? Jos. 24, 14-15.

BEMÆRK: ‘Guds evige kærlighed har åbnet en vej, som Herrens forløste kan følge
fra jorden til Himmelen. Vejen er Guds søn. Engle er sendt som vejledere for at
lede vore vildfarende skridt. Den herlige stige fra Himmelen er sænket ned til hvert
eneste menneske. Den lukker vejen mod last og dårskab. Mennesket må trampe på
den korsfæstede Forløser, før det kan fortsætte sit liv i synd. Vor himmelske Faders
røst  kalder  på  os:  Kom herop!  De,  som ydmygt  stoler  på  Gud,  bliver  ledt  og
beskyttet på fredens vej. Men han, som har uendelig visdom, tvinger ingen til at
tage imod Himmelens mest dyrebare gave. Ingen bliver tvunget til at vandre på den
vej, det har kostet så meget at anlægge. Enhver får anledning til selv at vælge den
trange og skinnende, stejle skrænt, som fører til Himmelen, eller den brede og lette
vej, som ender i døden.’ Our High Calling, s. 11.

‘Få er de, der finder den’

11. Hvilken kontrast drog Jesus mellem dem på den brede vej og dem på den
trange vej? Matt. 7, 13-14. Sammenlign med Luk. 13, 23-24. 
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BEMÆRK: ‘Det menneskes natur, som ikke er fornyet ved nåde, er ikke forandret i
vor tid fra det, den var på Noas tid. Kristus har sagt, at en tilstand ligesom den før
syndfloden vil eksistere inden hans genkomst. På Noas tid fulgte mennesker deres
eget hjertes forestillinger, og følgen var hæmningsløs kriminalitet og ondskab. Den
samme tilstand vil  eksistere  i  denne tidsalder  af  verdens  historie.  Men vil  ikke
nogle af verdens lærde og ærede tage imod advarselsbudskabet i disse sidste dage?
Vil hovedparten af verden dø i den forestående ruin? Hvordan var det på Noas tid?
Kristus har sagt, at det skal være, ligesom det var dengang. I verden i dag vælger
flertallet den brede vej til døden, fordi livets vej er for trang for dem at vandre i
uden deres uærlighed, griskhed, stolthed og syndighed. Ligesom på Noas tid har det
overvældende flertal  nu sat  sig  imod den frelsende  sandhed og er  fascineret  af
løgnetale.’ Signs of the Times, 3. januar 1878.
‘Denne snævre,  selvfornægtende sti er for trang for mange,  der hævder at  være
gudfrygtige, at gå på. De ønsker en nemmere sti og klatrer op ad en anden vej. De
nægter at følge i vor Genløsers fodspor. Kristus kalder alle sådanne for tyve og
røvere. De påtager sig kristennavnet, som ikke tilhører dem, fordi de ikke i deres liv
repræsenterer Kristi liv. De gør krav på de privilegier, der tilhører Guds sønner,
samtidig med at de ikke tilhører ham. De lever selviske liv på jorden og har intet
gjort for sandheden og sjæles frelse, som de burde have gjort. Det er sandelig trist
for disse selvbedragede mennesker.  De vil aldrig se Himmelen, fordi de ikke er
villige til at dele den skam og spot, som Jesus led for dem.’ This Day With God, s.
155.

12. Hvad venter dem, der går på denne trange sti? Sal. 16, 11.

BEMÆRK:  ‘Den  evige  verdens  herlighed  har  været  åbenbaret  for  mig.  Jeg vil
gerne sige dig, at Himmelen er værd at vinde. Det skulle være dit livs mål at berede
dig for samfundet med de genløste, med de hellige engle og med Jesus, verdens
Frelser. Hvis vi bare fik et enkelt glimt at se af den himmelske stad, ville vi aldrig
ønske at bo på Jorden mere. Der findes smukke landskaber på Jorden og jeg fryder
mig over alle disse yndige partier i naturen. Jeg sætter dem altid i forbindelse med
Skaberen. Men jeg ved, at når jeg elsker Gud og holder hans bud, venter der mig
“uden mål og måde en evig vægt af herlighed” i Himmelen.’ Herren Kommer, 13.
december.
‘Her er der så to grupper: én, der søger efter dette dødelige livs fornøjelser, den
anden efter  udødelighedens  blivende glæder;  én  gruppe  er  langt  fra  Kristus  og
tilfreds med deres tilstand, den anden søger efter tilgivelse for synd og efter Guds
Ånd;  én gruppe  kæmper  imod Gud og hans sandhed,  den anden kæmper imod
kødets lyster, verdens ånd og Satan. Én gruppe gruer for Kristi tilsynekomst, idet
de føler, at det for dem er en overvældende katastrofe; den anden ser frem til Kristi
genkomst uden synd til frelse. Den ene gruppe vil blive forkastet fra Guds åsyn og
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til sidst lide den anden døds kvaler; den anden vil have evigt liv ved Guds højre
hånd, hvor der er evige glæder.’ Signs of the Times, 10. november 1887.
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‘Vogt jer for de falske profeter’

UDENADSVERS: ‘Altså: af deres frugter skal I kende dem.’ Matt. 7, 20.
STUDIEHJÆLP: Med Mesteren på Bjerget, s. 144-146.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Matt. 7, 15-20.
LEKTIENS MÅL: At forstå sande og falske profetiers natur.

