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‘Derpå skal alle kende’

Generel indledning

“Men alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn, dem, som
tror på hans navn.” Joh. 1, 12.

Det  er  ved tro på Jesus Kristus,  at  sandheden modtages  i  hjertet,  og det
menneskelige redskab renses. Det har et blivende princip i sjælen, som gør det i
stand til at sejre over fristelse. “Enhver, der bliver i ham, synder ikke.” 1 Joh. 3, 6.
Gud har magt til bevare den sjæl, som er i Kristus, under fristelse.

En bar bekendelse af gudfrygtighed er værdiløs. Det er den, som bliver i
Kristus, der er en kristen. Medmindre Guds sindelag bliver menneskers sindelag,
vil enhver anstrengelse på at rense sig selv være nyttesløs; for det er umuligt at
højne mennesket undtagen ved en kundskab om Gud.

Det spørgsmål, I må stille jer selv er: “Er jeg en kristen?” At være en kristen
betyder meget mere, end mange forstår. Det betyder mere end blot at have sit navn
stående  på  menighedens  protokol.  Det  betyder  at  være  knyttet  til  Kristus.  Det
betyder at have enfoldig tro, en tillid til Gud, der ikke vakler. Det betyder at have
barnlig tillid til jeres himmelske Fader gennem hans kære Søns navn og fortjeneste.
Elsker I at holde Guds bud, fordi Guds bud er Guds forskrifter, afskriften af hans
karakter,  og er  lige  så uforanderlige  som Guds karakter?  Respekter  og elsker  I
Jehovas lov?

Som Guds sønner og døtre bør kristne stræbe efter at nå det høje ideal, der
er sat foran dem i evangeliet. De burde ikke være tilfredse med noget mindre end
fuldkommenhed.

Til dem, som tager imod ham, giver han magt til at blive Guds børn, så Gud
til  sidst  kan  tage  imod dem som sine,  og de skal  være  sammen med ham i  al
evighed. Hvis de i dette liv er loyale over for Gud, så vil de til sidst “se hans ansigt,
og hans navn skal stå på deres pander.” Åb. 22, 4. Og hvad er lykken ved himmelen
end at se Gud? Hvilken større glæde kan synderen, som er frelst ved Kristi nåde,
opleve end at se på Guds ansigt og kende ham som Fader? 

The Faith I Live By, s. 130.

Forfatterens  forord

Der er mange forskellige synspunkter i dag om, hvad det vil sige at være en kristen.
I den mørke middelalder var den almindeligt anerkendte antagelse, at man blev født
en kristen;  at  blive  født  ind i  en  kristen nation gjorde  dig til  en  kristen.  Dette
synspunkt gælder stadig i dag, især i de lande, der har en statskirke. Det samme
synspunkt findes blandt muslimer og andre ikke-kristne religioner. De, der antager
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dette  synspunkt,  indvier  deres  børn  ved  barnedåbsceremonien,  som ofte  kaldes
“dåb”. Så en kristen var blot en, som var blevet barnedøbt og havde fået sit navn
indskrevet i sognets register.

Et andet synspunkt, der opstod under den såkaldte “oplysningtid” i det 18.
århundrede,  og  som  forbindes  med  den  tyske  filosof  Schleiermacher,  er,  at
kristendom drejer sig om følelser, intuition og erfaring. Schleiermacher skrev om
tro,  men  for  ham  var  tro  ikke  baseret  på  en  autoritativ  Bibel,  på  åbenbarede
sandheder. For ham drejede religion sig om et velvilligt hjerte og fromme følelser.
Hvis disse er til stede, kommer det sig ikke så nøje, hvad personen faktisk tror på.
Den moderne afsky for doktrin kommer fra Schleiermacher. “Det kommer sig ikke
så  nøje,  hvad  vi  tror,  så  længe  vore  hjerter  har  den  rigtige  indstilling.”
Schleiermacher og hans efterfølgere troede ikke på, at der er én sand religion, eller
at kristendommen er den eneste sande religion. “En religion uden Gud kan være
bedre end en anden med Gud.” En stor del af den moderne kristendom har meget
tilfælles med Schleiermachers tankegang.

Den såkaldte “reformationsteologi” er John Calvins, Theodore Bezas og
den  hollandske  reformerte  kirkes  teologers  skrifter  skyldig.  Denne  udgave  af
kristendom lærer, at frelse udelukkende er baseret på Guds forudbestemmelse. Man
er forudbestemt til at blive frelst uanset hvilke handlinger, man gør; man kan aldrig
miste denne frelse, uanset hvilke synder, man senere begår, og til trods for mangel
på bekendelse og anger. Dette synspunkt antages fortsat af mange, som beskriver
sig selv som “evangelikale.” Dette synspunkt beskrives sommetider som “én gang
frelst, altid frelst.” Dr. R. T. Kendall, som er en fremtrædende fortaler for disse
synspunkter,  skriver  følgende:  “Hvem  som helst,  der  en  eller  engang virkelig
bekender,  at  Jesus blev opvakt  fra  de døde, og bekender,  at  Jesus er  Herre,  vil
komme i himmelen, når han dør... Hvad så, hvis vi synder? Det er det mest oplagte
spørgsmål. Spørgsmålet omformuleres ofte således: Hvad nu hvis en person, der er
frelst, falder i synd, bliver i synd og findes i den tilstand, når han dør? Vil han
stadig komme i himmelen?  Svar: ja.  Hvis han virkelig var frelst til  at begynde
med,  ja.  Hvis  svaret  på  dette  spørgsmål  var  nej,  så  er  denne  bog  aldeles
unødvendig.”  R.  T.  Kendall,  Once  Saved,  Always  Saved,  s.  16  og  fremefter.
Fremhævelsen er tilføjet.  

Der  udsprang  et  andet  synspunkt  af  romersk  katolicisme,  adskillelsen
mellem den “synlige menighed” og den “usynlige menighed,” da Thomas More
forsøgte at afvise William Tyndales lære, som brugte den romerske katolske kirkes
åbenbare fordærvelse som et argument imod, at den var Guds sande menighed. Den
“synlige menighed” defineres af More og hans efterfølgere som den organisatoriske
kirkestruktur, som består af “hvede og rajgræs,” de, som er retfærdige, og de, som
er fordærvede. Den “usynlige menighed” består kun af dem, som Gud anser for at
være retfærdige.  More opfandt denne lære for at  undskylde sin kirkes sørgelige
tilstand, idet han argumenterede for, at dersom det kun er Gud, der ved, hvem der
er  retfærdige,  så  kan  mennesker  kun  anerkende  den  synlige  menighed.  More
fordømte  Tyndale,  fordi  han satte  den usynlige  menighed foran  den  synlige  og
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dermed handlede, som om der var to menigheder. Han fordømte Tyndale for hans
stærke  hengivelse  til  den  usynlige  menighed  og  for  hans  svage  (eller  endda
manglende) tilknytning til den synlige menighed. Wesley og Whitfield pådrog sig
senere en lignende fordømmelse fra den etablerede kirke.

I  modsætning  lærte  Tyndale  og  hans  efterfølgere,  at  menigheden  er
forsamlingen  af  dem,  der  er  kaldet,  “de  hellige,”  “de  trofaste  brødre,”  “troens
husholdning,” de, som er befriet “fra den nuværende verden,” “menigheden af de
førstefødte, som er nedtegnet i himmelen.” Uden sådanne er der ingen menighed.
Og selvom det  indre liv  hos sådanne kan være usynligt,  så  er  denne menighed
virkelig synlig i sin tro på Herren og i sin lydighed mod Guds bud. Der er ikke to
menigheder, synlig og usynlig, men én menighed med to aspekter af synlighed og
usynlighed.  I  sin  oversættelse  af  Det  Nye  Testamente  foretrak  Tyndale  ordet
“forsamling” frem for “kirke”, når han oversatte det græske ord “ecclesia.”

Et nyere synspunkt om, hvad det vil sige at være en kristen, udsprang af
en skik, der blev brugt af den amerikanske evangelist, Charles Finney, og som blev
gjort populær af Billy Graham. Det er dette synspunkt, at man bliver en kristen ved
at  reagere  på  en  appel  fra  talerstolen.  Denne  appel  er  et  vigtigt  træk på  Billy
Grahams  offentlige  møder,  og  som  et  resultat  lærte  mange  af  Billy  Grahams
tilhængere at  anse deres  svar på hans appel som værende identisk med at  være
“født på ny.”

Så disse lektier stiller spørgsmålet: Hvad vil det sige at være en kristen?
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Lektie 1: 1. – 7. april
‘Disciplene fik navnet kristne’

UDENADSVERS: ‘Men alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive
Guds børn, dem, som tror på hans navn.’ Joh. 1, 12.

STUDIEHJÆLP: Mesterens Efterfølgere, s. 87.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Joh 3, 3-17.
LEKTIENS MÅL: At begynde at overveje hvad det betyder at være en kristen.

Indledning
‘Selv lærde mennesker hungrer efter at kende ABC’en af, hvad det betyder at

være en kristen, og hvordan de kan finde Kristus, hvordan de kan få Kristus. Det er
denne mad, som menighederne gennem alle tidsaldre hungrer efter. ’  Testimonies
to Southern Africa, s. 34.

‘Hvis han ikke bliver født på ny’

1. Hvilken kvalifikation, sagde Jesus, var nødvendig, hvis vi skal være i 
stand til at se Guds rige? Joh. 3, 3.

BEMÆRK: ‘Spørger du: “Hvad skal jeg gøre for at blive frelst?” Du må lægge
dine forudfattede meninger og nedarvede og tillærte ideer bort og give dig til at
granske skriften. Hvis du studerer Bibelen for at bevise dine egne meninger, vil du
aldrig finde sandheden. Du må læse den for at lære, hvad Herren siger. Hvis du
bliver  overbevist,  mens  du læser,  hvis  du ser,  at  dine  yndede  teorier  ikke er  i
harmoni med sandheden, skal du ikke udlægge sandheden forkert for at få den til at
passe til dine meninger, men tage imod det lys, som gives dig. Oplad dit sind og
hjerte,  at  du  “må skue de  underfulde  ting”  i  Guds  ord.  Troen  på  Kristus  som
verdens forløser må anerkendes af den oplyste forstand, der ledes af et hjerte, som
forstår og værdsætter den himmelske skat. Denne tro er uadskillelig fra omvendelse
og en forandring af karakteren. At tro betyder at finde og tage imod evangeliets
skat med alle de forpligtelser, som det indebærer. “Ingen kan se Guds rige, hvis han
ikke bliver født på ny.” Han kan gisne og formode, men uden troens øje kan han
ikke se skatten. Kristus gav sit liv for at sikre os denne uvurderlige skat, men uden
at vi genfødes ved troen på hans blod, er der ingen syndsforladelse, ingen skat til
den fortabte sjæl.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 99-100.
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Lektie 1: 1. – 7. april
2. Hvordan talte Peter om erfaringen med at blive født på ny? 1 Peter 1,

23.

BEMÆRK: ‘Når sandheden bliver et varigt princip i livet, bliver sjælen genfødt,
“ikke af forkrænkelig, men af uforkrænkelig sæd, ved Guds levende og blivende
ord.”  Denne  genfødsel  sker  ved  at  modtage  Kristus  som  Guds  ord.  Gennem
Helligånden bliver guddommelige sandheder indprentet på hjertet, nye opfattelser
bliver  fremkaldt,  og hidtil  slumrende energier  bliver vakt til  at  samarbejde med
Gud.  Kristus  var  den,  der  åbenbarede  sandheden til  verden.  Ved ham blev den
uforkrænkelige  sæd,  Guds  ord,  sået  i  menneskers  hjerter.  Ordet  ødelægger  den
naturlige, jordiske natur og giver nyt liv i Jesus Kristus.’ The Faith I Live By, s. 19.

‘En fornyelse af jeres sind’

3. Hvordan talte Paulus om erfaringen med at blive født på ny? Rom. 12, 2.

BEMÆRK: ‘Du trænger til at blive omvendt og forvandlet gennem en fornyelse af
dit sind. Når sandheden griber dit hjerte, vil den udvirke en reformation i livet. Den
vantro verden vil da blive overbevist om, at der er kraft i den sandhed, som har
udvirket en så stor forandring.’ Testimonies, bind 2, s. 678. 

4. Hvilken yderligere beskrivelse giver Paulus af den, som er blevet født på
ny? 2 Kor. 5, 17.

BEMÆRK: ‘Surdejen, der er blandet i melet, virker i det skjulte for at gennemsyre
hele dejen. På samme måde virker sandhedens surdej uset, stille og vedholdende
for at  omdanne mennesket.  De naturlige tilbøjeligheder  tæmmes og overvindes.
Nye tanker, nye følelser, nye tilskyndelser optager mennesket. Det får et nyt mål i
livet, - at komme til at ligne Kristus i liv og karakter. Sindet forvandles; evnerne
optages af helt andre interesser. Mennesket får ikke nye evner, men de evner, som
det allerede har, bliver helliget det gode. Samvittigheden bliver vakt. Vivil blive
givet karaktertræk, der kan hjælpe os til at udføre en gerning for Gud. Men ofte
høres spørgsmålet “Hvorfor er der da så mange af dem, der siger, at de tror på Guds
ord, i hvem man ikke kan se en forandring i tale, i sind og i karakter?” Hvorfor er
der mange, som ikke kan tåle, at deres hensigter og planer modsiges, som har et
hidsigt sind, og som bruger hårde, overlegne og hidsige ord? I deres liv ses den
samme  egenkærlighed,  den  samme  lyst  til  at  tilfredsstille  selvet,  den  samme
hidsighed, som ses hos mennesker, der kun lever for denne verden. Man ser den
samme stolthed, den samme eftergivenhed for kødelige lyster, de samme dårlige
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Lektie 1: 1. – 7. april
karaktertræk, som om de slet ikke kendte evangeliets sandhed. Grunden dertil er, at
de ikke er omvendt.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 83-84.

‘Hvis en neger kunne skifte sin hud’

5. Er det muligt for en person selv at udvirke denne forvandling? Jer. 13,
23.

BEMÆRK: ‘Dersom du ser din syndige tilstand, så vent ikke for at gøre dig selv
bedre. Hvor mange er der ikke, som mener, de ikke er gode nok til at komme til
Kristus! Venter du at blive bedre ved dine egne bestræbelser? "Hvis en neger kunne
skifte sin hud, en panter sine striber, så kunne og I gøre godt, I mestre i ondt." Jer.
13,23. Der er ingen hjælp for os uden hos Gud. Vi bør ikke vente på kraftigere
overtalelser, på bedre anledninger eller på et helligere sindelag. Vi kan ikke gøre
noget for os selv. Vi må komme til Kristus, netop som vi er.’  Vejen til Kristus, s.
29.

6. Ved hvilken kraft opnås denne forvandling? Joh. 3, 5-8.

BEMÆRK:  ‘Alle,  høje  eller  lave,  står  på  en  fælles  platform,  hvis  de  ikke  er
omvendte. Mennesker kan vende sig fra en læresætning til en anden. Dette bliver
gjort og vil blive gjort. Dog kan det hænde, at de ikke forstår betydningen af disse
ord:  “Jeg giver  eder  et  nyt  hjerte.”  At acceptere nye  teorier  og slutte sig til  en
menighed  bringer  ikke  nyt  liv,  selvom  den  menighed,  man  slutter  sig  til,  er
grundlagt  på den sande grundvold.  Forbindelse med en menighed erstatter  ikke
omvendelsen. At skrive sit navn under menighedens trosbekendelse har ikke den
mindste værdi for nogen, hvis hjerte virkelig ikke er blevet forandret. Dette er et
alvorligt  spørgsmål,  hvis  betydning  bør  forstås.  Mennesker  kan  være
menighedsmedlemmer,  kan  tilsyneladende  arbejde  ivrigt,  kan  udføre  en  række
opgaver fra år til år og stadig være uomvendte. Men når sandheden bliver modtaget
som sandheden i hjertet, har den været igennem samvittigheden og har fængslet
sjælen med dens rene principper. Helligånden placerer den i hjertet og åbenbarer
dens  skønhed  for  sindet,  så  dens  forvandlende  kraft  kan  ses  i  karakteren.’
Reflecting Christ, s. 217.
    

‘Jeg giver eder et nyt hjerte’

7. Hvordan blev Ezekiel vist, hvad det betyder at blive født på ny? Ez. 36,
26. Sammenlign med Ez. 11, 19
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Lektie 1: 1. – 7. april
BEMÆRK: ‘Evangeliet er ikke uden tegn på sin guddommelige oprindelse. Er det
ikke et under, at vi kan frigøre os fra Satans trældom? Fjendskab mod Satan er ikke
noget  naturligt  for  menneskehjertet;  det  er  indpodet  ved  Guds  nåde.  Når  et
menneske, som har været behersket af en hårdnakket egensindighed, bliver frigjort
og af hele sit hjerte overgiver sig til at lade sig lede af Guds himmelske kræfter, så
sker der et under. Det samme er tilfældet, når et menneske, der har levet i store
vildfarelser, kommer til at forstå sandhedens moral. Hver eneste gang en sjæl bliver
anvendt og lærer at elske Gud og holde hans bud, opfyldes Guds løfte: “Jeg giver
eder et nyt hjerte, og en ny ånd giver jeg i eders indre.” Ez. 36, 26. Forandringen i
menneskehjerter, forvandlingen af menneskers karakter er et under, som åbenbarer
os en evig Frelser, der arbejder for at frelse sjæle. Et liv, som er i overensstemmelse
med Kristus, er et stort under. Når Guds ord prædikes, er Helligåndens nærværelse
det tegn, der nu og altid burde åbenbare sig for at gøre ordet til en genfødende kraft
for alle dem, der hører det. Dette er Guds vidnesbyrd over for verden om hans Søns
guddommelige hverv.’ Den Store Mester, s. 276.

8. Hvad blev Ezekiel vist var nødvendigt for at blive født på ny? Ez. 18, 31.

BEMÆRK: ‘Alle, der lever, har synder at bortvaske. De kan have gode intentioner
og gode hensigter; de kan have ædle karaktertræk og leve et moralsk godt liv; ikke
desto  mindre  behøver  de  en  Frelser.  Jesus  taler  til  dem,  som  han  talte  til
Nikodemus: “‘Ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny.’ Nikodemus
siger  til  ham:  ‘Hvorledes  kan  et  menneske  fødes,  når  det  er  gammelt?’”  Jesus
svarede: “Sandelig, sandelig siger jeg dig: ingen kan komme ind i Guds rige, hvis
han ikke bliver født af vand og Ånd.” Sand anger over synden, tro på Jesu Kristi
fortjeneste og dåb til hans død for at blive oprejst af vandet for at leve et nyt liv, er
de første trin i den nye fødsel, som Kristus fortalte Nikodemus, han måtte erfare for
at blive frelst. ’ Youth’s Instructor, 1. februar 1874.

‘Enhver der er født af Gud’

9. Hvordan  beskriver  apostlen  Johannes  forandringen  hos  den,  der  er
blevet født på ny? 1 Joh. 3, 9.

BEMÆRK:  ‘Alle  den  omvendtes  kræfter  og  lidenskaber  underlægges  Kristi
herredømme. Hans Ånd er en genskabende kraft, og alle, som vil tage imod den,
forvandler den efter det guddommelige billede.  “Enhver, der er født af Gud, gør
ikke  synd.”  Han  erkender,  at  han  er  købt  med  Kristi  blod  og  bundet  af  de
højtideligste løfter om at ære Gud i sit legeme og i sin ånd, som hører Gud til.
Lysten til synd og kærligheden til selvet bliver undertrykket. Han spørger hver dag:

8



Lektie 1: 1. – 7. april
“Hvorledes skal jeg gengælde Herren alle hans velgerninger mod mig?” “Hvad skal
jeg gøre Herre?”’ Herren Kommer, 6. marts.
 

10. Hvordan understreger Johannes denne sandhed? 1 Joh. 5, 18.

BEMÆRK: ‘Mange erkender ikke de krav, Gud har til dem. De hævder at være
Guds sønner og døtre, men de opfører sig ikke som Guds børn. De indvender, at
deres  dårlige  vaner  og handlinger,  som de dyrkede  under  mørkets  fyrstes  sorte
banner, må kunne undskyldes på grund af deres svaghed, idet de påstår, at “sådan
er nu de!” De vil gerne bevare deres forkastelige, nedarvede karaktertræk som rene
afguder.  Når  en  sjæl  virkelig  er  omvendt,  afskaffes  gamle  vaner  og  medfødt
besættelse af det onde ved Jesus Kristus, og alt bliver nyt... Sjælen må opdyrke den
vane at beskue verdens Frelser. Hjælpen er overgivet én, som er mægtig. Jesus har
givet sit liv, for at enhver sjæl kan få et overmål af hjælp fra ham. Vil du, som læser
disse ord, beslutte, at du aldrig igen vil søge at undskylde dine karakterbrist ved at
sige: “Sådan er nu jeg!” Ingen må erklære: “Jeg kan ikke ændre mine medfødte
vaner  og  tilbøjeligheder!”  Sandheden  må  få  adgang  til  sjælen,  og  der  vil  den
arbejde for helliggørelsen af karakteren. Den vil forædle og højne livet og berede
dig til at gå ind i de boliger, som Jesus har beredt for alle dem, som elsker ham.’ At
jeg må kende Ham, 29. august.    

‘Enhver, der elsker, er født af Gud’

11. Hvilket tegn viser, at en person er født på ny? 1 Joh. 4, 7.

BEMÆRK: ‘Alle, der er blevet født ind i den himmelske familie, er i en særlig
forstand vor Herres brødre. Kristi kærlighed knytter medlemmerne af hans familie
sammen,  og  hvor  som  helst  denne  kærlighed  er  til  stede,  der  åbenbarer  det
guddommelige slægtskab sig. “Enhver, der elsker, er født af Gud og kender Gud.”
1 Joh. 4,7.’ Den Store Mester, s. 436.

12. Hvilket yderligere bevis på omvendelse kan ses? 1 Joh. 2, 29.

BEMÆRK:  ‘Hvilket  dyrebart  privilegium  det  er,  at  vi  kan  være  den  Højestes
sønner og døtre,  Guds arvinger  og Jesu Kristi  medarvinger!  Hvilken kærlighed,
hvilken uforlignelig kærlighed, at vi, syndere og fremmede, kan blive bragt tilbage
til  Gud  og  adopteres  ind  i  hans  familie!  Det  er  synd,  der  skiller  os  fra  Gud.
“Enhver, der gør synd, begår dermed også lovbrud, ja, synd er lovbrud. Og I ved, at
han åbenbaredes, for at han skulle bære synden; og der er ikke synd i ham. Enhver,
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Lektie 1: 1. – 7. april
der bliver i ham, synder ikke; enhver, der synder, har hverken set ham eller kendt
ham.” Enhver,  der fuldstændig overgiver sig til  Gud, er givet  det privilegium at
leve et liv uden synd, i lydighed mod himmelens lov. “Børnlille, lad ingen føre jer
vild. Den, der gør retfærdigheden, er retfærdig, ligesom han er retfærdig. Den, der
gør synd, er af Djævelen; thi Djævelen har syndet fra begyndelsen. Men derfor blev
Guds Søn åbenbaret, for at han skulle tilintetgøre Djævelens gerninger. Enhver, der
er født af Gud, gør ikke synd.”’ Review & Herald, 27. september 1906.  

13. Hvilken grundlæggende forandring ses i livet hos den, der er blevet født
på ny? 1 Joh. 5, 4. Sammenlign med 1 Joh. 2, 15.

BEMÆRK: ‘Ved Jesus bliver Adams faldne sønner “Guds sønner.” “Thi både den,
som helliger, og de som helliges, har alle samme Fader; derfor skammer han sig
ikke ved at kalde dem brødre.” Den kristnes liv skal være et liv i tro, sejr og fryd i
Gud. “Thi alt det, som er født af Gud, sejrer over denne verden; og dette er den sejr,
som  har  sejret  over  verden:  vor  tro.”  Og  Guds  tjener  Nehemias,  sagde  med
sandhed:  “Herrens  glæde  er  eders  styrke.”  Og  Paulus  siger:  “Glæd  jer  altid  i
Herren;  jeg siger  igen:  glæd jer.” “Vær altid glade,  bed uden ophør,  og sig tak
under alle forhold, thi det er Guds vilje med jer i Kristus Jesus.” Sådanne frugter er
resultatet af bibelsk omvendelse og helliggørelse; og når man så sjældent får disse
frugter  at  se,  er  det,  fordi  den  kristne  verden  betragter  retfærdighedens  store
grundsætning,  som  den  fremgår  af  Guds  lov,  med  så  stor  ligegyldighed.’
Konfrontation, s. 393.
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Lektie 2: 8. – 14. april
‘Begravet med ham ved dåben’ 

UDENADSVERS: ‘Vi blev altså begravet med ham ved dåben til døden, for at, 
som Kristus blev opvakt fra de døde ved Faderens herlighed, således skal også vi 
leve et helt nyt liv.’ Rom. 6, 4.

STUDIEHJÆLP: Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 321-327.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Rom. 6, 1-23.
LEKTIENS MÅL: At forstå dåbens plads i det at blive en kristen.

Indledning
‘Kristus har gjort dåben til tegnet på indtrædelse i hans åndelige rige. Dette har

han gjort til en udtrykkelig betingelse, som alle de må efterkomme, der ønsker at
blive anerkendt som stående under Faderens, Sønnens og Helligåndens myndighed.
Inden et menneske kan finde et hjem i menigheden, inden det kan skride ind over
tærskelen  til  Guds  åndelige  rige,  må det  præges  med det  guddommelige  navn:
“Herren vor retfærdighed.” Jer. 23, 6.’ Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 321.

‘Født af vand og Ånd’

1. Hvordan understregede Jesus vigtigheden af dåben? Joh. 3, 5. 

BEMÆRK:  Jesus  ‘indprentede  sandheden  med  en  endnu  større  forvisning:
“Sandelig, sandelig siger jeg dig: ingen kan komme ind i Guds rige, hvis han ikke
bliver født af vand og Ånd.” Nikodemus vidste, at Kristus her talte om dåben med
vand og om hjertets fornyelse ved Guds Ånd.’ Den Store Mester, s. 108.

2. Hvordan forklarede Jesus forholdet mellem dåben og den nye fødsel? Joh.
3, 3-7.

BEMÆRK: ‘Sand anger over synden, tro på Jesu Kristi fortjeneste og dåben til
hans død, for derpå at blive løftet op af vandet for at leve et helt nyt liv, er de første
skridt i den nye fødsel, som Kristus fortalte Nikodemus, at denne måtte erfare for at
blive frelst.’ Kristus Alene, s. 73.

‘Den, som tror og bliver døbt’

3. Hvordan understregede Jesus den livsvigtige forbindelse mellem tro og
dåb? Mark. 16, 16.
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Lektie 2: 8. – 14. april

BEMÆRK: ‘Før dåb burde der være en omhyggelig undersøgelse af kandidatens
erfaring.  Lad  denne undersøgelse  blive  foretaget,  ikke på  en kold og afvisende
måde, men venligt og mildt, idet man henleder de nyomvendtes opmærksomhed
mod  Guds  Lam,  som  bærer  verdens  synd.  Indprent  dåbskandidaterne  med
evangeliets krav. Kristus fremstilles som den, der bærer sorgen og smerten, som er
forårsaget af synd, og han gør dette, ikke kun som vor medlidende Ven, men som
vor Stedfortræder. Derfor skal vore synder af selviskhed, utiltalende temperament,
ladhed,  forkerte  vaner  og  skikke  bestemt  og  afgjort  lægges  til  side.  Den,  som
bryder  væk fra Satan,  skal  ikke give plads til  hans fristelser.  Lad de sjæle,  der
kommer  til  Kristus,  tage  i  betragtning,  at  han  er  Syndbæreren,  “såret  for  vore
overtrædelser, knust for vor brødes skyld; os til fred kom straf over ham, vi fik
lægedom ved hans sår.” “Vore sygdomme bar han, tog vore smerter på sig.” Alt
dette  er  gjort  for  synderen,  og  idet  synderen  kommer  til  Kristus,  hjælpeløs,
angerfuld og ydmyg; idet han betragter den kostbare soning, der er blevet gjort på
hans vegne, så lad den angrende sjæl ved tro tage fat på den foranstaltning, der er
blevet  gjort  for  at  frelse  ham,  ikke  i  hans  synd,  men  fra  hans  synd.  Som
Syndbæreren må Kristus fjerne synd og redde synderen fra hans sygelige åndelige
tilstand. Idet synderen beder om et nyt hjerte, kommer svaret: “Giv mit dit hjerte,
min søn.” “Jeg giver  dig et  nyt  hjerte.”  Jeg vil genindsætte dig i en ren, hellig
atmosfære, så du, som er død til synd, kan leve for retfærdigheden. “Dine synder er
dig tilgivet.” Disse ord tales til den angrende, troende sjæl. Vidunderlige Frelser!
Alle  behøver  at  forstå  omvendelsens  proces.  Frugten  ses  i  det  forandrede  liv.’
Manuscript Releases, bind 6, s. 157. 

4. Hvilke eksempler har vi på dåb, der efterfølger tro? ApG. 8, 12; 18, 8.

BEMÆRK:  Forbindelsen  mellem  tro  og  dåb  viser  tydeligt,  at  den  såkaldte
barnedåb ikke er en gyldig form for dåb.
‘Den angrende troende, der tager de skridt, som omvendelsen kræver, mindes i sin
dåb Kristi død, begravelse og opstandelse. Han stiger ned i vandet som et symbol
på Kristi  død og begravelse,  og han oprejses  af  vandet som et  symbol  på hans
opstandelse – ikke for at genoptage det gamle liv, men for at leve det nye liv i
Kristus Jesus.’ At Jeg Må Kende Ham, 6. marts.

‘Idet I lærer dem at holde alt det’

5. Hvilken dåbsforberedelse befalede Jesus? Matt. 28, 19-20.

BEMÆRK: ‘Der tiltrænges en grundigere forberedelse af dem, der skal døbes. De
behøver  en  mere  indgående  undervisning  end  den,  de  i  almindelighed  får.
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Lektie 2: 8. – 14. april
Kristenlivets  principper  bør  klarlægges  for  sådanne,  som  nylig  har  antaget
sandheden. Man kan aldrig bygge på deres bekendelse til troen som et bevis på, at
de har en frelsende forbindelse med Kristus. Vi må ikke blot sige: “Jeg tror,” men
vi må efterleve sandheden. Det er ved at efterkomme Guds vilje i vor tale, vor færd
og  vor  karakter,  at  vi  beviser  vor  forbindelse  med  ham.  Når  som helst  nogen
forsager synd, som er lovens overtrædelse, vil hans liv bringes i overensstemmelse
med loven og leves i fuldkommen lydighed. Dette er Helligåndens gerning. Lyset
fra Guds omhyggeligt studerede ord tilligemed samvittighedens stemme og Åndens
påvirkning vil i hjertet frembringe en sand kærlighed til Kristus, der gav sig selv
som et  helt  offer  for  at  genløse  hele mennesket,  både legeme,  sjæl og ånd. Og
kærligheden  viser  sig  ved  lydighed.  Der  vil  være  en  klar  og tydelig  skillelinie
mellem dem, der elsker Gud og holder hans bud, og dem, der ikke elsker ham og
ikke ænser hans forskrifter.’ Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 321-322.

6. Hvad bliver  vi  fortalt  om dem,  apostlene døbte,  og  deres  liv  herefter?
ApG. 2, 42.

BEMÆRK: ‘De, som underlægger sig dåbens højtidelige ceremoni, forpligter sig
foran det himmelske univers at drage ud fra verden. De har indtaget deres plads
under  Prins  Immanuels  blodplettede  banner  for  at  være  Guds  medarbejdere  og
således gøre  hans vilje  kendt for  dem, der  er ved at  gå fortabt  i  synd.  De skal
omhyggeligt granske Skrifterne, idet de føler, at det er af den højeste betydning for
dem at forstå, hvad Herren har sagt. Og når de har lært hans vilje, skal de gøre den
hjerteligt, idet de husker, at sandheden er det frø, de må så, for at kunne høste for
Gud. Men mange af dem, der hævder at tro på sandheden, stræber ikke, som de
burde, efter en fuldkommen karakter.’ Australasian Union Conference Record, 15.
september 1902.

‘Døde fra synden’

7. Hvordan forklarede Paulus dåbens symbolik? Rom. 6, 4.

BEMÆRK: ‘Mindet om Kristi  opstandelse fejrer  vi  ved at begraves med ham i
dåben og opstår af vandgraven i lighed med ham hans opstandelse for at vandre i et
nyt levned.’ Budskaber til Menigheden, s. 260.
Læg mærke til,  at Bibelen taler om, at de troendes dåb fejrer  mindet om Kristi
opstandelse og ikke søndagshelligholdelse,  som mange kirker  lærer.  Intet  sted i
Bibelen  er  søndagshelligholdelse  befalet  eller  sat  i  forbindelse  med  Kristi
opstandelse.

8. Hvordan bør holdningen hos den døbte være over for synd? Rom. 6, 1-2.

13



Lektie 2: 8. – 14. april

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

‘Et helt nyt liv’

9. Hvad skriver  Paulus angående det menneskes  liv,  som er  blevet  døbt?
Rom. 6, 4. 12-13.

BEMÆRK: ‘Idet  kristne underkaster  sig dåbens højtidelige ceremoni,  registrerer
han det løfte, de aflægger om at være tro mod ham. Dette løfte er deres troskabsed.
De  døbes  i  Faderens,  Sønnens  og  Helligåndens  navn.  Således  forenes  de  med
himmelens tre store magter. De forpligter sig til at give afkald på verden og til at
holde Guds riges  love. De skal  fremover vandre i  et  helt  nyt  liv.  De skal  ikke
længere følge menneskers traditioner. De skal ikke længere følge uærlige metoder.
De skal adlyde himmerigets vedtægter. De skal søge Guds ære. Hvis de vil være tro
mod deres løfte, vil de udrustes med nåde og kraft, som vil gøre dem i stand til at
opfylde al retfærdighed. “Alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive
Guds børn, dem, som tror på hans navn.”’ Evangelism, s. 307.

10. Hvad åbenbarer det at synde om os, ifølge Paulus? Rom. 6, 16.

BEMÆRK: ‘Alle, som påbegynder det nye liv, burde forstå, inden deres dåb, at
Herren kræver deres udelte hengivenhed. At praktisere sandheden er meget vigtig.
At bære frugt vidner om træets karakter. Et godt træ kan ikke bære slette frugter.
Adskillelseslinjen mellem dem, der elsker Gud og holder hans bud, og dem, som
ikke elsker ham og forkaster hans forskrifter, vil være klar og tydelig.’ Evangelism,
s. 308.
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‘Født af vand og Ånd’

11. Har dåb nogen magt til at ændre livet? Betragt Joh. 3, 5 og Mark. 1, 8.

BEMÆRK: ‘Det går an at blive døbt gang efter gang, men dette har i sig selv ingen
kraft til at forandre det menneskelige hjerte. Hjertet må formes med Kristi hjerte,
viljen må blive skjult i hans vilje, sindet må blive ét med hans sind, tankerne må
blive taget til fange under ham. Det genfødte menneske har en levende forbindelse
med Kristus. Grenen får sin næring fra den oprindelige rodstok, derfor bærer den
meget frugt. Sådan vil den sande troende, som er forenet  med Kristus, åbenbare
Åndens frugter i sit liv. Grenen bliver ét med vintræet. Stormen kan ikke rive den
bort,  frost  kan  ikke  ødelægge  dens  vitale  egenskaber.  Ingen  kan  skille  den  fra
vintræet. Det er en levende gren, og den bærer vintræets frugt. Sådan er det med
den troende. Ved gode ord og gode handlinger viser han, at han har Kristi karakter.’
Lys fra det Høje, s. 56.

12. Hvilken advarsel giver Paulus angående dem, som er blevet født på ny,
men som vender tilbage til deres tidligere liv i synd? Heb. 6, 4-6.

BEMÆRK:  ‘De  løfter,  vi  påtager  os  i  dåben,  indbefatter  meget.  I  Faderens,
Sønnens og Helligåndens  navn begraves  vi  i  lighed med Kristi  død og opstår  i
lighed  med hans  opstandelse  for  at  leve  et  nyt  levned.  Vort  liv  skal  være  fast
knyttet til Kristi liv. Fra nu af skal den troende erindre, at han er indviet til Gud, til
Kristus og til Helligånden. Han må lade alle verdslige hensyn vige for dette nye
forhold. Han har offentligt erklæret, at han ikke mere vil leve i stolthed og selvisk
nydelse.  Han skal ikke mere føre et skødesløst, ligegyldigt  liv. Han har gjort en
pagt med Gud. Han er afdød fra verden. Han skal leve for Herren og for ham gøre
brug af alle de evner, der er ham betroet, og aldrig tabe forståelsen af, at han bærer
Guds navnemærke, at han er en undersåt i Kristi rige og er delagtig i guddommelig
natur. Alt, hvad han er, og alt, hvad han har, skal han overgive til Gud og benytte
alle sine åndsevner til hans navns ære.’ Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 326-
327.
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Lektie 3: 15. – 21. april
‘Hjemme i den samme tro’

UDENADSVERS: ‘Og Herren føjede daglig nogle til, som lod sig frelse’ ApG.
2, 47b.

STUDIEHJÆLP: The Upward Look, page 315.
LEKTIENS MÅL: At undersøge forholdet mellem den kristne og menigheden.
LEKTIENS SKRIFTSTED: ApG. 2, 41-47; 4, 31-35. 