Indledning
‘På grund af  den fanatisme,  der  følger  af  de menneskers  gerning,  der  falsk

hævder  at  være  undervist  af  Gud,  er  der  mange gode mennesker,  der  betragter
enhvers påstand om at have fået guddommelig åbenbaring med alvorlig mistanke
eller endda vantro. Men den, der søger efter sandhed, må i samme grad vogte sig
for bedrag fra falske profeter  eller  lærere  og en forsømmelse i at  anerkende de
sande. “Ringeagt ikke profetisk tale,” skriver apostlen. “Prøv alt, hold fast ved det
gode!” 1 Tess. 5, 20-21.’ Christian Experience & Teachings, s. 244.

‘Mange falske profeter skal fremstå’

1. Hvilken advarsel gav Jesus angående bedrag? Matt. 7, 15.

BEMÆRK: ‘Hvis mennesker,  som kender sandheden, er så langt borte fra deres
store  leder,  at  de  vil  tage  den  store  frafaldsleder  og  kalde  ham  Kristus  vor
retfærdighed, er det fordi de ikke har gravet dybt nok i sandhedens gruber. De er
ikke i stand til at skelne det dyrebare materiale fra det, som ikke er ægte. Læs de
mangfoldige advarsler, som Guds ord giver i forbindelse med falske profeter, som
vil komme ind med deres vildfarelser. Hvis det er muligt, vil de til og med føre de
udvalgte  vild.  Når  vi  har  sådanne  advarsler,  hvordan  kan  det  da  være,  at
menigheden ikke kan skelne det falske fra det ægte? De, som på nogen måde er
blevet ført vild, trænger til at ydmyge sig for Gud og angre oprigtigt, fordi de så let
lod  sig  føre  på  afveje.  De  har  ikke  skelnet  den  sande  Hyrdes  røst  fra  den
fremmedes.’ På fast grunn, bog 2, s. 394-395.

2. Hvilke gentagne advarsler gav Jesus dem, der lever i endens tid? Matt. 24,
4-5. 11. 24.

BEMÆRK: ‘Indtil tidens ende vil mennesker rejse sig for at skabe forvirring og
oprør blandt det folk, der bekender sig til at adlyde Guds lov. Men lige så sikkert
som guddommelig straf blev udmøntet på de falske profeter på Jeremias’ tid, vil de,
der øver ondskab i dag, få deres fulde mål af gengældelse, for Herren har ikke 
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forandret  sig.  De,  som profeterer  løgne,  opmuntrer  mennesker  til  at  tage  let  på
synd. Når de frygtelige følger af deres onde gerninger åbenbares, prøver de, hvis
det  er  muligt,  at  gøre  den,  der  trofast  advarede  dem,  ansvarlig  for  deres
vanskeligheder, ligesom jøderne beskyldte Jeremias for deres dårlige skæbne. De,
der  følger  en  oprørsk  kurs  mod Herren,  kan  altid  finde  falske  profeter,  der  vil
retfærdiggøre deres handlinger og smigre dem til  deres  ødelæggelse.  Falske ord
skaber ofte mange venner, som det er illustreret i tilfældet med disse falske lærere
blandt israelitterne.  Disse såkaldte profeter  fandt i  deres  foregivne iver  for Gud
mange  flere  troende  og  efterfølgere  end  den  sande  profet,  som  gav  det  enkle
budskab fra Herren.’ SDA Bible Commentary,  bind 4, s. 1158.

‘Af deres frugter skal I kende dem’

3. Hvordan kan vi skelne mellem falske og sande profeter? Matt. 7, 16.

BEMÆRK:  ‘I  enhver  tidsalder  har  falske  profeter  været  de  farligste  fjender,
kristendommen  har  haft.  Mennesker  er  fremstået,  som  har  hævdet  at  være
sandhedens  forkæmpere  og have en  stor  byrde  for  deres  medmenneskers  sjæle.
Men de underviste  falske læresætninger og fordærvede sandheden.  Den ånd, de
udviste,  den  gerning,  de udførte,  vidnede om beskaffenheden  af  deres  religion.
Sådanne mennesker er fremstået og fremstår og vil fortsætte med at fremstå i vor
egen tid. De vil kritisere, dømme andre, vil altid være rede til strid og vil modstå
sandheden. De vil fremstå med falske fortolkninger af Skrifterne. De vil fejlcitere
ordene fra dem, som fremholder sandheden, og nogle, der lytter til dem, og som
ikke har åndelig dømmekraft, vil blive vildledt af disse falske lærere. De vil kæmpe
under Guds og menneskets fjendes sorte banner.’ Signs of the Times, 18. juli 1892.

4. Hvad er den sande frugt, som vi burde se efter? Gal. 5, 22-23.

BEMÆRK:  ‘Lad os spørge: Hvad ville Frelseren have gjort under vore forhold?
Hvilke anstrengelser ville han have gjort for sjæles frelse? Kristi eksempel besvarer
dette  spørgsmål.  Han  forlod  sin  kongeværdighed,  lagde  sin  herlighed  til  side,
opofrede sin rigdom og klædte sin guddommelighed i menneskelighed, for at han
måtte kunne nå menneskene, hvor de var. Hans eksempel viser, at han gav sit liv
for  syndere...  Gavmildhedens  ånd  er  himmelens  ånd;  egenkærlighedens  ånd  er
Satans ånd. Kristi selvopofrende kærlighed åbenbares på korset. Han gav alt, hvad
han  havde,  ja,  endog sig  selv,  for  at  mennesket  kunne  blive  frelst.  Kristi  kors
appellerer  til  godgørenhed  hos  enhver,  som følger  den  velsignede  Frelser.  Det
princip, som her illustreres, er at give, give. Gennemført i praktisk godgørenhed og
gode  gerninger  er  dette  den  sande  frugt  af  kristenlivet.  Verdslige  menneskers
princip  er  at  få,  få  og  derved  venter  de  at  sikre  sig  lykke;  men  når  dette
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gennemføres  i  sin yderste  konsekvens,  bliver  frugten  deraf  elendighed og død.’
Vejledning for Menigheden, bind 1, s. 384-385.

‘Ringeagt ikke profetisk tale’

5. Hvilken advarsel gav Paulus angående profeter? 1 Tess. 5, 20.

BEMÆRK: Der er en læresætning, der undervises i i mange kirker, især dem, der
er calvanistiske i deres trospunkter, at alle åndelige gaver ophørte efter apostlenes
tid. De, der er blevet vildledt af denne lære, vil måske ignorere nogle af de falske
profeters læresætninger, men de vil ikke lytte til de budskaber, Gud sender ved sine
ægte profeter. Det behager Djævelen lige så meget, når mennesker ignorerer Jesu
vidnesbyrd, som når de er bedraget af de falske profeter.
‘På grund af den fanatisme, der følger af de menneskers gerning, der falsk hævder
at  være undervist  af  Gud,  er  der  mange gode mennesker,  der  betragter  enhvers
påstand  om at  have  fået  guddommelig  åbenbaring  med  alvorlig  mistanke  eller
endda vantro. Men den, der søger efter sandhed, må i samme grad vogte sig for
bedrag fra falske profeter eller lærere og en forsømmelse i at anerkende de sande.
“Ringeagt  ikke  profetisk  tale,”  skriver  apostlen.’  Christian  Experience  &
Teachings, s. 244.

6. Hvilket råd gav han for at gøre os i stand til at skelne mellem det falske og
det sande? 1 Tess. 5, 21.

BEMÆRK: ‘At tro på en løgn vil ikke have nogen helliggørende indflydelse på
livet  og  karakteren.  Vildfarelse  er  ikke  sandhed.  Den  kan  heller  ikke  blive  til
sandhed ved at blive gentaget eller ved at tro på den. Oprigtighed vil aldrig frelse
noget menneske fra følgerne af at tro på vildfarelse. Uden oprigtighed findes der
ikke nogen sand gudsfrygt, men oprigtighed over for en falsk religion frelser ingen.
Jeg kan i fuld oprigtighed gå en forkert vej, men det vil ikke gøre den til den rigtige
vej eller føre mig til det sted, hvor jeg skal. Herren ønsker ikke, at vi skal have
blind tillid til troen, og så kalde det en helliggørende tro. Det er sandhedens princip,
som helliggør,  derfor  er  det  vigtigt  for os at  vide,  hvad der  er  sandhed. Vi må
sammenligne åndelige ting med det, som er åndeligt. Vi må prøve alt, men holde
fast ved det gode, det, som har guddommelig godkendelse. Det åbenbarer de sande
motiver og principper, som bør ligge til grund for vore handlinger.’ På fast grunn,
bog 2, s. 56.
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‘Dersom de ikke taler i overensstemmelse med dette ord’