Indledning
‘Gud har en menighed. Det er ikke den store katedral, det er heller ikke statskirken
eller de forskellige kirkesamfund; det er de mennesker, der elsker Gud og holder
hans bud. “Thi hvor to eller tre er forsamlede om mit navn, dér er jeg midt iblandt
dem.” (Matt. 18, 20).  Hvor Kristus er, selv blandt de få ydmyge, er dette Kristi
menighed, for kun tilstedeværelsen af den højt ophøjede, som troner evigt, udgør en
menighed.’ The Upward Look, s. 315. 

‘Menigheden’

1. Hvilket græsk ord bliver oversat med ‘kirke’, og hvad betyder dette 
ord?  

BEMÆRK:  Ordet  ‘kirke’  i  Det  Nye  Testamente  kommer  fra  det  græske  ord
‘ecclesia’,  som betyder  ‘de,  der  er blevet  kaldt  ud.’ Ordet  hentyder  til,  at  disse
mennesker er blevet kaldet, dvs. af Kristus selv, og at de samles med et bestemt
formål. Da William Tyndale,  den første til at oversætte Det Nye Testamente fra
græsk til  engelsk,  stødte  på  dette  ord,  oversatte  han  det  som ‘forsamling’  ikke
‘kirke.’ De fleste gange bruger skribenterne af Det Nye Testamente dette ord om
bestemte menigheder, men nogle gange bruges det om hele den kristne gruppe.
 ‘Det engelske ord ‘church’ (sammenlign med den skotske ‘kirk’, den hollandske
‘kerk’ og den tyske ‘kirche’) udledes generelt fra det græske ‘kuriakon’ ‘Herrens
hus,’  en  bygning  til  kristen  tilbedelse.  ‘Kuriakon’  optræder  ikke  med  denne
betydning i Biblen...  ‘Kirke’ i Det Nye Testamente oversættes fra det græske ord
‘ecclesia’, hvilket altid betyder en forsamling af mennesker og kan ikke betyde en
bygning.’ Taget fra Alan Richardson, ed., A Theological Word Book of the Bible, s.
46.

2. På hvilke måder omtaler Det Nye Testamente menigheden? Kol. 1, 2;
Gal. 1, 4; Gal. 6, 10; Heb. 12, 23.
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Lektie 3: 15. – 21. april

BEMÆRK: ‘Hvor Kristus er, selv blandt de få ydmyge, er dette Kristi menighed,
for kun tilstedeværelsen af den højt ophøjede, som troner evigt, udgør en menighed.
Hvor to eller tre er til stede, som elsker og adlyder Guds bud, der råder Kristus, om
det er på jordens øde steder, i ørkenen, i byen eller lukket inde bag fængselsmure.
Guds herlighed har gennemtrængt fængselsmurene og oversvømmet det mørkeste
fangehul med herlige stråler af himmelske lys. Hans hellige kan lide, men deres
lidelser vil ligesom apostlenes fordum sprede deres tro og vinde sjæle for Kristus
og herliggøre hans hellige navn. Den mest indædte modstand fra dem, der hader
Guds  store  moralske  retfærdighedsstandard  bør  ikke  og  vil  ikke  ryste  den
standhaftige sjæl, som stoler fuldt ud på Gud. ’ Manuscript Releases, bind 17, s. 81.

‘Ikke svigte vor egen menighedsforsamling’

3. Hvilket råd giver Paulus angående menighedens sammenkomster? Heb.
10, 25.

BEMÆRK: ‘De troende må aldrig forsømme at komme sammen, for det er Guds
specielle middel til at lede sine børn til enhed, sådan at de i kærlighed og enighed
kan hjælpe, styrke og opmuntre hverandre. Som brødre af vor Herre har vi fået et
højt kald til et helligt og lykkeligt liv. På lydighedens trange vej, som vi er slået ind
på, behøver vi den inspiration, som vi får ved samfund med hverandre og med Gud.
Vi ser jo, at Guds dag nærmer sig, så lad os mødes ofte for at studere hans ord og
for at opmuntre hverandre til at være tro indtil enden. Ved sådanne sammenkomster
her i verden, er det Guds hensigt, at vi skal tale sammen om at få al mulig hjælp til
en rigtig forberedelse, så vi i den himmelske forsamling kan modtage den arv, vi er
lovet.’ Kraft fra det Høje, s. 166. 

4. Hvordan bliver vi vist iveren hos den første menighed i Jerusalem for at
samles? ApG. 2, 46.

BEMÆRK:  ‘Mange  synes,  de  har  så  meget  at  lave,  at  de  ikke  kan  deltage  i
religiøse  møder,  og  deres  stemmer  høres  sjældent  i  de  helliges  forsamling.  De
opfører sig, som om de er så langt fremme, at de ikke behøver at bede inderligt til
Gud. De føler ikke deres bestandige behov for at blive oplært og trænet i Kristi
skole, så de kan lære hans sagtmodighed og ydmyghed, og de bliver selvophøjede.
Ukristelige  karaktertræk  åbenbares  hos  dem.  De  må  forvandles,  ellers  vil  de
forvolde skade; for med deres ukristelige egenskaber er de ikke kvalificerede til
opgaven. De må bringe deres kræfter under Guds Ånds kontrol, så de kan indse
nødvendigheden  af  at  søge  åndelig  hjælp,  af  ikke  at  “svigte  vor  egen
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Lektie 3: 15. – 21. april
menighedsforsamling, som nogle har for skik, men formane hverandre, og det så
meget mere, som I ser dagen nærme sig.” De, som ønsker visdom fra Gud, som
ønsker at  følge  Jesus ved hvert  skridt,  vil  søge  lyset,  og det  vil  skinne i  deres
hjerter. ’ Review & Herald, 24. januar 1893.

‘De, som frygter Herren’

5. Hvordan skildrede Malakias forsamlingen af Guds folk? Mal. 3, 16.

BEMÆRK: ‘Dersom kristne ville komme sammen og tale med hverandre om Guds
kærlighed  og  forløsningens  dyrebare  sandheder,  ville  deres  egne  hjerter  blive
vederkvægede og de ville vederkvæge hverandre Vi må daglig lære mere af vor
himmelske Fader og samle nye erfaringer om hans måde; da vil vi ønske at tale om
hans  kærlighed,  og  når  vi  gør  dette;  vil  vore  egne  hjerter  blive  opvarmede  og
opmuntrede. Hvis vi tænkte og talte mere om Kristus og mindre om os selv, ville vi
i langt højere grad erfare hans nærværelse. Lad små grupper samle sig om aftenen,
ved middagstid eller tidligt om morgnen for at studere Bibelen. Lad dem holde en
bønnestund, så de kan styrkes, oplyses og helliges af Helligånden. Dette arbejde
ønsker Kristus skal gøres i enhver arbejders hjerte. Hvis I selv åbner døren og tager
imod den, vil en stor velsignelse komme til jer. Guds engle vil være hos jer. I vil
spise af bladene på livets træ.’ In Heavenly Places, s. 92.

6. Hvordan betragter Herren dem, der samles på denne måde? Mal. 3, 17.

BEMÆRK:  ‘De  ord,  som  Gud  og  englene  hører  med  glæde,  er  ord  af
taknemmelighed for den store gave, som er blevet givet verden i Guds enbårne Søn.
Ethvert ord af lovprisning om velsignelsen af sandhedens lys er nedskrevet i de
himmelske  optegnelser.  Ethvert  ord,  der  erkender  vor  himmelske  Faders
miskundhed  i  at  give  Jesus  for  at  borttage  vore  synder  og  tilregne  os  sin
retfærdighed,  bliver  noteret  i  hans  erindringsbog.  Denne  slags  vidnesbyrd
forkynder “hans guddomskraft, som kaldte jer fra mørket til sit underfulde lys.” 1
Pet.  2,  9.  Tiden og stunden er  meget  dyrebare.  De forsamlede troende er  i  det
himmelske  univers’  audienskammer.  De  skal  vidne  for  Gud  og  Herren  Jesus
Kristus, som gav sit liv for verden. Hvilken dyb og alvorlig betydning er knyttet til
disse små forsamlinger! Jesus Kristus har betalt deres sjæles løsesum med sit eget
blod, og han er midt iblandt dem, når de mødes for at tilbede Gud. Himmelens
Majestæt  identificerer  de  troendes  interesser  med  sine,  hvor  ydmyge  deres
omstændigheder end er. Og hvor som helst de er privilegerede til at mødes, er det
passende, at de ofte taler med hinanden og giver udtryk for den taknemmelighed og
kærlighed,  der  kommer  af  at  tænke  på  Herrens  navn.  Således  bliver  Gud
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herliggjort, når han lytter og hører, og vidnesbyrdsmødet vil blive betragtet som det
mest dyrebare af alle møder.’ Our High Calling, s. 168.
    

‘Et højtidsstævne’

7. Hvordan bliver sabbatten beskrevet? 3 Mos. 23, 3.

BEMÆRK: ‘Stævne,’ en forsamling af mennesker, som er kaldet sammen for at
mødes.  
‘Dette højtidsstævne giver en dyrebar anledning til at komme Gud nær. Vi burde
udnytte dette privilegium til at granske vore egne hjerter, at sammenligne vort liv
og vor karakter med den guddommelige lov og se, hvad der kan hindre Guds Ånd i
at blive i os. Vi burde begynde mødet rigtigt, så Gud kan give os sin velsignelse. Vi
må  omhyggeligt  undgå  at  overtræde  sabbatten  og  foretage  alle  nødvendige
forberedelser om fredagen. Vi skal ikke tage hensyn til vor egen fornøjelse eller
bekvemmelighed, men overveje hvordan vi bedst kan ære vor Skaber. Gud gør krav
på én dag i ugen som sin; han har sat den til side til religiøs tilbedelse.’ Signs of the
Times, 25. maj 1882.

8. Hvilket ansvar har vi over for vore brødre og søstre i menigheden? Heb.
3, 13.

BEMÆRK: ‘Et af de stærkeste beviser på virkelig omvendelse er kærlighed til Gud
og mennesker.  De, der modtager Jesus som deres  Frelser,  føler dyb  og inderlig
kærlighed til andre der har den samme dyrebare tro. Sådan gik det de troende i
Tessalonika. “Om broderkærligheden har I ikke nødig, at man skriver til jer,” skrev
apostlen,  “thi  I  er  selv oplært  af  Gud til  at  elske hverandre;  og I viser jo også
kærlighed  mod  alle  brødrene  i  hele  Makedonien.  Men  vi  lægger  jer  på  sinde,
brødre,  at  gøre  yderligere  fremgang  heri...  Og  jer  give  Herren  en  stadig  større
rigdom på kærlighed til hverandre og til alle, ligesom vi har kærlighed til jer, så han
styrker jeres hjerter til at blive ulastelige i hellighed for Guds, vor Faders åsyn ved
vor Herres Jesu komme sammen med alle hans hellige!”’  Acts of the Apostles, s.
263.

‘Er der lidt, jeg har imod dig’

9. Hvordan betragter Herren de menigheder, der tolererer, at falsk lære
bliver undervist iblandt dem? Åb. 2, 14-15.
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BEMÆRK: ‘Vildfarelse er aldrig harmløs. Den helliger aldrig, men bringer altid
forvirring og splid. Den er altid farlig. Fjenden har stor magt over sindene, der ikke
er fuldstændig befæstede ved bøn og grundfæstede i bibelsk sandhed.’ Counsels to
Writers & Editors, s. 46. 
 ‘Den store bedrager har mange hjælpere, der er rede til at fremstille en hvilken
som helst vildfarelse for at fange sjæle – falske lærdomme, der er tilrettelagt til at
passe smag og evner hos dem, han vil ødelægge. Det er hans plan at føre forlorne
og uomvendte elementer ind i menigheden for at vække tvivl og vantro og hindre
alle, der ønsker det, i at se Guds gerning gå frem, og selv være med i fremgangen.
Mange, der ikke har nogen virkelig tro på Gud eller hans ord, godkender nogle
sandhedsprincipper  og  går  for  at  være  kristne,  hvorved  de  bliver  i  stand  til  at
fremføre deres vildfarelser som bibelske læresætninger. Det standpunkt, at det ikke
har noget at sige, hvad mennesker tror, er et af Satans mest virkningsfulde bedrag.
Han ved, at sandheden, når den modtages i kærlighed, helliger den sjæl, der tager
imod den; derfor søger han hele tiden at sætte falske teorier, myter,  og et andet
evangelium i sandhedens sted. Fra den første begyndelse har Guds tjenere kæmpet
mod  falske  lærere,  ikke  blot  som onde  mænd,  men  som indprentere  af  falske
påstande, der var skæbnesvangre for sjælen.’ Konfrontation, s. 429.
 

10. Hvilket råd giver Paulus om det at forene kristne med vantro? 2 Kor. 6,
14-17.

BEMÆRK: ‘Det betød en desperat kamp for dem, der ville være trofaste, at modstå
de bedrag og vederstyggeligheder,  der blev indført i  kirken, forklædt i præstelig
dragt.  Biblen accepteres  ikke som grundlag for troen.  Læren om religionsfrihed
blev kaldt kætteri, og dens vogtere blev lagt for had og lyst i band. Efter en lang og
alvorlig  kamp  besluttede  de  få  trofaste  at  opgive  enhver  forbindelse  med  den
frafaldne  kirke,  hvis  denne  stadig  afslog  at  rense  sig  for  falskhed  og
afgudsdyrkelse.  De blev klar  over,  at  adskillelsen var en absolut  nødvendighed,
hvis de ville adlyde Guds ord. De turde ikke tolerere fejl, der var skæbnesvangre
for dem, og som kunne blive en fare for deres børns og børnebørns tro. De var rede
til enhver indrømmelse, der kunne forenes med troskab mod Gud, for at sikre fred
og enhed; men de følte, at selv fred ville være for dyrekøbt, hvis grundsætningerne
skulle ofres.  Hvis enheden kun kunne sikres ved at bringe sandhed og retfærd i
fare, så lad der være forskelle, ja endog krig.’ Konfrontation, s. 34.
‘De troende kom derved ud for svære prøvelser og rådvildhed. De elskede deres
menigheder  og  var  ikke  meget  for  at  forlade  dem;  men  da  de  så  Guds  ords
vidnesbyrd  undertrykt  og deres  ret  til  at  studere  profetierne  nægtet,  følte  de,  at
troskab mod Gud forbød dem at underkaste sig. De kunne ikke anse dem, der søgte
at udelukke Guds ords vidnesbyrd, som tilhørende Kristi kirke, “sandhedens søjle
og  grundvold.”  Derfor  følte  de  sig  berettiget  til  at  afbryde  deres  tidligere
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forbindelser.  I  løbet  af  sommeren  1844 var  der  omkring  halvtreds  tusinde,  der
meldte sig ud af de forskellige trossamfund.’ Konfrontation, s. 312-313.    

‘De hørte ikke til os’

11. Selvom menigheden ser ud til at rumme vantro, er disse vantro virkelig
medlemmer af Guds sande menighed? 1 Joh. 2, 19.

BEMÆRK: ‘Der er dem, der lytter med åbne ører og levendegjort forstand til de
ord af irettesættelse og opmuntring, der er henvendt til  dem. Men Satan er altid
parat til at gøre disse råd virkningsløse. Han prøver at lukke enhver vej, gennem
hvilken mennesker kan modtage sandheden. Den, der har, til ham skal der gives,
men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. For hvis ørerne
hører tungt, hvis øjnene er lukkede for lyset, som Gud lader lyse på stien, bliver det
lys, der tidligere blev modtaget, blandet med overtro, usikkerhed og mørke, så lyset
ikke kan skelnes fra mørket. Der er dem, som vi har elsket i troen, der har vendt sig
fra den, og har givet agt på forførende ånder. “De er udgået fra os, men de hørte
ikke til os; thi havde de hørt til os, var de blevet hos os. Dog, det skulle komme for
dagen, at ingen af dem hørte til os” (1 Joh. 2, 19).’ Manuscript Releases, bind 11, s.
86-87.

12. Hvordan beskriver Paulus en ægte menighed? 1 Tim. 3, 15.

BEMÆRK:  ‘I  reformationens  dage  erklærede  den  milde  og  gudfrygtige
Melancthon:  “Der  er  ingen  anden menighed end forsamlingen af  dem, som har
Guds ord og er renset ved det.”’ Spirit of Prophecy, bind 4, s. 237.
‘Det er ikke teori, de har brug for; det er Biblens hellige lære, som ikke er usikre,
usammenhængende doktriner,  men er levende sandheder,  som er forbundet  med
evige interesser, der er centreret i Kristus. Det fuldkomne system af guddommelig
sandhed er i ham. Sjælens frelse ved tro på Kristus er sandhedens grundvold og
søjle.  De,  der  udøver  sand  tro på Kristus  viser  det  ved en hellig  karakter,  ved
lydighed mod Guds lov. De indser, at sandheden, som den er i Jesus, når himmelen
og  omfatter  evigheden.  De  forstår,  at  den  kristnes  karakter  burde  repræsentere
Kristi  karakter  og være fuld af nåde og sandhed.  De har  fået  nådens olie,  som
opretholder det lys, der aldrig slukkes. Helligånden i den troendes hjerte gør ham
fuldendt i Kristus. Det er ikke et afgjort bevis, at en mand eller kvinde er en kristen,
fordi han udviser dybe følelser under ophidsende omstændigheder. Den, som ligner
Kristus, har en dyb,  beslutsom, udholdende bestanddel i sin sjæl og har dog en
følelse af sin egen svaghed og bliver ikke bedraget eller vildledt af Djævelen til at
stole på sig selv. Han har kendskab til Guds ord og ved, at han kun er tryg, når han
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lægger sin hånd i Jesu Kristi hånd og holder fast ved ham.’ Review & Herald, 17.
september 1895.
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‘Alle er i én i Kristus Jesus’

UDENADSVERS: ‘Da tog Peter til orde og sagde: “Nu forstår jeg i sandhed, at
der hos Gud ikke er personanseelse; men i hvert folk er den, som frygter ham og
øver retfærdighed, kærkommen for ham.”’ ApG. 10, 34-35.

STUDIEHJÆLP: Evangeliets Tjenere, s. 246.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Gal. 3, 26-29.
LEKTIENS MÅL: At vise at skelnen på grund af rigdom, race og nationalitet er

uden betydning for Gud og ikke burde eksistere i hans menighed.

Indledning
‘Hvordan ser Jesus på dem som er blevet ét med ham, med tanke på det, som

skiller menneske fra menneske, som race, hudfarve, position, rigdom, fødsel eller
fremgang?  Hemmeligheden  ved  enheden  er,  at  i  Kristus  er  alle  troende  lige.
Årsagen til  al forskellighed, uoverensstemmelse og til  alt det, som skiller, er,  at
menneskene ikke har forbindelse med Kristus. Kristus er det midtpunkt, alle skulle
drages mod, for jo nærmere vi kommer dette midtpunkt, desto nærmere kommer vi
hverandre i medfølelse, sympati og kærlighed, fordi vi får mere af Jesu karakter og
billede. Gud tager ikke hensyn til person eller rang.’ På fast grunn, bog 1, s. 86.  