7. Hvordan foreslår Bibelen, at man skal prøve dem, der hævder at have
overnaturlige budskaber? Es. 8, 20.

BEMÆRK: ‘Ånden blev ikke givet og kan aldrig nogen sinde blive givet for at
erstatte Bibelen, for Skriften siger tydeligt, at Guds ord er det grundlag, som al lære
og alle erfaringer skal bedømmes ud fra. Apostlen Johannes siger: “Tro ikke enhver
ånd, men prøv ånderne, om de er af Gud; thi mange falske profeter er draget ud i
verden.” 1 Joh. 4, 1. Esajas siger: “Til loven og til vidnesbyrdet: dersom de ikke
taler i overensstemmelse med dette ord, er det fordi, der ikke er noget lys i dem.”
Es. 8, 20 (eng. overs.). Stor skam er blevet kastet over Helligåndens gerning af en
gruppes vildfarelse, som hævder at have oplysning og ikke længere at have behov
for vejledning fra Guds ord. De styres af indtryk, som de betragter som Guds røst i
sjælen.  Men  den  ånd,  der  styrer  dem,  er  ikke  Guds  Ånd.  At  følge  indtryk  og
forsømme Skrifterne kan kun lede til forvirring, bedrag og ruin. Det tjener kun til at
fremme den ondes hensigter.’ Great Controversy, s. vii.

8. Hvad er kilden til alle sande profetier? 2 Pet. 1, 21. Sammenlign med Åb.
19, 10.

BEMÆRK: ‘Jo fastere vi står under banneret med den tredje engels budskab, desto
klarere vil vi forstå Daniels profetier,  for Åbenbaringsbogen er et supplement til
Daniels bog. Jo mere fuldstændigt vi accepterer det lys, som Helligånden har lagt
frem gennem Guds indviede tjenere, desto dybere og sikrere - ja, som den evige
trone - vil de gamle profetiers sandheder vise sig at være. Vi kan være sikre på, at
Guds mænd talte sådan,  som Helligånden drev dem til  det. Mennesker må selv
være  under  Helligåndens  indflydelse  for  at  forstå  Åndens  ytringer  gennem
profetierne.  Disse  budskaber  blev  givet,  ikke  for  dem  som  selv  kom  med
profetierne,  men for  os som lever  midt i  den tid,  da de skal  opfyldes.’  På fast
grunn, bog 2, s. 116.

‘Uden at det sker’

9. Hvad foreslår Bibelen som en yderligere prøve på dem,  der hævder at
kunne forudsige fremtiden? 5 Mos. 18, 22.

BEMÆRK:  ‘Et af de træk, der adskiller den sande Gud fra alle falske guder, er
kraften  til  at  kommunikere  med  mennesker  angående  fortiden  og  fremtiden.
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Gennem profeten Esajas udsteder Jehova en udfordring til de guder, som tilbedes af
hedningerne: “De træde nu frem og forkynde os, hvad der herefter skal ske. Sig
frem, hvad I har forudsagt, at vi kan granske derover og se, hvad udfald det fik;
eller kundgør os, hvad der kommer! Forkynd, hvad der siden vil ske, at vi kan se, I
er guder!” Og på grund af disse falske guders manglende evne til  at gøre dette,
erklærer  Jehova:  “Se,  I  er  intet,  eders  gerning  luft,  vederstyggelig,  hvo  eder
vælger.” Es. 41, 22-24. En af de guddommelig udvalgte prøver på en sand Guds
profet  er  den nøjagtige  opfyldelse  af  hans ord.  Til  det  gamle Israel  sagde Gud
gennem Moses, som selv var en mægtig profet: “Og hvis du tænker ved dig selv:
‘Hvorledes skal vi kende det ord, Herren ikke har talet?’ så vid: hvad en profet taler
i Herrens navn, uden at det sker og indtræffer, det er noget, Herren ikke har talet. I
formastelighed har profeten udtalt det, og du skal ikke være bange for ham!” 5
Mos. 18, 21-22.’ Christian Experience & Teachings, s. 250.

10. Hvordan forklarede Jeremias denne prøve? Jer. 28, 9.

BEMÆRK:  ‘Nogle  gange,  som  i  dette  tilfælde,  havde  mennesker  rejst  sig  i
modstand mod Guds budskab og havde forudsagt fred og fremgang for at berolige
folkets frygt og vinde gunsten hos de højtstående. [Jeremias] sagde: “Når en profet
profeterer om fred, kendes den profet, Herren virkelig har sendt, på, at hans ord går
i  opfyldelse.”  Dersom Israel  valgte  at  løbe risikoen,  ville  begivenheders  gang i
fremtiden effektivt afgøre, hvem der var den falske profet.’ Testimonies, bind 4, s.
170.

‘Den, der taler profetisk, taler mennesker til opbyggelse’

11. Hvad er det virkelige formål med en profets gerning? 1 Kor. 14, 3.

BEMÆRK: ‘Gud har altid været nøje med at straffe forbrydelse. Han sendte sine
profeter for at advare de skyldige, fordømme deres synder og udtale dom over dem.
De, der spørger, hvorfor Gud på en så tydelig måde påviser sit folks synder til hån
for spottere og til  de retfærdiges  beklagelse,  bør betænke, at det  alt  sammen er
skrevet til  lærdom for dem, for at de må undgå de onder,  som omtales,  og kun
efterligne deres retfærdighed, der tjente Herren.’ Vejledning for Menigheden, bind
1, s. 363.
‘Han har ikke efterladt sin menighed i mørke og ensomhed, men har i profetiske
udtalelser skildret, hvad der ville ske, og gennem sit forsyn, der greb ind på det
bestemte sted i  verdens historie,  har  han ladet  det  ske,  som Helligånden havde
inspireret  profeterne  til  at  forudsige.  Alle  hans  planer  vil  blive  realiseret  og
stadfæstet.’ Herren Kommer, 10. januar.
‘Gud svigtede dem dog ikke, da de blev ført til Babylon som fanger. Han sendte
sine profeter til dem, for at de skulle irettesætte og advare dem og få dem til at
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indse deres synd. Da de ydmygede sig over for Gud og søgte ham med et angrende
hjerte, opmuntrede han dem. Han sagde, at han ville befri dem fra fangenskabet,
tage dem til sig igen og lade dem vende tilbage til deres eget  land.’  Profeter &
Konger, s. 284.

12. Hvilken frygtelig synd er de, der forkaster en profets ord, i  fare for at
begå? Matt. 12, 31-32.

BEMÆRK: ‘De, der er villige til at blive instrueret, vil give agt på Guds Ånds råd
og advarsler.  Herren giver disse formaninger og irettesættelser i  barmhjertighed.
Når hans bekendende folk flytter sig i blindhed, giver efter for fristelse og mister
deres  greb  på ham, sender han dem et  irettesættende,  advarende og rådgivende
budskab; hvis de nægter at blive irettesat, hvis de rejser sig op i oprør og håner
budbringeren,  som han sender,  forkaster  de ikke budbringeren,  men Herren.  Da
folket nægtede at lytte til profeten Samuels råd, sagde Herren til ham: “Det er ikke
dig, de vrager, men det er mig, de vrager.”’ Review & Herald, 8. januar 1884.
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‘Ikke enhver, der siger’

UDENADSVERS: ‘Ikke enhver, der siger til mig: “Herre, Herre!” skal komme
ind i Himmeriget, men den, der gør min himmelske Faders vilje.’ Matt. 7, 21.

STUDIEHJÆLP: Med Mesteren på Bjerget, s. 145-150.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Matt. 7, 21-29.
LEKTIENS MÅL: At forstå betingelserne for at få adgang til Guds rige.

Indledning
‘Ønsker  du  at  blive  en  Kristi  efterfølger  men  ved  ikke,  hvordan  du  skal

begynde? Er du i mørke og ved ikke, hvordan du skal finde lyset? Følg det lys, du
har. Giv dit hjerte hen til at adlyde de ting i Guds ord, som du har kendskab til.
Hans kraft, ja selve hans liv bor i hans ord. Når du tager imod ordet i tro, vil det
give dig kraft til at adlyde. Når du giver agt på det lys, du har, vil der komme større
lys.  Du  bygger  på  Guds  ord,  og  din  karakter  vil  blive  bygget  op  efter  Kristi
karakters billede.’ Med Mesteren på Bjerget, s. 149. 

‘Den, der gør’

1. Hvordan forklarede Jesus, at det ikke er det, vi siger, men det, vi gør, der
afgør vor adgang til Himmeriget? Matt. 7, 21.

BEMÆRK: ‘Prøven på et menneskes oprigtighed vises ikke i ord, men i gerninger.
Jesus spørger ikke nogen om, hvad særligt de siger,  men: “Hvad særligt gør I?”
Matt. 5, 47. Der ligger en dyb betydning i hans ord: “Når I ved dette, er I salige, om
I gør det.” Joh. 13, 17. Ord er intet værd, hvis de ikke følges  af gerninger,  der
svarer til dem.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 69.