‘Til dit lys skal folkene vandre’

1. Hvad var Guds hensigt med sin menighed i gammeltestamentlige tider?
Es. 60, 1-3.

BEMÆRK: ‘Det var Guds hensigt at lade rige velsignelser tilflyde alle folkeslag
gennem jødefolket. Gennem Israel skulle vejen beredes, så at lyset fra ham kunne
spredes til hele verden. Folkeslagene i verden havde mistet kundskaben om Gud på
grund  af  deres  syndige  vaner,  men  i  sin  barmhjertighed  udslettede  Gud  dem
alligevel ikke. Det var hans hensigt at give dem anledning til at komme til at kende
ham gennem hans menighed. Han bestemte, at de principper, som blev åbenbaret
gennem  hans  folk,  skulle  være  et  middel  til  at  genoprette  Guds  billede  i
mennesket.’ Lyset over hverdagen, del 1, s. 86. 

2. Hvordan understregede Jesus denne hensigt? Matt. 28, 19-20; ApG. 1, 8;
Mark. 16, 15.

BEMÆRK: ‘Menigheden er den hjælp, Gud har anvist til menneskers frelse. Den
blev oprettet for at tjene, og det er dens opgave at bringe evangeliet ud i verden. Fra
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den  første  begyndelse  har  det  været  Guds  hensigt,  at  hans  fylde  og  hans
fuldkommenhed gennem hans menighed skulle genspejles for verden. Menighedens
medlemmer, de, som han har kaldt ud af mørket ind i sit vidunderlige lys, skal være
vidner om hans herlighed. Menigheden er det sted, hvor Kristi nådes rigdomme
opbevares,  og ved hjælp af menigheden skal Guds kærligheds endelige og fulde
udfoldelse  åbenbares,  selv  for  “magterne  og  myndighederne  i  den  himmelske
verden.” Ef. 3, 10.’ Mesterens Efterfølgere, s. 11.

‘Et bedehus for alle folk’

3. Hvordan blev succesen af denne mission forudsagt? Es. 56, 6-7

BEMÆRK: ‘“Og de fremmede, som slutter sig til Herren for at tjene ham og elske
hans navn, for at være hans tjenere, som helligholder sabbatten og holder fast ved
min pagt, vil jeg bringe til mit hellige bjerg og glæde i mit bedehus.” Es. 56, 6-7.
Disse ord finder anvendelse på den kristne tid, som det fremgår af sammenhængen:
“Det lyder fra den Herre Herren: Når jeg samler Israels bortstødte, samler jeg andre
dertil, til dets egen samlede flok.” Vers 8. Her bebudes, at evangeliet skal samle
ikke-jøderne.  Og der  udtales  en  velsignelse  over  dem,  der  da  holder  sabbatten
hellig.  Befalingen  i  det  fjerde  bud  går  således  ud  over  Kristi  korsfæstelse,
opstandelse og himmelfart til den tid, hvor hans tjenere skal forkynde alle folkeslag
det glade budskab.’ Konfrontation, s. 372. 

4. Hvilken  foranstaltning gjorde  Herren,  for  at  troende  hedninger  kunne
blive en del af hans udvalgte folk? 1 Mos. 17, 12-13.

BEMÆRK: ‘Gud havde besluttet, at alle de, der ville give slip på hedenskabet og
slutte  sig  til  Israel,  skulle  have  del  i  pagtens  velsignelser.  De  kom  ind  under
betegnelsen den fremmede inden dine porte, og disse skulle på få undtagelser nær
have samme velsignelser og fordele som Israel.’ Patriarker & Profeter, s. 259. 

‘Du skal elske ham som dig selv’

5. Hvordan skulle israelitternes holdning være over for fremmede? 3 Mos.
19, 33-34.

BEMÆRK:  ‘Jesus,  indhyllet  i  sky-  og  ildstøtten,  havde  lært  dem  en  meget
anderledes  lektie  end  den,  de  havde  fået  af  skinhellige  og  afvisende  lærere.
Evangeliets  barmhjertige  Frelser  var  den,  som  havde  instrueret  hebræerne  i
ørkenen; og hvis de havde læst Skrifterne rigtigt og praktiseret den lære, han havde
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givet dem, ville de have fulgt en meget anderledes kurs end den, de fulgte. Lovens
vigtigere  emner  var  dom,  barmhjertighed  og  kærlighed.  Den  fremmede  skulle
behandles med venlighed, og det skulle forstås, at de fremmede var under Guds
særlige beskyttelse.’ Signs of the Times, 16. juli 1894.

6. Hvordan betragtede jøderne i nytestamentlige tider hedningerne? ApG.
11, 2-3. Sammenlign med ApG. 10, 28.

BEMÆRK: ‘Indtil nu havde ingen af disciplene prædiket evangeliet for hedninger.
Efter deres mening bestod den skillemur, som var nedbrudt ved Kristi død, stadig,
og de havde koncentreret sig om arbejdet for jøderne. De havde nemlig betragtet
hedningerne som udelukkede fra evangeliets velsignelse.’  Mesterens Efterfølgere,
s. 76.

‘Arvinger i kraft af forjættelse’

7. Er pagtsløfterne kun for jøderne? Gal. 3, 28-29.

BEMÆRK:  ‘Gud  [havde]  alligevel  ikke  forkastet  Abrahams  sæd.  De  herlige
planer, som Gud havde besluttet at føre ud i livet ved hjælp af Israel, ville blive
gennemført. Alle de, der takket være Kristus blev troens børn, ville blive regnet for
Abrahams sæd.  De var  arvinger  til  pagtens  løfter.  Ligesom Abraham skulle  de
værne om Guds lov og hans Søns evangelium og gøre verden bekendt dermed.’
Patriarker & Profeter, s. 243.

8. Hvordan udtrykte Paulus den sandhed,  at  Gud ikke ser på race-  eller
nationalitetsforskel? Rom. 10, 12-13.

BEMÆRK: ‘Kristus anerkendte ingen forskel med hensyn til nationalitet eller rang
eller trosbekendelse. De skriftlærde og farisæerne ville gøre himmelens gaver til en
stedlig, en national fordel og udelukke den øvrige del af Guds familie på jorden.
Men Kristus kom for at nedbryde enhver gærdets skillevæg. Han kom for at vise, at
hans  nådes  og  kærligheds  gave  er  lige  så  ubegrænset  som  luften,  lyset  eller
regnbygerne, som opfrisker jorden. Kristi liv udgjorde grundvolden af en religion
uden kaste, en religion, som binder jøde og hedning, fri og træl sammen i et fælles
broderskab,  ligestillede  for  Gud.  Ingen  underfundige  planer  bestemte  hans
handlinger. Han gjorde ingen forskel mellem sin næste og de fremmede, mellem
venner og fjender. Det, som rørte hans hjerte, var en sjæl, som tørstede efter livets
vand.’ Evangeliets Tjenere, s. 32-33.
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‘Fra ét menneske’

9. Hvordan kom Peter  til  at  forstå,  at  Gud ikke skelner  mellem  jøde og
hedning? ApG. 10, 34-35.

BEMÆRK:  ‘Nu  prøvede  Herren  at  lære  Peter,  at  den  guddommelige  plan
omfattede hele verden. Mange af hedningerne havde været interesserede tilhørere
til Peters og de andre apostles prædiken, og mange af de græsktalende jøder var
kommet til at tro på Kristus, men Kornelius’ omvendelse skulle blive den første af
større betydning blandt hedningerne.  Nu var tiden inde til,  at en helt ny side af
arbejdet kunne påbegyndes af Kristi menighed. Den dør, som mange af de jødiske
omvendte  havde  lukket  i  for  hedningerne,  skulle  nu  åbnes  på  vid  gab.  Og  de
hedninger,  som  tog  imod  evangeliet,  skulle  betragtes  som  ligestillede  med  de
jødiske disciple, uden at det var nødvendigt at overholde omskærelsesceremonien.
Hvor  Herren  dog  arbejdede  omhyggeligt  for  at  overvinde  den  fordom  mod
hedningerne, som på grund af Peters jødiske opdragelse var så indgroet hos ham.
Ved synet af dugen og det, den indeholdt, søgte Gud at frigøre apostlens sind for
denne fordom og at lære ham den betydningsfulde sandhed, at der i Himmelen ikke
er personsanseelse; at jøder og hedninger er lige dyrebare for Gud; at ved Kristus
kan  hedninger  få  del  i  evangeliets  velsignelse  og  forrettigheder.’  Mesterens
Efterfølgere, s. 76. 

10. Hvordan udtrykte Paulus denne sandhed? ApG. 17, 26-27.

BEMÆRK:  ‘I  denne  kasteprægede  tid,  da  menneskerettighederne  tit  ikke  blev
anerkendt, fremsatte Paulus den store sandhed om det menneskelige fællesskab og
erklærede, at Gud “lod alle folk nedstamme fra ét menneske og lod dem bosætte sig
på hele jordens flade.” I Guds øjne er vi alle lige, og ethvert menneske skylder
Skaberen  ubetinget  lydighed.  Så  påviste  apostlen,  hvorledes  Guds  nåde  og
barmhjertighed  løber  som en  gylden  tråd  gennem  hele  Guds  handlemåde  med
mennesker. “Han fastsatte bestemte tider og landegrænser for dem, for at de skulle
søge Gud, om de dog kunne famle sig frem til ham og finde ham, så sandt han ikke
er langt fra en eneste af os.”’ Mesterens Efterfølgere, s. 129.
‘Skillemure er rejst imellem de hvide og de sorte. Disse mure af fordom vil styrte
sammen  af  sig  selv  ligesom  Jerikos  mure,  når  kristne  adlyder  Guds  ord,  som
kræver,  at  de  elsker  deres  Skaber  frem  for  alt  andet  og  deres  næste  uden
partiskhed.’ I Mesterens tjeneste, s. 260. 

11. Hvilken  episode  viser,  at  ukristelig  fordom  fortsatte  i  den  første
menighed? Gal. 2, 11-13.
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BEMÆRK: ‘Da Peter på et senere tidspunkt besøgte Antiokia, vandt han tillid hos
mange ved sin kloge optræden over for de hedningekristne. En tid handlede han i
overensstemmelse med det lys, han havde fået fra Himmelen. Han overvandt i den
grad sine naturlige fordomme, at han sad til bords med hedningekristne. Men da der
fra Jerusalem kom nogle jøder, der var fanatiske forkæmpere for ceremoniloven,
forandrede  Peter  uklogt  sin  optræden  over  for  dem,  der  var  omvendt  fra
hedenskabet.  En del af jøderne “hyklede sammen med ham, så endog Barnabas
blev draget med af deres hykleri.” Gal. 2, 13. Denne afsløring af svaghed hos dem,
man  havde  agtet  og  æret  som  ledere,  gjorde  et  meget  pinligt  indtryk  på  de
hedningekristne.  Kirken  var  truet  af  splittelse!  Men  Paulus,  som  så  den
nedbrydende virkning af den uret, der overgik menigheden ved Peters dobbeltspil,
dadlede  ham  offentligt,  fordi  han  på  den  måde  skjulte  sine  sande  følelser.  I
menighedens påhør spurgte Paulus Peter: “Når du, skønt jøde, lever på hedensk vis,
hvor kan du da søge at tvinge hedningerne til at følge jødiske skikke?” Peter indså
den fejl, han havde begået, og gav sig straks til efter bedste evne at råde bod på det
onde, han havde gjort.’ Mesterens Efterfølgere, s. 109.

‘Personsanseelse’

12. Hvilken anden form for fordom fordømte Jakob? Jak. 2, 2-4.

BEMÆRK: ‘Dersom du har Kristi Ånd, vil du elske og ære den ydmyge discipel i
hans fattige hjem, fordi Gud elsker ham lige så højt som han elsker dig, og måske
mere.  Han  godtager  ingen  klasseforskel.  Han  sætter  sit  eget  stempel  på
menneskene,  ikke på grund af  deres  rang eller  rigdom,  ikke på grund af  deres
intellektuelle storhed, men fordi de er forenede med Kristus. Det er hjertets renhed
og nidkærhed i  tjenesten,  som giver  et menneske sand værdi.  Alle,  som lever i
dagligt fællesskab med Kristus, vil vurdere mennesker på samme måde som ham.
De vil ære de gode og rene, selvom disse er fattige i denne verdens gods.’  Our
High Calling, s. 180.

13. Hvordan vidnede endda Jesu fjender om hans upartiske behandling af
folk? Matt. 22, 16.

BEMÆRK:  ‘Kristi  religion  løfter  modtageren  op  på  et  højere  plan  i  tanke  og
handling, mens den på samme tid fremstiller hele menneskeslægten uden forskel
som genstand for Guds kærlighed, som købt med hans Søns offer. Ved Jesu fødder
mødes  rig  og  fattig,  lærd  og  ulærd,  uden  nogen  tanke  om kaste  eller  verdslig
forrang. Enhver jordisk forskel glemmes, når vi ser på ham, som vore synder har
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gennemstunget.  Selvfornægtelsen,  nåden,  den  uendelige  medlidenhed  hos  ham,
som var højt ophøjet  i himmelen, gør al menneskelig stolthed, selvvurdering og
kasteinddeling  til  skamme.  Ren  og  ubesmittet  gudsdyrkelse  åbenbarer  sine
himmelfødte principper derved, at  den forener alle dem til  ét, som helliges  ved
sandheden. De mødes alle som sjæle købt ved blodet, lige afhængige af ham, som
har genløst dem til Gud.’ Evangeliets Tjenere, s. 246.
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‘Gå ind i dit kammer’

UDENADSVERS: ‘Thi mennesket ser på det, som er for øjnene, men Herren
ser på hjertet.’ 1 Sam. 16, 7.

STUDIEHJÆLP: God’s Amazing Grace, s. 111.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Ef. 3, 14-21.
LEKTIENS MÅL: At vise betydningen af det indre liv i den kristne erfaring.

Indledning
‘Sjælens liv  er  afhængigt  af  regelmæssig forbindelse med Gud. Dens behov

bliver  gjort  kendt,  og  hjertet  åbner  sig  for  at  modtage  nye  velsignelser.
Taknemmeligheden  flyder  fra  oprigtige  læber,  og  vederkvægelsen,  som  bliver
modtaget  fra  Jesus,  viser  sig  i  ord  og  handlinger  og  kommer  til  udtryk  i
godgørenhed  og  synlig  helligelse.  Kærligheden  til  Jesus  bor  i  hjertet,  og  hvor
kærligheden  råder,  vil  den  ikke  undertrykkes,  men  komme  til  udtryk.  Bøn  i
lønkammeret  styrker  det  indre  liv.  Det  hjerte,  som elsker  Gud,  ønsker  at  have
samfund med ham, og stoler på ham i hellig tillid.’ Kraft fra det Høje, s. 130. 

‘Lader det ikke slå rod i sig’

1. Hvilken lignelse fortalte Jesus for at forklare de forskellige erfaringer hos
dem, der hører sandheden? Matt. 13, 3-9.

BEMÆRK: ‘Jeg så, at Gud renser og prøver sit folk. Han vil lutre dem som guld,
indtil slaggerne er fortæret, og hans billede genspejles i dem. Alle har ikke den
selvfornægtende  ånd  og  den  villighed,  der  kan  udholde  strenghed  og  lide  for
sandhedens  skyld,  som Gud kræver.  Deres  vilje  er  ikke underkuet;  de har  ikke
indviet sig selv helt til Gud, så de ikke søger større behag end at gøre hans vilje.
Prædikanter  og  folk  mangler  åndelighed  og  sand  gudsfrygt.  Alt,  hvad  der  kan
rystes, skal rystes. Guds folk vil blive bragt i den vanskeligste situation, og alle må
være befæstede, rodfæstede og grundfæstede på sandheden.’ Testimonies, bind 1, s.
355.
  
2. Hvordan  beskrev  Jesus  mangelen  hos  “stengrundslytterne”?  Matt.  13,

21a.
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BEMÆRK: ‘Plantens rødder trænger dybt ned i jorden, og i det skjulte giver de
næring til  planten. Sådan er det også med den kristne. Det er ved den usynlige
forbindelse, der er mellem sjælen og Kristus ved tro, at det åndelige liv får sin
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 næring.  Men de mennesker,  der er lig sæden på stengrund,  stoler på sig selv i
stedet for på Kristus. De sætter deres lid til deres gode gerninger og tilskyndelser
og føler sig stærke i deres egen retfærdighed. De er ikke stærke i Herren og i hans
styrkes vælde. Sådanne mennesker “mangler rod”, for de er ikke i forbindelse med
Kristus.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 30. 

‘Strækker sine rødder til bækken’

3. Hvordan er den ægte troendes erfaring beskrevet? Jer. 17, 7-8.

BEMÆRK:  ‘Da du altid  har  travlt,  er  det  svært  for  dig at  sætte  tid  til  side til
meditation og bøn, men det bør du ikke forsømme at gøre. Himmelens velsignelser,
der er opnået ved daglig, inderlig bøn, vil være som livets brød for din sjæl og få
dig til  at  vokse i  moralsk og åndelig styrke,  ligesom et  træ, der  er  plantet  ved
bække,  hvis  blad  altid  vil  være  grønt,  og  hvis  frugt  vil  vise  sig  til  rette  tid.’
Counsels on Health, s. 368.
‘Det er ikke efter dets navn, men efter dets frugt, at man afgør værdien af et træ.’
Den Store Mester, s. 64. 

4. Hvilken  erfaring  vil  i  kontrast  til  dette  ikke  bestå  i  fristelsens  og
prøvelsens stund? Jer. 17, 5-6. Sammenlign med Ordsp. 12, 3.

BEMÆRK: ‘Enhver sjæl må have en personlig erfaring med at få kundskab om
Guds vilje og veje. Hos alle, som er under Guds træning, skal der åbenbares et liv,
som  ikke  er  i  harmoni  med  verden,  dens  skikke,  dens  handlemåde  eller  dens
erfaringer. Gennem studium af Skrifterne, gennem inderlig bøn kan de høre hans
budskab til dem: “Hold inde og kend, at jeg er Gud.” Når enhver anden stemme er
bragt til  tavshed, når enhver jordisk interesse er lagt til  side, gør sjælens stilhed
Guds stemme tydeligere. Her findes hvile i ham. Freden, glæden, sjælens liv, er
Gud.’ Special Testimonies on Education, s. 163.

‘Han komme til mig og drikke’

5. Hvad er det vand, som den kristnes rødder søger efter? Joh. 7, 37.

BEMÆRK: ‘Lad troen ligesom palmetræet strække sine dybe rødder under de ting,
der  er  synlige,  og få åndelig vederkvægelse fra  Guds nådes og barmhjertigheds
levende kilder. Der er et kildespring til evigt liv. Du må hente dit liv fra denne
skjulte  kilde.  Hvis  du  aflægger  selviskhed  og  styrker  din  sjæl  ved  konstant
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forbindelse med Gud, så kan du fremme lykken hos alle, som du kommer i berøring
med. Du vil lægge mærke til  de forsømte, informere de uvidende,  opmuntre de
undertrykte og mismodige, og så meget som muligt hjælpe de lidende. Og du vil
ikke bare udpege vejen til himmelen, men vil selv vandre på den vej.’ Counsels on
Health, s. 383.

6. Hvad vil resultatet være af at drikke af dette livets vand? Joh. 4, 14.

BEMÆRK: ‘Himmelen kan være som kobber, ørkensandet kan piskes op omkring
palmetræets rødder og hobe sig op i dynger omkring stammen. Alligevel lever træet
som et stedsegrønt træ, frisk og livskraftig i det hede ørkensand. Fjern sandet, til du
kommer ned til røddernes udløbere, og du vil opdage hemmeligheden ved dets liv;
rødderne  trænger  dybt  ned  til  jordens  skjulte  vandkilder. Kristne  kan  passende
repræsenteres  ved  palmetræet.  De  er  ligesom  Enok;  selvom  de  er  omgivet  af
fordærvende indflydelser,  griber  deres tro fat  på den Usynlige.  De vandrer  med
Gud og får  styrke  og nåde fra  ham til  at  modstå den moralske forurening,  der
omgiver dem. Ligesom Daniel ved Babylons hof står de rene og ubesmittede; deres
liv er skjult med Kristus i Gud. De er retskafne i ånden midt i lastefuldhed; de er
sande og trofaste, brændende og ivrige, mens de er omgivet af vantro, hykleriske
bekendere, gudløse og verdslige mennesker. Deres tro og liv er skjult med Kristus i
Gud. Jesus er i dem et kildespring til evigt liv. Tro trænger ligesom palmetræets
udløbere under de synlige ting og drager åndelig næring fra livets Kilde.’ Signs of
the Times, 8. juli 1886. 

‘Bed, så skal der gives jer’

7. Hvor kan vi søge daglige forråd af styrke? Luk. 11, 9-13.

BEMÆRK: ‘Husk på, at han ofte var i bøn, og at hans liv hele tiden blev opretholdt
af Helligåndens friske indgydelser. Lad jeres tanker, jeres indre liv, være sådan, at I
ikke vil skamme jer over at møde dets optegnelser på Guds dag. Himlen er ikke
lukket for de retfærdiges inderlige bønner. Elias var et menneske under samme kår
som vi, dog hørte Herren ham og besvarede hans bønner på den mest påfaldende
måde. Den eneste årsag til vor manglende kraft fra Gud, skal findes hos os selv.
Hvis mange sandhedsbekenderes inderste blev vist for dem, ville de ikke hævde at
være kristne. De vokser ikke i nåden. Forhastet bøn sendes op nu og da, men der er
intet virkeligt fællesskab med Gud. Vi må være meget i bøn, hvis vi skal vokse i
guddommeligt liv.’ My Life Today, s. 17.

8. Hvilket løfte kan vi sætte vor lid til i bøn? 1 Joh. 5, 14-15.
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BEMÆRK: ‘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. 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. 259-260.

‘Gå ind i dit kammer’

9. Hvilket råd gav Jesus angående vore bønner? Matt. 6, 6. Sammenlign med
Mark. 1, 35.

BEMÆRK: ‘I en tilværelse, der helt var viet til gavn for andre, var det nødvendigt
for Frelseren at trække sig tilbage fra de store færdselsårer og fra de skarer, der
fulgte ham dag efter dag. Han måtte vende sig bort fra et liv i ustandselig travlhed
og kontakt med mennesker i nød for at søge ensomhed og uforstyrret samfund med
sin Fader. Som ét med os, som en, der delte vore fornødenheder og svagheder, var
han helt afhængig af Gud, og i sit hemmelige lønkammer søgte han guddommelig
kraft, så han kunne gå styrket ud til pligter og prøvelser. I denne syndens verden
måtte Jesus kæmpe sin kamp og lide sjælekval.  I samfund med Gud kunne han
lægge de sorger fra sig, som var ved at knuse ham. Her fandt han trøst og glæde.’
Den Store Mester, s. 245. 

10. Hvilken anden betydningsfuld overvejelse burde udgøre en vigtig del af
vort indre liv? 2 Tim. 3, 15-17.

BEMÆRK: ‘Stil dig selv mere vanemæssigt i den del af inspirationstemplet, hvor
Guds Helligånd vil overøse dig med de rigeste strømme af visdom, som da vil flyde
fra  dig til  andre  og prise Gud og øge  din kærlighed  og dit  håb og din lykke i
Retfærdighedens Sols klare stråler. Gør ingen særlig anstrengelse for at tiltrække
ved udvortes fremvisning. Praktiser blot den levende Guds ords principper; dette
vil være din visdom, storhed og styrke. Tid må bruges til at meditere over ting, som
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er usynlige og evige i stedet for over ting, der er synlige og jordiske. Du må modstå
en verden, der trænger sig på, som vil presse dig så meget, at den adskiller dig fra
kilden til din styrke, hvis den får lov. Tag Kristus på dig. Samtal i dit kammer med
ham, som ser i løndom. Grib hans vælde i tro. Slut fred med ham, og så vil du slutte
fred med ham. Intet andet vil bære dig igennem denne jords histories afsluttende
scener  og give  dig sejren  og livets  sejrkrans,  som aldrig visner.  Jag frem mod
målet.’ Manuscript Releases, bind 21, s. 42. 

11. Hvordan udtrykte salmisten sin bevidsthed om vigtigheden af Guds ord?
Sal. 119, 105. Sammenlign med vers 11.

BEMÆRK: ‘Man får kun ringe gavn af en overfladisk læsning i Skriften. Man kan
læse hele Bibelen igennem uden at se dens skønhed eller fatte dens dybe, skjulte
betydning. Det gør mere godt at overveje et skriftsted, indtil dets betydning er klar
for tanken, og dets forhold til frelsens plan er tydelig, end at læse mange kapitler
uden noget bestemt øjemed og uden at få nogen virkelig undervisning. Hav altid
din bibel hos dig; læs i den, nå du har lejlighed, og søg at fæstne skriftstederne i din
hukommelse. Selv når du går på gaden, kan du læse et skriftsted og overveje det og
således fæste det i hukommelsen. Vi kan ikke opnå visdom uden flittig og alvorlig
granskning med bøn om Guds Ånds vejledning. Visselig er nogle dele af Skriften
så tydelige, at de ikke kan misforstås; men der er andre skriftsteder, hvis betydning
ikke  ligger  på  overfladen,  så  at  man  ser  den  ved  første  øjekast.  Skrift  må
sammenlignes med skrift. Man må ransage omhyggeligt og overveje under bøn. En
sådan granskning vil blive rigeligt belønnet. Ligesom en minearbejder opdager årer
af ædle metaller, som er skjult under jordens overflade, således vil den, der med
udholdenhed  ransager  Guds  ord,  ligesom  man  søger  efter  skjulte  skatte,  finde
sandheder, som er af den største værdi, men som er skjult for den, der søger med
ligegyldighed.  Det  guddommelige  ord vil,  når  de  overvejes  i  hjertet,  blive som
strømme, der flyder fra livets kilde. Bibelen bør aldrig læses uden bøn. Vi må bede
om Helligåndens  oplysning,  før  vi  åbner  den,  så  skal  den  gives  os.’  Vejen  til
Kristus, s. 90-91.

‘Fylde verden med frugt’

12. Hvad er Guds ønske for sit folk? Es. 27, 5-6. 

BEMÆRK: ‘Det er Guds hensigt, at hans folk skal være et indviet, rent og helligt
folk, der bringer lys til alle omkring sig. Det er hans hensigt, at de ved at efterleve
sandheden skal  blive til  velsignelse på Jorden. Kristi nåde er tilstrækkelig til  at
virkeliggøre dette. Men Guds folk bør huske, at han kun vil gøre dem til velsignelse
på Jorden, når de tror og efterlever evangeliets principper. Det er kun, når de bruger
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de evner, han har givet dem, i tjeneste for ham, at de kan eje fylden og kraften i det
løfte, hvorpå menigheden er blevet kaldet til at stå. Hvis de, der bekender sig til at
tro  på  Kristus  som  deres  Frelser,  kun  når  de  verdslige  idealers  lave  mål,  vil
menigheden ikke kunne give den rige høst, som Gud venter. I dens regnskab står
der skrevet: “Fundet for let.”’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 180.

13. Hvordan beskrev Esajas den erfaring, som Gud ser efter hos sit folk? Es.
37, 31. 

BEMÆRK: ‘Helligåndens værk i det indre viser sig i ydre handling. Den kristnes
liv er skjult med Kristus i Gud, og Gud vedkender sig sine med denne erklæring: “I
er  mine vidner.”  Disse  kristne bekræfter,  at  Gud er  den,  der  styrer  i  deres  liv,
bevæger deres tanker og driver dem til handling. Deres gerninger beviser, at Ånden
virker på det indre menneske, og de, som er sammen med dem, er overbevist om, at
de gør Jesus Kristus til mønster for deres liv. De, som er i forbindelse med Gud, er
kanaler for Helligåndens kraft. Sjælens indre liv vil åbenbare sig selv i den ydre
opførsel.’ In Heavenly Places, s. 22.
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‘Den sunde lære’

UDENADSVERS: ‘Den, der bliver i Kristi lære, har både Faderen og Sønnen.’
2 Joh. 1, 9b.

STUDIEHJÆLP: Counsels to Writers & Editors, s. 33-42.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 2 Tim. 3, 14 – 4, 8. 
LEKTIENS MÅL: At studere hvilken rolle den sunde lære har i den kristnes liv

og i menigheden.
Indledning

‘Når som helst Guds folk vokser i nåden, vil de stadig få en klarere forståelse af
hans ord. De vil få nyt lys og ny skønhed at se i dets hellige sandheder. Dette har
været tilfældet i menighedens historie gennem alle tider, og således vil det fortsætte
indtil enden. Men når sandt åndeligt liv er i tilbagegang, har der altid vist sig en
tilbøjelighed til at standse fremgangen i kundskab om sandheden. Menneskene er
tilfredse med det lys, de allerede har fået fra Guds ord, og stiller sig afvisende over
for  al  videre  granskning  i  Skriften.  De  bliver  konservative  og  søger  at  undgå
drøftelse.  Den omstændighed,  at  der  ikke er  nogen strid eller  bevægelse  blandt
Guds folk, må ikke betragtes som et afgørende bevis på, at de hylder sund lære. Der
er  grund  til  at  frygte  for,  at  de  måske  ikke  skelner  klart  mellem  sandhed  og
vildfarelse. Når der ikke bringes nye spørgsmål på bane ved granskning i Skriften,
når  der  ikke  viser  sig  nogen meningsforskel,  som vil  bringe  menneskene  til  at
studere Bibelen for sig selv for at skaffe sig vished for, hvorvidt de har sandheden,
vil der nu som i gammel tid være mange, som hylder overleveringer og ikke ved,
hvad de dyrker.’ Evangeliets Tjenere, s. 222-223. 

‘Gå derfor hen’

1. Hvilken gerning gav Jesus til sit folk? Matt. 28, 19-20.

BEMÆRK: ‘Da Kristus overgav sine disciple hvervet, skildrede han dem ikke blot
deres opgave, men han gav dem det budskab, de skulle bringe. Han sagde: “Idet I
lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.” Disciplene skulle lære andre det
samme,  som Kristus  havde  lært  dem.  Det,  som han  havde  forkyndt,  ikke  blot
personligt, men også gennem alle de gammeltestamentlige profeter og lærere,  er
indbefattet  heri.  Menneskers  lære  er  udelukket.  Her  findes  ingen  plads  for
overleveringer, for menneskelige teorier og slutninger eller for kirkelig lovgivning.
Ingen love, der er givet af gejstlige myndigheder, indbefattes i missionsbefalingen.
Kristi tjenere skulle ikke lære andre noget af dette. “Loven og profeterne” sammen
med beretningen  om hans  egne  ord  og  gerninger  er  den  skat,  der  blev  betroet
disciplene, for at de skulle give den til verden. Kristi navn er deres løsen, deres
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 udmærkelsestegn,  deres  enhedsmærke,  berettigelsen  til  deres  handlemåde  og
årsagen til, at deres gerning lykkes. Intet, som ikke bærer hans overskrift, vil blive
anerkendt i hans rige. Evangeliet skal ikke forkyndes som en død teori, men som en
levende kraft, der kan forvandle livet. Gud vil, at de, der tager imod hans nåde, skal
være vidner om dens magt.’ Den Store Mester, s. 564.

2. Hvordan bliver vi  vist,  at de første kristne gjorde, som Jesus havde
befalet dem? ApG. 5, 28.

BEMÆRK: ‘“Og når han (sandhedens Ånd) kommer, skal han overbevise verden
om synd og om retfærdighed og om dom.” Forkyndelsen af ordet vil være uden
virkning uden Helligåndens bestandige nærværelse og hjælp. Den er den eneste
virkelige lærer i den guddommelige sandhed. Kun når Ånden ledsager sandheden
til  hjertet,  vil  den  levendegøre  samvittigheden  eller  forvandle  livet.  Man kunne
måske være i stand til at forkynde den bogstavelige mening med Guds ord, man
kunne  være  bevandret  i  alle  dets  bud  og  løfter;  men  hvis  ikke  Helligånden
forkynder sandheden, vil ingen sjæl falde på klippen og blive knust. Ingen form for
uddannelse, ingen fortrin, hvor store de end kan være, kan gøre et menneske til en
lysets kilde uden Guds Ånds medvirken. Spredningen af evangeliets sæd vil ikke
kunne lykkes, medmindre sæden levendegøres med Himmelens dug. Før en eneste
bog af  Det  nye  Testamente  blev skrevet,  før  evangeliet  var  blevet  prædiket  en
eneste  gang efter  Kristi  himmelfart,  kom Helligånden over  de  bedende apostle.
Derefter lød deres fjenders vidnesbyrd: “Nu har I fyldt Jerusalem med jeres lære.”
ApG. 5, 28.’ Den Store Mester, s. 460. 

‘De ikke vil finde sig i den sunde lære’

3. Hvordan advarede  Paulus  om den tid,  hvor  læresætning ville  blive
foragtet af bekendende kristne? 2 Tim. 4, 3-4.

BEMÆRK: Den økumeniske bevægelse sætter enhed over læresætning. Disse ord
blev sagt om Billy Graham, måske den mest effektive fortaler for den økumeniske
bevægelse:  ‘De,  der  kender  Billy  bedst,  siger,  at  det  er  hans  elskværdige
personlighed, der får ham til at tro, at han kan blive en slags pave – eller brobygger
– mellem bibeltro kristne og de attraktive personligheder, der er fortalere for det
ikke-forløsende evangelium… Ved ikke at strides over visse ting, er han gået over
til den anden yderlighed og har stiftet fred, ikke med frafaldets læresætninger, men
med dem, der prædiker frafaldets læresætninger. Dette, tror jeg, er fatalt og vil en
dag besejre den sag, som denne Guds mand arbejder for.’ W. W. Ayer, citeret i W.
Martin: Prophet With Honour, s. 223. 
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‘Vi må omhyggeligt nære Guds ord for ikke at blive besmittet med de vildledende
gerninger, der udføres af dem, som har forladt troen. Vi må modstå deres ånd og
indflydelse med det samme våben, som vor Herre anvendte, da han blev angrebet af
mørkets fyrste, “Der står skrevet.” Vi burde lære at bruge Guds ord med dygtighed.
Formaningen lyder “Stræb efter at kunne træde frem for Gud som en mand, der kan
stå prøve, som en arbejder, der ikke skammer sig ved sit arbejde, men forkynder
sandhedens ord på rette vis.” Der må være flittigt arbejde og indtrængende bøn og
tro til at imødegå de falske læreres og forføreres snørklede vildfarelser; for “i de
sidste dage skal der komme strenge tider.”’ Review & Herald, 10. jan. 1888. 

4. Hvordan beskrev Paulus de bekendende kristne, der ikke havde tid til
den sunde lære? 2 Tim. 3, 2-5. 7.

BEMÆRK:  ‘Apostlen  Paulus  skriver  med  henblik  på  de  sidste  dage:  “Thi  der
kommer en tid, da de ikke vil finde sig i den sunde lære.” 2 Tim. 4, 3. Den tid er nu
inde. Masserne ønsker ikke Bibelens sandhed, fordi den griber ind i det syndige,
verdsligsindede  hjerters  lyster;  og  Satan  kommer  med  det  bedrag,  de  elsker.’
Konfrontation, s. 488.

‘Tro kun’

5. Hvilke vers bliver brugt til at understøtte denne form for kristendom
uden læresætninger? ApG. 8, 36-37; 16, 30-31.

BEMÆRK: ‘Tro kun’-læresætningen, nogle gang kendt som ‘én gang frelst, altid
frelst,’ bliver også kaldt ‘frelsesvished.’ Her er en typisk formulering af denne ‘tro
kun’ form for religion: ‘Hvem som helst, der en eller engang virkelig bekender, at
Jesus  blev  opvakt  fra  de  døde,  og  bekender,  at  Jesus  er  Herre,  vil  komme  i
himmelen,  når  han  dør...  Hvad  så,  hvis  vi  synder?  Det  er  det  mest  oplagte
spørgsmål. Spørgsmålet omformuleres ofte således: Hvad nu hvis en person, der er
frelst, falder i synd, bliver i  synd og findes i den tilstand, når han dør? Vil han
stadig komme i himmelen?  Svar: ja.  Hvis han virkelig var frelst  til  at begynde
med,  ja.  Hvis  svaret  på  dette  spørgsmål  var  nej,  så  er  denne  bog  aldeles
unødvendig.’ R. T. Kendall,  Once Saved, Always Saved,  s. 16. [Fremhævelsen er
tilføjet.] 
‘I enhver forsamling i landet er der utilfredse sjæle, der hungrer og tørster efter
frelse. Dag og nat er byrden på deres hjerte: Hvad skal jeg gøre for at blive frelst?
De lytter  ivrigt  til  populære prædikener og håber at lære,  hvordan de kan blive
retfærdiggjorte for Gud. Men alt for ofte hører de kun behagelig tale, en veltalende
deklamation. Der er  bedrøvede og skuffede  hjerter  i  enhver religiøs  forsamling.
Præsten fortæller sine tilhørere, at de ikke kan overholde Guds lov. “Den er ikke
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bindende for mennesker i vor tid,” siger han. “Du må tro på Kristus, han vil frelse
dig; tro kun.” Således lærer han dem at gøre følelser til deres kriterium og giver
dem ingen intelligent tro. Den prædikant kan erklære, at han er meget oprigtig, men
han prøver at dulme deres plagede samvittighed med falsk håb.’ Faith & Works, s.
32.