2. Hvordan understregede Paulus vigtigheden af rigtige handlinger? Rom. 2,
13. Sammenlign med Jak. 1, 22. 

BEMÆRK:  ‘Fra  talerstolene  i  dag  hører  vi  ordene:  “Tro,  tro  kun.  Hav  tro  på
Kristus:  du  har  intet  med  den  gamle  lov  at  gøre,  stol  kun  på  Kristus.”  Hvor
forskelligt er dette ikke fra apostlens ord, som erklærer, at tro uden gerninger er
gold. Han siger: “Og vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer
selv.” Jak. 1, 22. Vi må være i besiddelse af den tro, der er virksom i kærlighed og
renser sjælen. Mange søger at erstatte et retskaffent liv med en overfladisk tro og
tror derved at opnå frelse. Herren kræver præcis det samme i dag, som han krævede
af Adam i Edens have – fuldkommen lydighed mod Guds lov. Vi må være i 
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besiddelse af  retfærdighed uden mangler  og fejl.  Gud gav  sin Søn til  at  dø for
verden, men han døde ikke for at ophæve loven, som var hellig, retfærdig og god.
Kristi  offer  på  Golgata  er  et  uimodståeligt  argument,  der  viser  lovens
uforanderlighed. Guds Søn følte straffen på vegne af det skyldige menneske, for at
synderen ved hans fortjenester måtte opnå hans pletfrie karakters dyd ved tro på
hans  navn.  Synderen  blev  givet  en  ny  mulighed  for  at  holde  Guds  lov  i  sin
guddommelige  Genløsers  kraft.  Golgatas  kors  vil  altid  fordømme den  idé,  som
Satan har  fremsat  for den kristne verden,  at  Kristi  død ikke kun afskaffede det
billedlige  ofringssystem  og  ceremonierne,  men  også  Guds  uforanderlige  lov,
grundlaget for hans trone, afskriften af hans karakter.’ Faith & Works, s. 89-90.

‘Mange undergerninger’

3. Hvilken påstand vil mange bekendende kristne komme med på dommens 
dag? Matt. 7, 22.

BEMÆRK: ‘De, der hævder at være helliggjorte,  har meget at sige om at være
frelst ved Jesu blod, men deres helliggørelse er ikke ved sandheden, som den er i
Jesus. Mens de hævder at tro på ham og tilsyneladende udfører undergerninger i
hans  navn,  ignorerer  de  hans  Faders  lov  og  tjener  som  sjælenes  store  fjendes
redskaber til fremme for den gerning, han begyndte i Edens have – at komme med
undskyldninger  for  ikke  ubetinget  at  adlyde  Gud.  Deres  gerning  med  at  lede
mennesker til at vanære Gud ved at ignorere hans lov vil en dag blive åbenbaret for
dem med dens virkelige følger. Betingelserne for at få evigt liv er gjort så tydelige i
Guds ord, at ingen behøver at tage fejl, medmindre de vælger vildfarelse i stedet for
sandhed, fordi deres ikke-helliggjorte sjæle elsker mørket frem for lyset.’ Faith &
Works, s. 42.

4. Hvordan  forklarede  Paulus,  at  nogle  gerninger  ikke  er  acceptable  for
Gud? 1 Kor. 13, 1-3.

BEMÆRK:  ‘I  verden  er  der  en  forfalsket  kristendom  så  vel  som  en  ægte
kristendom. Menneskets sande ånd åbenbares ved den måde, han behandler sine
medmennesker på. Vi kan stille spørgsmålet: “Repræsenterer han Kristi karakter i
ånd  og  handling,  eller  udviser  han  blot  de  naturlige  selviske  karaktertræk,  der
tilhører  denne  verdens  mennesker?”  Bekendelse  har  ingen  vægt  hos  Gud.  Lad
enhver spørge sig selv: “Hvem er jeg?” inden det for evigt er for sent for fejl at
blive rettet.  Det afhænger af jer, om vi vil danne en sådan karakter, som vil gøre os
til en del af Guds kongelige familie i Himmelen.’ The Upward Look, s. 66.