6. Hvad sagde Jakob om den form for kristendom, der ikke udvirker en
forandring i livet? Jak. 2, 20.

BEMÆRK: ‘Den tro på Kristus, der frelser sjælen, er ikke sådan, som det bliver
fremstillet af mange. “Tro, tro,” er deres råb, “tro kun på Kristus, og du vil blive
frelst. Det er alt, hvad du behøver at gøre.” Mens sand tro stoler fuldstændig på
Kristus for frelse, vil den udvirke fuldkommen overensstemmelse med Guds lov.
Tro viser sig i gerninger. Og apostlen Johannes siger, “Den, der siger: ‘Jeg kender
ham,’ og ikke holder hans bud, han er en løgner, og i ham er sandheden ikke.” (1
Joh. 2, 4).’ Faith & Works, s. 52.
    

‘Blev de slået af forundring over hans lære’

7. Hvad var især mindeværdigt ved Kristi bjergprædiken? Matt. 7, 28.

BEMÆRK: Ordet  ‘lære’  (græsk:  ‘didache’)  betyder  undervisning,  belæring.
(Paulus  bruger  også  det  græske  ord  ‘didaskalia,’  der  ligeledes  betyder
undervisning, belæring.)
Jesu måde at undervise på var smuk og attraktiv, og den var altid kendetegnet ved
enfoldighed.  Han  åbenbarede  himmerigets  mysterier  ved  at  bruge  billeder  og
symboler,  som  hans  tilhørere  var  bekendt  med,  og  det  jævne  folk  hørte  ham
glædeligt; for de kunne forstå hans ord. Der blev ikke brugt højtravende ord, som
krævede opslag i en ordbog for at forstå dem. Han illustrerede Guds riges herlighed
ved at bruge erfaringer og begivenheder fra jorden. Med medfølende kærlighed og
ømhed opmuntrede og vejledte han alle dem, som hørte ham; for nåde var udgydt
over hans læber, så han på den mest attraktive måde kunne overbringe sandhedens
skat til mennesker.’ Christian Education, s. 126.

8. Hvordan udtrykte Jesus den altafgørende vigtighed af lydighed mod
Guds vilje? Matt. 7, 21-23.

BEMÆRK: ‘Der er mange der bærer sig ad på samme måde i dag. Samtidig med,
at de nægter at anerkende og adlyde visse af Herrens bud, vedbliver de med at
holde deres formelle gudstjenester. Guds bud billiger ikke en sådan gudstjeneste.
Uden hensyn til, hvor nidkært mennesker iagttager deres religiøse ceremonier, kan
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Herren ikke anerkende dem, hvis de med vilje vedbliver at overtræde et af hans
bud.’ Patriarker og Profeter, s. 329.

‘Gavnligt til at belære’

9. Hvad er grundlaget for den sunde lære? 2 Tim. 3, 16-17.

BEMÆRK: ‘Det er alles privilegium og pligt at undersøge den lære, de er blevet
præsenteret  for,  før  de  modtager  den.  Og  den  mest  virkningsfulde  måde  at  få
adgang til dem, vi ønsker at undervise i sandheden, er at få dem til at medbringe
deres bibler og vise dem kapitlet og verset, så de selv kan se, at tingene forholder
sig således. Mennesker er så bedragede med hensyn til, hvad Biblen lærer, at de vil
sige: “Det står ikke i min Bibel.” Men bed dem medbringe deres bibler og vis dem
selve  kapitlet  og  verset,  du  ønsker  at  indprente  i  deres  sind,  og  de  vil  blive
overrasket over den åbenbarede sandheds tydelige udsagn, som de læste fra deres
egne bibler.’ Gospel Workers, 1892 udgave., s. 410.
 

10. Hvad  sagde  Paulus  til  Timoteus  skulle  være  grundlaget  for  hans
forkyndelse? 2 Tim. 4, 2a.

BEMÆRK: ‘Det er heller ikke forkyndelsens mål at underholde. Nogle præster har
antaget en måde at prædike på, der ikke har den bedste indflydelse. Det er blevet en
vane at indflette anekdoter i deres prædikener. Det indtryk, som tilhørerne derved
får,  er  ikke en duft  af  liv til  liv.  Prædikanter  bør ikke inkludere underholdende
historier  i  deres  prædiken.  Mennesker behøver rent  føde, fuldstændig renset  for
avner. “Prædik ordet,” formanede Paulus Timoteus, og det er også vort hverv. Den
prædikant, som blander historiefortælling ind i sine prædikener,  bruger fremmed
ild.  Gud  bliver  stødt,  og  sandhedens  sag  vanæres,  når  hans  repræsentanter
nedværdiger sig til at bruge tarvelige, ubetydelige ord.’ Testimonies to Ministers, s.
318.    

‘Være en pryd for Guds, vor frelsers, lære’

11. Hvilket råd giver Johannes om den kristnes indstilling over for dem,
der prædiker falsk lære? 2 Joh. 1, 10.

BEMÆRK: ‘Vildfarelse er aldrig uskyldig. Den vil aldrig helliggøre, men bringer
altid forvirring og splid. Den er altid farlig. Fjenden har stor magt over det sind,
som ikke er  grundigt  befæstet  ved bøn og stadfæstet  i  bibelsk sandhed.  Der  er
tusind forklædte fristelser beredt for dem, der har sandhedens lys,  og det eneste
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sikre for enhver af os er, at vi ikke tager imod nogen ny lære, nogen ny udlæggelse
af Skriften, uden først at lægge den frem for brødre, som har erfaring. Fremlæg den
for dem i en ydmyg, lærvillig ånd og under alvorlig bøn; og hvis de ikke ser noget
lys  deri, så bøj jer for deres skøn; for “vel  står det til,  hvor mange giver  råd.”’
Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 88.

12. Hvilken effekt har den sunde lære på de kristnes liv? Tit. 2, 10 b.

BEMÆRK: ‘For at pryde Kristi, vor Frelsers, lære, må vi have det samme sindelag,
som Kristus havde. Det vi bryder os om, og det vi ikke bryder os om, vort ønske
om at være først, favorisering af selvet på andres bekostning, må overvindes. Guds
fred  må beherske  hjertet.  Kristus  må være et  levende,  arbejdende princip i  os.’
God’s Amazing Grace, s. 66.
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‘Del i frelsen’

UDENADSVERS: ‘Thi skønt I efter  den tid,  der er gået,  burde kunne være
lærere  for  andre,  trænger  I  til,  at  man  på  ny  skal  lære  jer  de  første
begyndelsesgrunde i Guds ord; og det er kommet så vidt med jer, at I trænger til
mælk og ikke til fast føde. Thi enhver, der endnu får mælk, forstår ikke rigtig tale,
da han endnu kun er spæd.’ Heb. 5, 12-13.

STUDIEHJÆLP: Counsels to Writers & Editors, s. 28-32.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Ef. 3, 14-21.
LEKTIENS MÅL: At undersøge begrebet det absolutte minimum af kristendom

og om kristne burde være tilfredse med dette.

Indledning
‘Guds ord er en “haves væld,” “en brønd med rindende vand og strømme fra

Libanon.” (Højs. 4, 15.) Det hjerte, der en gang har smagt Kristi kærlighed, råber
stedse efter et dybere drag, og i forhold til som du deler ud, vil du modtage i rigere
og fuldere mål. Enhver åbenbarelse af Gud i sjælen forøger evnen til at erkende og
elske. Hjertets stadige råb er: “Mere af dig!” og Åndens svar er stedse: “Meget
mere.” (Rom. 5, 9. 10.) For vor Gud har lyst til “at gøre langt ud over det, som vi
beder eller forstår.” (Ef. 3, 20.)’ Fra Naturens Talerstol, s. 37.

‘Alle mulige lærdomme’

1. Hvad er en af grundene til, at Åndens gaver findes i menigheden? Ef. 4,
14.

BEMÆRK: ‘Urolige ånder, som hele tiden ønsker at se og tro noget nyt, fremstår
stadig, nogle på et sted og andre på et andet, og alle sammen udfører de en særlig
gerning  for  fjenden,  men  påstår  dog,  at  de  har  sandheden...  Denne  klasse
mennesker ved ikke, hvad de virkelig tror, og kender heller ikke grundene for deres
anskuelser. De lærer stadig, men er aldrig i stand til  at komme til erkendelse af
sandheden. Én kommer med vilde, urigtige anskuelser og påstår, at Gud har sendt
ham med nyt og herligt lys, og alle må tro, hvad han fremholder.’  Vejledning for
Menigheden, bind 1, s. 140-141.

2. Med  hvilket  enkelt  princip  kan  vi  vurdere  de  mange  forskellige
trospunkter og læresætninger, som læres i de forskellige menigheder? Es.
8, 20.
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BEMÆRK: ‘Har du grebet de dyrebare sandheder punkt for punkt, eftersom de er
blevet fremsat? Eller har du tænkt dig at følge dine egne ideer og synspunkter og
læse og bedømme Guds ord ud fra dine synspunkter og teorier? Eller vil du tage
dine ideer og teorier til Guds ord og lade de levende skrifter åbenbare for dig, hvor
manglerne og fejlene er i dine ideer og teorier? Vi kan ikke indtage en stilling, at vi
vil  bedømme  Guds  ord,  fordi  vi  troede  sådan  og  sådan.  “Til  loven  og  til
vidnesbyrdet:  dersom de ikke taler i  overensstemmelse med dette ord,  så er  det
fordi, der ikke er noget lys i dem” (Es. 8, 20).’ Faith & Works, s. 66.
‘Nær ikke en stridens ånd. Lidet godt opnås ved fordømmende taler. Den sikreste
måde at  ødelægge falsk lære på er  ved at  forkynde sandheden. Hold dig til  det
bekræftende. Lad evangeliets dyrebare sandheder dræbe ondskabens magt. Vis en
mild og medlidende ånd over for de fejlende. Kom tæt på hjerterne.’ Evangelism, s.
304.

‘Ikke enhver, der siger til mig: “Herre, Herre!”’

3. Hvordan taler Paulus om kristen enheds sande grundlag? Ef. 4, 2-6. 

BEMÆRK: I de senere år, idet den økumeniske bevægelse er taget til i styrke, er
adskillige strategier blevet anvendt til at takle de forskellige kirkers læresætninger.
Én strategi er at finde en formulering af ord, som grupperne, der antager forskellige
holdninger, kan være enige om uden at ændre deres læresætninger. En hel industri
er fremstået, som er beskæftiget  med at udforme udtalelser, som er tilstrækkelig
tvetydige til at tillade vidt forskellige fortolkninger af sådanne emner som Herrens
nadver/messen, dåb/barnedåb, fri vilje/forudbestemmelse, osv. Således kan kirker
være  enige  om formuleringen,  mens de  stadig har  modsættende holdninger.  En
konsekvens  af  denne  strategi  er,  at  grupper,  der  samtykker  til  den  samme
formulering, opfordres til at respektere de læresætninger, der er stik modsat deres
egen. For eksempel kan baptister ved at samtykke til en formulering angående dåb
respektere  gyldigheden  af  barnedåb,  mens  katolikker  og  anglikaner  respekterer
gyldigheden af den troendes dåb.  
‘Jesus bad om, at hans efterfølgere måtte være ét. Men vi skal ikke ofre sandheden
for at sikre denne enhed, for vi skal helliggøres i sandheden. Her er grundlaget for
al sand færd. I sin visdom vil mennesket prøve at forandre dette og erklære at dette
grundlag  er  for  snævert.  Mennesket  vil  forsøge  at  udvirke  denne  enhed  ved
indrømmelser over for den populære mening, ved kompromis med verden og ved at
give afkald på levende gudsfrygt. Men sandheden er Guds grundlag for hans folks
enhed.’ Kraft fra det Høje, s. 329.
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4. Hvad sagde Jesus om dem,  hvis  ‘absolutte  minimum’  er  at  kalde  ham

‘Herre’? Matt. 7, 22-23.

BEMÆRK: Den mest minimale form for kristendom er måske den, der er blevet
foreslået af World Council of Churches – at acceptere udsagnet: ‘Jesus er Herre.’
‘De, som gør fordring på moderne helliggørelse, ville være kommet pralende frem
og have sagt: “Herre, Herre, kender du os ikke? Har vi ikke profeteret ved dit navn,
og  har  vi  ikke  uddrevet  onde ånder  ved  dit  navn,  og  har  vi  ikke  gjort  mange
undergerninger ved dit navn?” De mennesker, der her er beskrevet, som fremsætter
disse  fordringsfulde  krav,  idet  de tilsyneladende  fletter  Jesus ind i  alt,  hvad de
foretager  sig,  er  passende  repræsentanter  for  dem,  som  roser  sig  af  moderne
helliggørelse, men fører krig mod Guds lov. Kristus kalder dem udøvere af uret,
fordi de er bedragere, som er iført retfærdighedens klæder for at skjule manglerne i
deres  karakter  og  deres  vanhellige  hjerters  indre  ondskab.  I  disse  sidste  dage
arbejder  Satan  med  al  uretfærdighedens  bedrag  i  dem,  der  går  fortabt.  Hans
sataniske majestæt udfører mirakler for de falske profeters og for menneskers øjne,
idet han gør krav på at være Kristus selv. Satan giver sin magt til dem, som bistår
ham i hans bedrag. Derfor kan man kun bedømme dem, der påstår at have Guds
kraft,  ved  hjælp  af  Jehovas  lov.  Herren  fortæller  os,  at  de  udvalgte  vil  blive
bedraget, hvis det er muligt. Fåreklæderne forekommer at være så ægte, at ulven
kun  kan  afsløres,  når  vi  går  til  Guds  store  morallov  og  derved  finder,  at  de
overtræder hans lov.’ SDA Bible Commentary, bind 5, s. 1087.  

5. Hvad manglede der i disse menneskers kristendom, som gjorde, at Kristus
nægtede at anerkende dem? Matt. 7, 21.

BEMÆRK: ‘Mange siger,  at alt, hvad vi behøver at gøre,  er at tro, men de gør
Kristi tjeneste alt for overfladisk. De er tilfredse med en nominel tro på Kristus;
men det  er  ikke nok blot  at  hævde,  at  Jesus er  Guds Søn. Vi må blive i  ham,
ligesom grenen bliver i vintræet. Vi må have en erfaringsmæssig tro, en tro, der
virker ved kærlighed og renser sjælen. Så har vi bevis på, at vi bærer frugt til Guds
ære. Hvad vil det sige at bære frugt til Guds ære? Det er at åbenbare Jesu kærlighed
i vort daglige liv, at være venlige, høflige og overbærende over for dem omkring
os, og at forsøge at lede dem til Frelseren. Det guddommelige lys, der skinner på
Jesu ansigt, skinner også i de troendes hjerter, og de vandrer i lyset, ligesom han er
i lyset.’ Signs of the Times, 3. marts 1890.  

‘De første begyndelsesgrunde’

6. Hvordan beskrev Paulus nogle af de grundlæggende punkter i den kristne
lære? Heb. 6, 1-2.
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BEMÆRK: ‘Det er ved at se Kristus på Golgatas kors, at synderen drages hen til
sin Frelser; og idet han indser, at Kristus døde for ham, smeltes hans hjerte i anger
og ømhed. Han angrer over for Gud, fordi han har overtrådt den guddommelige
lov, og han har tro på vor Herre Jesus Kristus som sin Stedfortræder og Sikkerhed.
Det er denne gerning, der ligger foran enhver sjæl, der har overtrådt Guds lov –
anger over for Gud for at overtræde hans bud, som har forårsaget hans Søns død, og
tro på ham, der gav os sin retfærdighed. Men der er en stor misforståelse angående,
hvad ægte tro er. Det er ikke kun et forstandsmæssigt samtykke til sandheden eller
en  nominel  accept  af  den kendsgerning,  at  Kristus  døde for  menneskers  frelse.
Ægte tro virker ved kærlighed og renser sjælen. Der er nogle, der erklærer, at alt,
hvad vi behøver at gøre,  er at tro på Jesus, og de mener, at det ikke gør nogen
forskel, om vi træder de guddommelige forskrifter under fode. Disse udsagn viser,
at denne gruppe ikke forstår de grundlæggende principper i frelsesplanen. Ægte tro
på Kristus vil  ikke lede et  menneske til  at  overtræde loven; for Kristus er  ikke
tjener for synden.’ Review & Herald, 5. juli 1892.

7. Hvordan gjorde Paulus det klart, at kristne behøver at studere mere end
disse grundlæggende punkter? Heb. 5, 12-14.

BEMÆRK: ‘Gud har altid æret menigheden, når den har opgivet sine synder og
troet på og vandret i sandheden. I tro, ydmyghed og lydighed er der en magt, som
verden  ikke kan stå  imod. Fremskridt  er  Guds forsyns  anvisning til  sit  folk en
stadig  fremgang  i  fuldkommengørelsen  af  den  kristne  karakter  –  fremgang  på
helliggørelsens vej; de skal nå højere og højere op i Guds klare lys og kundskab og
kærlighed  lige  til  tidens  afslutning.  Hvorfor  lærer  vi  dog  altid  kun
begyndelsesgrundene i Kristi lære?’ Kristus Alene, s. 341.
‘Vil  I  have en indskrænket kristelig vækst, eller vil I  gøre sund fremgang i det
guddommelige liv? Hvor der er åndelig sundhed, er der vækst. Et Guds barn vokser
op til  mandens og kvindens fulde vækst i  Kristus. Der er ingen grænse for dets
udvikling. Nogle, som burde være stærke og rodfæstede i Kristus, er som børn, når
det gælder en forståelse af og et erfaringsmæssigt kendskab til Guds Ånds virken.
Efter  flere  års  erfaring  fatter  de  kun  begyndelsesgrundene  i  det  store
religionssystem af tro og lære, som udgør sand kristendom. De forstår ikke, at der
skal  en  fuldkommen  karakter  til  for  at  kunne  få  anerkendelsen:  “Vel  gjort!”’
Herren Kommer, 8. marts

‘Han skal vejlede jer til hele sandheden’

8. Står det den kristne frit at acceptere visse sandheder og forkaste andre? 2
Tess. 2, 10-11.
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BEMÆRK: ‘De,  der  ikke ønsker  at  godtage  Bibelens  klare,  slående sandheder,
søger stadig efter hyggelige fabler, der kan berolige deres samvittighed. Jo mindre
åndelige, selvfornægtende og ydmygende de fremsatte læresætninger er, jo større
gunst bliver de modtaget med. Disse personer fornedrer de intellektuelle kræfter, så
de  kan  tjene  deres  egne  kødelige  lyster.  De  er  alt  for  kloge  i  deres  egen
overbevisning til  at ransage Skriften med et angerfuldt  sind og inderlig bøn om
Guds vejledning og har derfor intet værn mod vildfarelser og vrangforestillinger.
Satan er parat til at opfylde, hvad hjertet begærer, og han stikker sit bedrag ud i
stedet for sandheden. På den måde vandt pavedømmet sin magt over mennesker, og
protestanter følger samme vej ved at afvise sandheden, fordi den er forbundet med
et kors. Alle de, der tilsidesætter Guds ord for at studere skik og brug og taktik, så
de  ikke  kommer  til  at  skille  sig  ud  fra  verden,  ender  med  at  betragte
fordømmelsesværdigt kætteri som religiøs sandhed. De, der afviser sandheden af
egen fri vilje, vil acceptere enhver tænkelig form for vildfarelse. Den, der betragter
ét bedrag med afsky, tager glædeligt imod et andet. Apostlen Paulus taler om dem,
der “ikke tog imod kærlighed til  sandheden, så de kunne blive frelst,” og siger:
“Derfor sender Gud over dem en vildførende magt, så de tror løgnen, for at de skal
rammes  af  dommen,  alle  de,  som  ikke  troede  sandheden,  men  fandt  behag  i
uretfærdigheden.” 2 Tess. 2, 10-12. Stillet over for en sådan advarsel sømmer det
sig  for  os  at  være  på  vagt  og  passe  på,  hvad  det  er  for  lære,  vi  tager  imod.’
Konfrontation, s. 432-433. 

9. Hvilket  råd  er  vi  givet  angående  kilden  til  sandhed?  Joh.  16,  13-14.
Sammenlign med Jak. 3, 11-12. 

BEMÆRK: ‘Både lærere og elever har ment, at det var nødvendigt for at kunne få
en uddannelse at studere værker fra forfattere, som lærer vantro, fordi deres værker
indeholder nogle lyse ideer. Men hvem var ophavsmanden til disse lyse ideer? Det
var Gud og Gud alene; for han er kilden til alt lys. Findes ikke alt, hvad der er
nødvendigt for den åndelige og moralske naturs sundhed og vækst ikke i de hellige
skrifter? Er Kristus ikke vort levende hoved? Og skal vi ikke vokse op i ham til
mands og kvindes modenhed? Kan en uren kilde udsende godt vand? Hvorfor skal
vi  vade  gennem  den  mængde  af  vildfarelse,  der  er  indeholdt  i  hedningers  og
vantros  værker,  for  at  få  gavn  af  nogle  få  intellektuelle  sandheder,  når  hele
sandheden står os til rådighed?’ Christian Education, s. 98.

‘Uvidenhedens tider’

10. Hvad forklarede Paulus angående, hvordan Gud betragter dem, som er
uvidende om hans vilje? ApG. 17, 30.
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BEMÆRK: ‘Der er mange i dag, som er i den samme stilling som Kornelius. De
lever op til det lys, de har fået, og Gud taler til dem, som han talte til Kornelius, og
fører dem ved sine udvalgte redskaber til det sted, hvor de vil modtage sandheden
ind i gode og ærlige hjerter. Gud åbenbarer sig selv for dem, som stræber efter at
danne  en  karakter,  som han  kan  bifalde.  Deres  bønner,  som frygter  ham,  som
anerkender deres forpligtelser over for ham, bliver hørt og besvaret. Herren lægger
særlig mærke til  dem, der vandrer i det lys,  han har givet  dem, som vidner ved
deres gerninger, at de prøver at ære Gud. Gennem en Peter vil han fremsætte den
kostbare perle, og gennem en Kornelius og hans familie vil mange sjæle blive ført
til lyset.’ Review & Herald, 8. august 1899.

11. Hvad kræves der af  dem,  hvis kundskab om Guds vilje  er  begrænset?
Rom. 2, 14-16.

BEMÆRK: ‘Nogle vil påberåbe sig, at de har levet op til det bedste lys, som de
havde, og at de ikke vidste, at de var syndere i Guds øjne. Derfor gør de krav på at
være skyldfrie og har intet at angre. Men Guds ord var tydeligt, og alle, som havde
et  bedende,  inderligt  ønske  om  at  forstå  det,  kunne  have  vidst,  hvad  der  var
sandhed; og for denne uvidenhedssynd vil Gud kræve et offer, ligeså vel som han
gjorde på Moses’ tid, selve offeret af et knust og sønderbrudt hjerte. Med Bibelen i
vore hænder burde vi alle kende og praktisere sandheden. Men nogle ønsker ikke at
ændre deres tro eller færd og fremsætter det argument, at hvis de blot er oprigtige,
så vil de blive frelst. Sådanne står i stor fare for at begå formastelsens synd, ikke at
leve op til alt det lys, de har. Kritisk selvransagelse, forenet med en omhyggelig
granskning af Skrifterne og inderlig bøn, er nødvendig, ikke for at nogle skal undgå
korset,  men  for  at  de  må  kunne  ledes  til  hele  sandheden,  uanset  hvor  megen
selvfornægtelse  det  måtte  koste,  og  uanset  hvor  ubelejligt  det  måtte  være  at
adlyde.’ Signs of the Times, 22. juli 1880.

‘Deraf kan vi erkende, at vi kender ham’

12. Hvordan  viser  Johannes,  at  lydighed  mod  Guds  bud  er  en  del  af  det
‘absolutte minimum’? 1 Joh. 2, 3-5.

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

13. Hvordan blev Johannes vist det absolutte minimum, som Gud søger? Åb.
14, 12.

BEMÆRK: ‘I vore hænder har Gud lagt et banner med indskriften: “Her gælder det
om udholdenhed for de hellige, der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus.”
Åb. 14, 12. Dette er et afgjort adskillende budskab, et budskab, der ikke skal give
utydelig lyd. Det skal lede folket bort fra de sprukne cisterner, som ikke indeholder
vand, til den aldrig svigtende kilde med livets vand.’  Vejledning for Menigheden,
bind 3, s. 130. 
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‘Én Herre, én tro, én dåb’

UDENADSVERS: ‘Således udgør vi mange ét legeme i Kristus, men hver for
sig er vi hverandres lemmer.’ Rom. 12, 5.

STUDIEHJÆLP: The Faith I Live By, s. 304.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Ef. 3, 14-21. 
LEKTIENS MÅL: At overveje om der er én eller flere menigheder.

Indledning
‘Guds menighed på jorden er ét med Guds menighed i himmelen. De troende på
jorden og de himmelske væsener, som aldrig er faldet, udgør én menighed. Ethvert
himmelsk væsen er interesseret i de helliges forsamling, når de mødes for at tilbede
Gud. I den indre forgård i himmelen lytter de til de vidnesbyrd, som aflægges af
Kristi  vidner  i  den  ydre  forgård  på  jorden,  og  prisen  og  takken fra  dem,  som
tilbeder hernede, bliver flettet ind i den himmelske lovsang. Der lyder pris og glæde
i de himmelske sale, fordi Kristus ikke er død forgæves for Adams faldne sønner.
Mens engle drikker af kilden ved dens udspring, drikker de hellige på jorden af de
rene strømme, som vælder ud fra tronen, de strømme, som glæder Guds stad. Blot
vi dog kunne forstå, hvor nær himmelen er ved jorden! De børn, som er født på
jorden, har uden at vide det lysets engle som ledsagere. Et tavst vidne våger over
enhver sjæl, som lever, og prøver at drage denne sjæl til Kristus. Så længe der er
håb, lige til menneskene til deres evige fortabelse står Helligånden imod, bliver de
bevogtet af himmelske væsener. Lad os alle huske på, at engle fra Gud er til stede i
enhver  forsamling  af  troende  hernede.  De  lytter  til  vidnesbyrdene,  sangene  og
bønnerne. Lad os huske, at engleskarens kor i det høje stemmer i, når vi synger
lovsange.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 28. 

‘Han er hovedet for legemet, kirken’

1. Hvem  er  kirkens  hoved?  Kol.  1,  18.  (Læs  vers  13  for  at  bekræfte
identiteten på den, der bliver talt om i vers 18.)   

BEMÆRK: ‘Det er en af romerkirkens førende læresætninger, at paven er Kristi
kirkes synlige overhoved, udstyret med øverste myndighed over bisper og præster i
hele verden. Ikke nok med det, men paven har påtaget sig Guddommens titler. Han
kaldes  “Kristi  stedfortræder”  og  erklæres  for  ufejlbarlig.  Han  kræver  alle
menneskers  hyldest.  Det  samme  krav,  som  Satan  stillede  under  fristelserne  i
ørkenen, stiller han den dag i dag gennem romerkirken, og talrige menneskeskarer
er  rede  til  at  hylde  ham.  Men  de,  som  frygter  og  ærer  Gud,  møder  denne
himmelråbende udfordring, som Kristus mødte den listige fjendes henstilling: “Du
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skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.” Luk. 4, 8. I sit ord har Gud aldrig
antydet,  at  han  har  udnævnt  noget  menneske  til  at  være  kirkens  overhoved.’
Konfrontation, s. 38.

2. Ligesom Kristus er hovedet, hvor mange kristne legemer skal der være? 1
Kor. 12, 13. Sammenlign med Rom. 12, 4-5; Kol. 3, 15.

BEMÆRK: ‘Hvis Guds bekendende folk ville tage imod det lys,  der skinner på
dem fra hans ord, ville de nå den enhed, Kristus bad om, den, apostlene beskriver
som “Åndens enhed i fredens bånd.” “Der er,” siger han, “ét legeme og  én Ånd,
ligesom I også blev kaldet til  ét håb ved jeres kaldelse; én Herre, én tro, én dåb.”
Ef.  4, 3-5. Sådanne velsignelser  erfarede de,  der tog imod adventbudskabet.  De
kom  fra  forskellige  trosretninger,  og  deres  sekteriske  skranker  blev  fejet  bort;
religiøse stridsspørgsmål sprængtes til  atomer; håbet om et jordisk tusindårsrige,
som ikke er i overensstemmelse med skriften, blev opgivet, fejlagtige meninger om
Kristi  genkomst  blev  rettet,  stolthed  og  verdslighed  blev  fejet  til  side;
uretfærdigheder  blev  rettet;  hjerter  blev  forenet  i  det  blideste  fællesskab,  og
kærlighed og glæde herskede overalt. Når denne lære gjorde dette for de få, der tog
imod den, havde den kunnet gøre det samme for alle, hvis alle havde taget imod
den.’ Konfrontation, s. 315. 

‘Ecclesia’

3. Hvor stammer det engelske ord  ‘church’ fra?

BEMÆRK: Der er et græsk ord ‘kuriakon,’ som er oprindelsen til ordet  ‘church,’
det skotske ‘kirk,’ og det tyske ord ‘kirche.’ Dette ord betyder altid Herrens hus, en
bygning for  religiøs  tilbedelse.  Det  Nye  Testamente  bruger  aldrig dette ord om
Guds folk. 

4. Hvilket ord er blevet brugt i Det Nye Testamente og er blevet oversat som
‘church’ i de engelske Bibler?

BEMÆRK: ‘Det græske ord ‘ecclesia,’ oversat som ‘church’ i King James Bibelen,
betyder faktisk ‘de, som er kaldet ud’, de, som er kaldet til at samles. Det græske
ord ‘ecclesia’, beskriver en forening af individuelle troende. Da Tyndale oversatte
Det Nye Testamente til  engelsk,  var et  af de ord, han måtte kæmpe med, dette
græske  ord  ‘ecclesia.’   De  romerskkatolske  havde  altid  oversat  dette  ord  som
‘church’  (kirke)  og  anvendt  det  om  den  pavelige  institution.  For  dem  er
menigheden en organisation, en institution, en korporativ struktur. Dens bygninger
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er symboler på dens magt. (På grund af dette beskrev valdeserne og andre trofaste
kristne disse mægtige katedraler som ‘bunker af sten.’) I sin oversættelse af Det
Nye Testamente foretrak Tyndale ordet ‘forsamling/menighed’ frem for kirke, som
en mere præcis oversættelse af ‘ecclesia,’. Men en af de fjorten regler fastlagt af
kongen for King James oversætterne var, at de skulle bruge de ord, der traditionelt
blev brugt, når de oversatte Bibelen: ‘De gamle kirkelige ord, der skal beholdes:
som  ordet  kirke,  der  ikke  må  oversættes  som  forsamling/menighed,  osv.’
(Ligeledes  var  de  nødt  til  at  oversætte  ‘agape’  som  ‘barmhjertighed’  og  ikke
kærlighed.) Og på denne måde tog de et skridt tilbage mod romerskkatolicisme.

5. Hvad  lærer  Biblen  om  at  blive  en  del  af  ‘ecclesia’?  Joh.  3,  3.  5.
Sammenlign med Matt. 28, 19.

BEMÆRK: Et af hovedstridsspørgsmålene, som reformationen ikke fik løst, var
spørgsmålet om optagelse i ‘menigheden.’ Næsten alle reformatorer fortsatte med
den romerskkatolske praksis med at forene kirke og stat og antog dermed, at man
både var født som en borger og et menighedsmedlem.  Optagelsesceremonien, både
for menighedsmedlemskab og borgerskab, var barnedåben, hvor du fik dit navn,
som blev indskrevet i sogneregistret. Dette dokument fungerede som en optegnelse
af  både  menighedsmedlemmer  og  borgere.  Den  sande  menighed,  som  havde
gennemgået grusomme forfølgelser fra pavedømmet under den mørke middelalder,
blev  nu  forfulgt  af  reformatorerne,  fordi  de  altid  havde  lært,  at  optagelse  i
menigheden skete gennem den nye fødsel tilkendegivet ved den troendes dåb. De,
som praktiserede denne bibelske lære, blev latterliggjort som ‘anabaptister’, hvilket
betyder  gendøbere,  siden barnedåben blev betragtet  som den sande dåb af  både
katolikker og reformatorer. Forfærdelig bagtalelse af gendøberne blev spredt, og da
disse  løgne  blev  bredt  accepteret  som  sandhed,  blev  det  lettere  at  organisere
forfølgelsen af disse trofaste.

‘I er alle brødre’

6. Hvilken benævnelse bliver brugt af Biblen om menighedens medlemmer?
ApG. 9, 30; 11, 1. 29.

BEMÆRK: ‘De, som i Jesu ånd og kærlighed vil blive ét med ham, vil være i tæt
fællesskab  med  hinanden,  bundet  sammen  af  kærlighedens  silkebånd.  Da  vil
menneskelige broderskabsbånd ikke altid være spændte, klar til at knække under
enhver provokation. ‘I er alle brødre’ vil være ethvert troens barns overbevisning.
Når Kristi efterfølgere er ét med ham, vil der ikke være en første og sidste, ingen
mindre  respekterede  eller  mindre  vigtige. Et  velsignet  broderligt  fællesskab  vil
binde alle, der virkelig modtager Herren Jesus Kristus med en fast loyalitet,  der
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ikke kan brydes. Alle vil være lige ét med Kristus.’ SDA Bible Commentary, bind
5, s. 1097.    

7. Hvilken  betydning  knyttede  Kristus  til  ordet  ‘brødre’?  Matt.  23,  8.
Sammenlign med Mark. 10, 42-44.  

BEMÆRK: ‘Hvis en mand stoler på sine egne kræfter og prøver at udøve magt
over sine brødre, idet han føler, at han er udstyret med autoritet til at gøre sin vilje
til herskende magt, er den bedste og eneste sikre fremgangsmåde at fjerne ham, for
at der ikke skal voldes stor skade, og han mister sin egen sjæl og bringer andres
sjæle i fare. “I er alle brødre.” Denne tilbøjelighed til at spille herre over Guds arv
vil  forårsage  en  reaktion,  medmindre  disse  mænd  ændrer  kurs.  De,  som  har
autoritet, burde udvise Kristi ånd. De burde handle, ligesom han ville handle ved
enhver sag, der kræver opmærksomhed.’ Testimonies to Ministers, s. 362.

‘De hellige’

8. Hvilken  anden  benævnelse  bliver  brugt  i  Det  Nye  Testamente  til  at
beskrive kristne forsamlinger? ApG. 9, 13. 32.

BEMÆRK:  ‘Der  var  grupper  af  hellige,  der  troede  på  Jesus  Kristus.  Som
medlemmer af  Kristi  menighed,  bliver  de beskrevet  som “helliggjorte  i  Kristus
Jesus,” og “kaldede til at være hellige.” Gennem dåben forpligtede de sig til en
tjeneste af gode gerninger med at søge at frelse andre, der ikke kendte sandheden.’
SDA Bible Commentary, bind 6, s. 1082.

9. Hvordan bliver de hellige beskrevet? Åb. 14, 12.

BEMÆRK: ‘Disse sandheder, der forkyndes i Johannes’ Åbenbarings 14. kapitel i
forbindelse med det “evige evangelium”, skal kendetegne Kristi menighed, når han
kommer igen. Thi som følge af det tredobbelte budskab hedder det: “Her gælder
det  om udholdenhed  for  de  hellige,  der  holder  fast  ved  Guds bud og troen  på
Jesus.”  Og  dette  er  det  sidste  budskab,  der  skal  gives  før  Herrens  komme.
Umiddelbart  efter  dets  forkyndelse  ser  profeten  Menneskesønnen  komme  i
herlighed for at høste Jorden høst.’ Konfrontation, s. 374.
 
10. Hvilke andre benævnelser bliver brugt til  at beskrive kristne? Ef. 1, 1;

Kol. 1, 2; Gal. 6, 10.
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BEMÆRK:  ‘Alle,  høje  eller  lave,  står  på  en  fælles  platform,  hvis  de  ikke  er
omvendte. Mennesker kan vende sig fra én læresætning til en anden. Dette bliver
gjort  og vil  blive gjort.  Katolikker kan skifte  fra  katolicisme til  protestantisme;
uden dog at have forstået betydningen af disse ord: “Jeg giver eder et nyt hjerte.”
At acceptere nye teorier og slutte sig til en menighed bringer ikke nyt liv, selvom
den menighed, man slutter sig til, er grundlagt på den sande grundvold. At være
medlem  i  en  menighed  erstatter  ikke  omvendelsen.  At  skrive  sit  navn  under
menighedens trosbekendelse har ikke den mindste betydning for nogen, hvis hjertet
ikke virkeligt er blevet forandret. ’ Evangelism, s. 290.    

‘Zions datter, den yndige’

11. Hvad er Bibelens symbol på Guds menighed? Betragt følgende: 2 Kor. 11,
2; Jer 6, 2; Es. 54, 5-6; Hos. 2, 1-20; Joh. 3, 29; Åb. 19, 7-8.

BEMÆRK:  ‘I  Bibelen  symboliseres  den  hellige  og  varige  forbindelse  mellem
Kristus og hans menighed som et ægteskab. Herren har knyttet sit folk til sig ved en
højtidelig pagt, hvor han lover at være deres Gud, og de forpligter sig til at være
hans og hans alene. Han udtaler: “ Jeg trolover mig med dig for evigt; jeg trolover
mig med dig med retfærd og ret, med miskundhed og barmhjertighed.” Hos. 2, 19.
Og videre: “Thi jeg er eders Herre.” Jer. 3, 14. Og Paulus bruger det samme billede
i Det nye Testamente, når han siger: “Jeg har jo trolovet jer med én mand for at
føre jer son en ren jomfru frem for Kristus.” 2 Kor. 11, 2.’ Konfrontation, s. 317.