77



Lektie 13: 18. – 24. juni

‘Jeg har aldrig kendt jer’

5. Hvordan vil Herren svare dem, der kaldte ham ‘Herre,’ men som undlod
at gøre hans vilje? Matt. 7, 23

BEMÆRK: ‘De foregiver måske at være Kristi efterfølgere, men de har tabt deres
Leder af syne. Det kan godt være, de siger: “Herre, Herre.” Det kan godt være, de
henviser  til  de  syge,  som  er  blevet  helbredt  ved  deres  hjælp  og  til  andre
vidunderlige gerninger og gør krav på at have mere af Guds Ånd og kraft, end der
bliver åbenbaret på dem, som holder hans lov. Men deres arbejde er gjort under
retfærdighedens fjendes kontrol, hvis mål er at bedrage sjæle, og det bliver udført
for at bortlede fra lydighed, sandhed og pligt. I den nærmeste fremtid vil der blive
endnu flere udprægede tilkendegivelser af denne undergørende magt, for der siges
om den: “Og det gør store tegn, så det endog får ild til at falde ned fra himmelen
ned på jorden for menneskenes øjne.” Det overrasker os at se så mange, som er
parat til at tage imod disse store manifestationer som Guds Ånds virkelige virken,
men de, som blot ser på vidunderlige gerninger og lader sig lede af impulser og
indtryk, vil blive bedraget.’ Vækkelse, s. 94-95.

6. Hvordan skildrede Jesus dommen? Matt. 25, 31-46. 

BEMÆRK:  ‘Den,  som  er  draget  bort  fra  selvet,  som  ligesom  sin  Mester
identificerer sig med mennesker, der lider, vil blive blødgjort og renset ved at øve
sympati for andre. Høflighed, tålmodighed og mildhed vil karakterisere et sådant
menneske og gøre hans tilstedeværelse en bestandig glæde og velsignelse.  Hans
ansigt vil skinne med glansen af sand godgørenhed. De, der arbejder hårdest for at
sikre deres egen lykke, er elendige. De, der glemmer selvet i deres interesse for
andre,  får  det  lys  og den  velsignelse,  de  giver  andre,  genspejlet  på  deres  egne
hjerter. Alt, hvad vi har, har vi fået til forvaltning. Dog er det, som om fortjenesten
er vor egen, når han belønner os med sit bifald: “Vel, du gode og tro tjener.” Det er
ikke  vor  gernings  storhed,  der  vinder  Frelserens  bifald,  men den  kærlighed  og
trofasthed, som vor gerning er udført i.’ In Heavenly Places, s. 325.

‘Som byggede sit hus på klippegrund’

7. Hvordan åbenbarede Jesus betydningen af  at  gøre  de ting,  vi  lærer  af
ham? Matt. 7, 24.

78



Lektie 13: 18. – 24. juni
BEMÆRK: ‘Enhver,  der  har  held med at  danne en karakter  for  evigheden,  må
udøve alvorlige,  utrættelige og udholdende anstrengelser.  Vi kan høre og tro på
sandheden; men hvis vi ikke dagligt praktiserer Kristi ord, vil vi være ligesom den
uforstandige mand, der byggede sit hus på sand. Hvis vi er Kristi repræsentanter,
vil vi udføre Kristi gerninger. Lad ingen af os bedrage sig selv med den ide, at vi i
vort religiøse liv kan indføre karakterens skævheder, de ukristelige træk, som er
blevet  overført  til  os  som  en  fødselsret  og  styrket  ved  opdragelse.  Gennem
frelsesplanen har Gud tilvejebragt midler til at undertrykke ethvert syndigt træk og
modstå enhver fristelse,  uanset  hvor stærk den er.  Gud har til  vort bedste i alle
henseender bestemt, at vi skal leve besindigt, retskaffent og gudfrygtigt i dette liv,
så vi kan danne en karakter, der er det fremtidige, udødelige liv værd. Hans bud er
ikke byrdefulde, og der er stor belønning i at holde dem. Vi kan ikke forsømme
eller tilsidesætte noget, han har påbudt, uden at pådrage os skade i dette bliv og ofre
det kommende liv. De veje, hvorpå han ønsker, at vi skal gå, er liflige og fredfulde
veje,  som  ender  i  lykke,  som  intet  ord  kan  beskrive.’  Review  &  Herald,  22.
december 1885.

8. Hvordan  vil  et  sådant  menneskes  tro  på  Kristus  klare  trængslens  og
forfølgelsens storme? Matt. 7, 25.

BEMÆRK:  ‘Fristelsens  mægtige  bølger  vil  slå  på  alle  Kristi  efterfølgere;  og
medmindre de er naglet fast til Klippen, vil de blive ført bort. Tro ikke, at du trygt
kan glide med strømmen; du må gå imod strømmen, ellers vil du helt sikkert blive
et hjælpeløst offer for Satans magt. Du er ikke tryg ved at sætte dine fødder på
fjendens grund, men du må lede din vej ind på den sti, der er anlagt for Herrens
genløste  at  gå  på.  Selv  på  hellighedens  sti  vil  du  blive  prøvet;  din  tro,  din
kærlighed, din tålmodighed, din standhaftighed vil blive prøvet. Bered sjælen på at
modstå  fristelse  ved  flittig  granskning  af  Skrifterne  og  ved  alvorlig  bøn  om
guddommelig hjælp. Herren vil høre den oprigtige bøn fra den sønderknuste sjæl,
og han vil løfte et banner for dig imod fjenden.’ Bible Echo, 1. januar 1893.

‘Som byggede sit hus på sand’

9. Hvad sammenlignede Jesus dem, der kun lytter, men ikke handler efter
hans ord, med? Matt. 7, 26.

BEMÆRK: ‘Satan får folk til at tro, at fordi de har haft en følelse af henrykkelse,
så er de omvendt. Men deres erfaring forandrer sig ikke. Deres gerninger er de
samme som før. Deres liv viser ingen gode frugter. De beder både ofte og længe og
henviser ofte til de følelser, de havde på den og den tid. Men de lever ikke det nye
liv. De er bedragede. Deres erfaring går ikke dybere end til følelser. De bygger på
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sand, og når modgangens vind kommer, bliver deres hus fejet bort.’  Ung i dag, s.
60.

10. Hvordan vil sådanne menneske klare trængsel og forfølgelse? Matt. 7, 27.

BEMÆRK: ‘Mange antager evangeliet mere for at undgå lidelser end for t finde
frelse fra synd. De glæder sig til en tid, for de mener, at fromhed vil befri dem for
vanskeligheder  og  prøvelser.  Så  længe  alt  går  godt  for  dem,  synes  de  at  være
oprigtige kristne. Men når fristelsens ildprøve kommer, vakler deres tro. De kan
ikke tåle  bebrejdelser  for  Kristi  skyld.  Når  Guds ord  viser  dem en eller  anden
skødesynd  eller  kræver selvfornægtelse  eller  opofrelse,  bliver  de forargede.  Det
ville være alt for besværligt for dem at foretage en gennemgribende forandring i
deres liv. De ser på de nuværende ubehageligheder og prøvelser og glemmer de
evige værdier. Ligesom disciplene, der forlod Jesus, er de rede til at sige: “Det er
en hård tale; hvem kan holde ud at høre på den?” Joh. 6, 60.’ Lys over hverdagen,
del 1, s. 31. 

‘En, der har myndighed’

11. Hvad var reaktionen hos dem, der hørte bjergprædikenen? Matt. 7, 28.

BEMÆRK: ‘Folket  var forbavset  over hans lære,  og efter at have hørt ham var
kendelsen: “Aldrig har noget menneske talt,  som dette menneske taler.” [Joh. 7,
46.]  Jesu  måde  at  undervise  på  var  smuk  og  tiltrækkende,  og  den  var  altid
karakteriseret  ved  enkelhed.  Han  åbenbarede  Himmerigets  hemmeligheder  ved
hjælp af billeder og symboler, som de, der lyttede til ham, var bekendt med, og de
jævne mennesker hørte på ham med glæde, for de kunne forstå hans ord. Der blev
ikke brugt  noget  højtklingende ord, hvis forståelse krævede opslag i en ordbog.
Han  illustrerede  Guds  riges  herligheder  ved  hjælp  af  jordiske  erfaringer  og
begivenheder.  I  medfølende  kærlighed  og  mildhed  opmuntrede,  trøstede  og
underviste  han alle,  som lyttede  til  ham; for  ynde  var  blevet  udgydt  over hans
læber,  så  han  kunne  meddele  mennesker  sandhedens  skatte  på  den  mest
tiltrækkende måde.’ Christian Education, s. 126.

12. Hvilken forskel kunne folket skelne mellem Jesu lære og de skriftlærdes
lære? Matt. 7, 29.

BEMÆRK: ‘Alle, der hørte ham, blev slået af forundring, “thi han lærte dem som
en,  der  har  myndighed,  og  ikke  som  deres  skriftkloge.”  Hans  ord  var  en
demonstration af Guds Ånd, og de virkede i menneskers sjæle med guddommelig
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kraft. De skriftlærdes og ældstes lære var kold og formel som en lektie, der læres
udenad.  De  forklarede  loven  som  noget,  der  drejede  sig  om  skik,  men  ingen
myndighed  fra  Gud  helliggjorde  deres  udtalelser,  ingen  hellig  inspiration  rørte
deres egne og deres tilhøreres hjerter. Jesus havde intet at gøre med de forskellige
stridsspørgsmål blandt jøderne. Hans ord var så enkle, at et barn kunne forstå dem,
og dog så ophøjede i deres prægtige enkelhed til at henrykke det mest højtsindede
menneske med deres ædle sandheder.’ Spirit of Prophecy, bind 2, s. 176-177.
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