12. Hvilken symbolik bruger Bibelen, når Guds folk er utro mod ham? Es. 1,
21; Jer. 3, 6-8; 1 Kor. 6, 15-16.

BEMÆRK: ‘Kristi menigheds utroskab, når den tillader sin tillid og kærlighed at
vende sig fra ham og giver kærlighed til jordiske ting lov til at beskæftige sjælen,
lignes ved et brudt ægteskabsløfte. Israels synd, når det vender sig bort fra Herren,
omtales ved dette billede; og Guds vidunderlige kærlighed, som de lader hånt om,
skildres rørende: “Så tilsvor jeg dig troskab og indgik pagt med dig, lyder det fra
den Herre Herren, og du blev min.” “Og du blev såre dejlig og drev det til at blive
dronning.  Dit  ry  kom ud  blandt  folkene  for  din  dejligheds  skyld;  thi  den  var
fuldendt ved de smykker, jeg udstyrede dig med… men du stolede på din dejlighed
og bolede i kraft af dit ry.” “Men som en kvinde sviger sin ven, så sveg du mig
Israels hus, så lyder det fra Herren;” “… hvilken horkvinde, der tager fremmede i
sin mands sted!” Ez. 16, 8. 13-15. 32; Jer. 3, 20.’ Konfrontation, s. 317-318.
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To kvinder - to menigheder

13. Hvordan bliver Guds trofaste menighed beskrevet i profetierne? Åb. 12, 1.

BEMÆRK:  ‘Kvinden klædt  i  herlighed,  med solen  som klædning,  månen  som
fodskammel  og  tolv stjerner  som krone,  er  på  nogle  måder  det  mest  attraktive
profetiske symbol. En kvinde i profeti repræsenterer en menighed. Guds rene og
sande menighed repræsenteres af en dydig kvinde. Jer. 6, 2; Es. 54, 5-6; Hos. 2, 19-
20; Joh. 3,  39; 2 Kor.  11, 2,  Åb. 19, 7-8.  Den frafaldne,  fordærvede menighed
repræsenteres af en utugtig kvinde. Åb. 17, 1-5; Jer. 3,1; Ez. 16, 26-29; Es. 50, 1.
Kristus har kun ét legeme, hans menighed, og denne har eksisteret  gennem alle
tidsaldre.’ R. A. Anderson: Unfolding the Revelation, s. 113.
  
14. Hvilket modsætningsfyldt billede bliver vist i profetierne? Åb. 17, 1-6.

BEMÆRK: ‘I Johannes’ Åbenbaring kapitel 17 beskrives Babylon som en kvinde,
et billede, som i Skrifterne bruges som et symbol på en menighed. En dydig kvinde
repræsenterer  en  ren menighed,  en slet  kvinde en frafalden  menighed.  Babylon
kaldes en skøge; og profeten så hende beruset af de helliges og martyrernes blod.
Det Babylon, der er således beskrevet, repræsenterer Rom, den frafaldne menighed,
der så grusomt forfulgte Kristi tilhængere. Men skøgen Babylon er moder til døtre,
som følger  hendes  fordærvede  eksempel.  Således  beskrives  de  menigheder,  der
klynger sig til Roms lære og traditioner og følger hendes verdslige praksis, og hvis
fald er forkyndt i den anden engels budskab.’ Spirit of Prophecy, bind 4, s. 233. 
‘Det er gennem evangeliet, at udvælgelsen sker; at Gud tilføjer til menigheden; og
derfor kan det ydre blive kaldt ‘menighed’ kun af navn, der hvor evangeliet bliver
fordunklet  eller  fornægtet,  og  hvor  de  bibelske  betingelser  for  optagelse  og
medlemskab ikke længere bliver opretholdt. Når det sker,  er der to menigheder:
ikke  den  ‘synlige’  og  den  ‘usynlige’,  men  den  sande  og  den  falske.’  Iain  H.
Murray, Evangelicalism Divided, s. 275. 
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‘Kødets attrå ... bøjer sig ikke under Guds lov’

UDENADSVERS: ‘Altså er loven vel hellig, og budet helligt og retfærdigt og
godt.’ Rom. 7, 12.

STUDIEHJÆLP: Lys over hverdagen, del 2, s. 119-121.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Rom. 7, 7-14.
LEKTIENS MÅL: At betragte spørgsmålet om den kristnes lydighed, og om 

Bibelen skelner mellem Guds lov og Kristi lov.

Årsagen til denne lektie: Det er en populær lære i dag, at kristne er under loven,
men den lov, de er under, er Kristi lov og ikke Guds lov. For eksempel siger dr. R.
T.  Kendall:  “Den  moralske  lov  er  ikke  den  kristnes  opførselskodeks,  for  sand
gudfrygtighed skal aldrig opnås ved at være under moralloven. Det vil gøre dig til
en lovtræl, lang i ansigtet,  gnaven,  uden glæde eller fred...  Det betyder  ikke, at
loven ikke har nogen plads. Som kristne er vi ikke under moralloven, men vi er
under Kristi lov.” Se R. T. Kendall: Antinomianism Exposed & Antinomianism and
the Law. En sådan lære søger at drive en kile mellem Faderen og Sønnen. I kontrast
til dette skrev John Wesley: “Hold dig nær til loven, hvis du vil holde dig nær til
Kristus.”  Martin  Lloyd  Jones  sagde:  “Hellighed  er  ikke  en  erfaring,  du  har:
hellighed er at holde Guds lov.”

Indledning
‘Guds  lov ødelægger  intet  andet  end  synd.  Den modsætter  sig  kun menneskers
kødelige,  syndige  vaner.  Den  blev  givet  for  at  bevare  mennesket  fra  at  blive
ligesom de fordærvede indbyggere i den gamle verden. Når den adlydes, bliver den
en livets regel, der bevarer karakteren ren. De, som tager imod den, som den blev
givet af Gud, sørger ikke over syndens død og er heller ikke moralsk syge.’ Bible
Echo, 29. juli 1895.

‘Det mindste bogstav eller en tøddel’

1. Hvem var det, der gav de ti bud? Neh. 9, 6. 13. Sammenlign med Joh. 1, 1-
3. 14.

BEMÆRK: ‘Det var Kristus, der udtalte loven på Sinajbjerget, og han kendte til
tyngden  i  alle  dens  forskrifter,  himmelens  lovs  herlighed  og  majestæt.  I  sin
bjergprædiken  definerer  Kristus  loven  og  søger  at  indprente  sindene  hos  hans
tilhørere med de vidtrækkende krav i Jehovas forskrifter. Hans belæring kom som
en ny åbenbaring for folket; og lovens lærere, de skriftkloge, farisæerne og såvel 
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det jævne folk blev forbavsede over hans lære. Kristi ord var ikke nye, og dog kom
de med åbenbaringens kraft; for de fremstillede sandheden i dens rette lys og ikke i
det  lys,  som lærerne  havde  fremsat  den  for  folket.  Han  viste  ingen  hensyn  til
traditioner og menneskebud, men åbnede deres forstands øjne til at se underfulde
ting fra Guds lov, som er  hans trones grundvold  fra  verdens begyndelse;  og så
længe himlene og jorden består,  gennem evighedens uendelige tidsaldre, vil den
være retfærdighedens store standard, hellig,  retfærdig og god.’  Fundamentals of
Christian Education, s. 237. 

2. Erklærede Kristus, at han skulle erstatte de ti bud med en ny lov? Matt. 5,
17-19.

BEMÆRK: ‘“Tøddelen” var et meget lille tegn, som blev brugt til at skelne mellem
et bogstav og et andet.’  Walsham How: Commentary on the New Testament, The
Four Gospels, angående Matt. 5, 18.
‘Der er mange, der hævder, at loven blev afskaffet, da Kristus døde, men ved at
gøre det, modsiger de Kristi egne ord, da han sagde: “Tro ikke, at jeg er kommet
for at nedbryde loven eller profeterne... Før himmelen og jorden forgår, skal end
ikke det mindste bogstav eller en tøddel af loven forgå.” Matt. 5, 17-18. Det var for
at skaffe forsoning for menneskets overtrædelse af loven, at  Kristus gav sit liv.
Dersom  loven  kunne  have  været  forandret  eller  tilsidesat,  havde  Kristus  ikke
behøvet at lide døden. Han ærede Guds lov i sit liv her på jorden, og ved sin død
bekræftede han den. Han gav sit liv som et offer, ikke for at afskaffe loven eller for
at indføre en ringere målestok, men for at retfærdigheden kunne blive opretholdt,
og for at vise, at loven er uforanderlig, og at den vil bestå i al evighed.’  Lys over
hverdagen, del 2, s. 120.

‘Det største og første bud’

3. Hvilket svar gav den lovkyndige, da Jesus spurgte, hvad Moses’ skrifter
siger om, hvad der er nødvendigt for at få evigt liv? Luk. 10, 25-28.

BEMÆRK:  ‘“Gør  dette,  så  skal  du  leve,”  sagde  Kristus.  Når  han  underviste,
fremstillede han altid loven som et guddommeligt hele og viste, at det er umuligt at
holde et bud og overtræde et andet, for det samme princip ligger til grund for dem
alle.  Menneskets skæbne vil  blive afgjort  efter,  hvorledes han lyder hele loven.
Kristus vidste, at ingen kunne holde loven i egen kraft. Han ønskede at lede den
lovkyndige  til  et  dybere  og  mere  indgående  studium,  for  at  han  kunne  finde
sandheden. Vi kan kun holde loven ved at tage imod Kristi fortjeneste og nåde.
Troen på, at der er forsoning for vore synder, sætter det faldne menneske i stand til
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at elske Gud af hele sit hjerte og sin næste som sig selv.’ Lys over hverdagen, del 2,
s. 193.  

4. Hvad var kilderne til den lovkyndiges svar på Kristi spørgsmål? 5 Mos. 6,
5; 3 Mos. 19, 18.

BEMÆRK: I mange kirker lærer man, at disse to bud nylig blev skabt af Kristus
for at erstatte de ti bud. Det er klart fra Lukas’ beretning, at de allerede var kendt af
den lovkyndige, for han havde læst dem i “Torah,” “loven,” som jøderne beskriver
Moses’ skrifter.
‘Det Gamle Testamentes skrifter var Israels lærebog. Da den lovkyndige kom til
Kristus med spørgsmålet: ‘“Mester! hvad skal jeg gøre, for at jeg kan arve evigt
liv?” ... sagde Frelseren: “Hvad står der skrevet i loven, hvordan læser du? Han
svarede og sagde: “Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og med hele din
sjæl og med hele din styrke og med hele dit sind, og din næste som dig selv.”’
Kristus sagde: “Du har svaret rigtigt; gør dette, så skal du leve.” (Luk. 10, 25-28.)’
The Upward Look, s. 215.

5. Hvordan bliver vi vist, at disse to bud ikke er erstatninger for de ti bud?
Rom. 13, 8-10; 2 Joh. 6.

BEMÆRK: ‘Den, i hvis hjerte Guds kærlighed bor, vil genspejle den kærlighed og
renhed, som bor i Jehova, og som Kristus fremstillede for vor verden. Den, som har
Guds kærlighed i hjertet, nærer intet fjendskab mod Guds lov, men adlyder villigt
alle hans bud, og heri består kristendommen. Den, hvis største kærlighed gælder
Gud, vil vise kærlighed over for sine medmennesker, der tilhører Gud både gennem
deres skabelse og deres frelse. Kærlighed er lovens opfyldelse; og det er ethvert
Guds  barns  pligt  at  vise  lydighed  mod  hans  bud.’  Guds  Sønner  &  Døtre,  14.
februar.

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

6. Hvad er en af grundene til, at Gud gav mennesket sin lov? Rom. 3, 20b.
Sammenlign med Rom. 5, 20a.

BEMÆRK: ‘Den skrevne lov blev givet for at øge bevidstheden om synd.’ Rom. 5,
20 i Blanco, The Clear Word Paraphrase, s. 1171. 
‘Mens vi skal være i harmoni med Guds lov, frelses vi ikke ved lovgerninger, dog
kan vi ikke blive frelst uden lydighed. Loven er den standard, hvormed karakteren
måles. Men vi kan umuligt holde Guds bud uden Kristi genskabende nåde. Jesus
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alene kan rense os fra al synd. Han frelser os ikke ved loven, og han vil heller ikke
frelse  os  i  ulydighed  mod loven.  Vor  kærlighed  til  Kristus  vil  stå  i  forhold  til
dybden af vor overbevisning om synd, og ved loven når man til syndserkendelse.
Men idet vi ser os selv, lad os se bort til Jesus, som gav sig selv for os, så han
kunne genløse os fra al uretfærdighed. Tag ved tro fat på Kristi fortjenester, og det
sjæle-rensende blod vil blive anvendt. Desto klarere vi ser de onder og farer, som vi
er blevet udsat for, desto mere taknemmelige vil vi være for udfrielsen ved Kristus.
Kristi evangelium giver ikke mennesker ret til at overtræde loven, for det var ved
overtrædelse, at elendighedens sluser blev åbnet over vor verden.’ Faith & Works,
s. 96. 

7. Hvordan forklarede Paulus dette i sin egen erfaring? Rom. 7, 13.

BEMÆRK:  ‘Der  findes  ingen  sikkerhed,  hvile  eller  retfærdighed  for  den,  som
overtræder Guds lov. Man kan ikke håbe på at stå uden skyld for Gud og have fred
med ham på grund af Kristi forsoning, så længe man fortsætter med at leve i synd.
Man må holde op med overtrædelserne og blive loyal og trofast. Når synderne ser
ind i det store moralske spejl, ser de deres karaktermangler. De ser sig selv sådan
som de virkelig er, tilsølede, urene og fortabte.’ På fast grunn, bog 1, s. 209. 

‘Han vil overbevise verden om synd’

8. Hvad er Bibelens eneste definition på synd? 1 Joh. 3, 4.

BEMÆRK:  ‘Der  venter  synderen  en  forfærdelig  undergang.  Det  er  derfor
nødvendigt,  at  vi  ved,  hvad  synd  er,  for  at  vi  må kunne undslippe  dens  magt.
Johannes siger:  “Enhver,  der  gør synd,  begår  dermed også  lovbrud,  ja,  synd er
lovbrud” (1 Joh. 3, 4). Her har vi den sande definition på synd; det er “lovbrud.”
Hvor ofte bliver synderen ikke tilskyndet til at opgive sine synder og gå til Jesus;
men har budbringeren, der ville lede ham til Kristus, tydeligt vist ham vejen? Har
han tydeligt påpeget kendsgerningen, at “synd er lovbrud,” og at han må angre og
opgive overtrædelsen af Guds bud?’ Faith & Works, s. 117. 
Alternative  definitioner  på  synd  er  blevet  foreslået.  Nogle  er  baseret  på
menneskeskabte udlægninger af betydningen af græske ord i stedet for Bibelens
lære,  f.eks.  “hamartia”:  at  ramme ved  siden  af  målet.  Andre  viser  sig  at  være
eksempler på bestemte slags synd frem for definitioner, f.eks. “alt det, som ikke
udspringer af tro, er synd.”

9. Hvad beskrev Jesus som Helligåndens første gerning? Joh. 16, 8.
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BEMÆRK: ‘Til dem, der hævdede, at “evangeliets forkyndelse opfyldte alle lovens
formål,” svarede Wesley: “Dette benægter vi på det bestemteste. Det opfylder ikke
lovens vigtigste formål, nemlig at overbevise mennesker om synd, at vække dem,
der stadig sover på helvedes rand.” Apostlen Paulus siger, at “ved loven når man
nemlig kun at erkende sin synd,” og “først når mennesket overbevises om synd,
føler han i sandhed behov for Kristi forsoningsdød... ‘De raske’, siger Herren selv,
‘har ikke brug for læge, men de syge.’ Det tjener derfor ikke noget formål at tilbyde
de raske, eller dem der mener, de er raske, nogen læge. Først må I overbevise dem
om, at de er syge, ellers vil de ikke takke jer for jeres arbejde. Det er ligeledes uden
mening  at  forkynde  Kristus  for  dem,  hvis  hjerte  er  helt  og  aldrig  har  været
sønderknust.”’ Konfrontation, s. 225.
En puritansk forkynder  sagde:  “Evangeliets  skarlagensrøde  tråd  er  forbundet  til
lovens skarpe nål.”

‘Jeg har holdt min Faders bud’

10. Holdt Kristus budene? Joh. 15, 10. 

BEMÆRK: ‘Kristus var lydig mod alle lovens krav. Han sagde om sig selv:  “At
gøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mit indre.” Sal. 40, 9. Da han
var på jorden, sagde han til sine disciple: “Jeg har holdt min Faders bud.” Joh. 15,
10. Med sin fuldkomne lydighed har han gjort det muligt for hvert eneste menneske
at adlyde Guds lov. Når vi overgiver os til Kristus, bliver vi ét med ham, vor vilje
forenes med hans vilje, sindet bliver ét med hans sind, og tankerne tages til fange af
ham: vi lever hans liv. Det er, hvad det betyder at være iført hans retfærdigheds
klædning.  Når  så  Herren  betragter  os,  ser  han  ikke  figenbladsklædningen,  ikke
syndens  nøgenhed  og  fejl,  men  sin  egen  retfærdigheds  klædning,  som  er
fuldkommen lydighed mod Guds lov.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 118.

11. Hvilken advarsel gav Jesus angående dem, som anser selv ét af budene
som uvæsentligt, og som lærer andre at handle, som de gør? Matt. 5, 19.

BEMÆRK: ‘Mange præster lærer deres menighed og mange lærere deres elever, at
Guds lov er ændret eller ophævet; og de, der mener, at dens krav stadig er gyldige
og skal adlydes helt bogstaveligt, må anses for at være til nar eller foragt...  Den
sidste store strid mellem sandhed og vildfarelse er  kun den endelige kamp i en
langvarig strid om Guds lov. Vi er nu ved at indlede denne kamp.’ Konfrontation,
s. 478. 479.
‘Skal vi tro på dem – disse mennesker, som hævder at være helliggjorte, mens de
nægter at adlyde Gud? De siger, at Herren har fortalt dem, at de ikke behøver at

59



Lektie 9: 27. maj – 2. juni
holde  de  ti  bud;  men  har  Herren  fortalt  dem  dette?  Nej,  Gud  lyver  ikke.’
Evangelism, s. 597.

‘Hold mine befalinger’

12. Talte Kristus om andre befalinger  end dem,  han gav på Sinaj,  da han
befalede sine disciple “hold mine befalinger”? Betragt Mark. 10, 17-19. 

BEMÆRK: ‘Kristi  herlighed  skinner gennem loven,  som er  en afskrift  af  hans
karakter, og mennesket føler hans omskabende kraft, indtil det forvandles til hans
lighed. De får del i den guddommelige natur, og bliver mere og mere lig Frelseren,
mens de  går  frem,  skridt  for  skridt,  i  overensstemmelse  med Guds  vilje,  indtil
fuldkommenheden nås. Guds lov blev ikke givet jøderne alene. Den er bindende
over  hele  verden  og  for  stedse.  Dens  ti  forskrifter  er  ligesom en  kæde  med ti
lænker. Hvis den ene brydes, bliver kæden værdiløs. Ikke en eneste forskrift kan
tilbagekaldes eller ændres for at frelse overtræderen.’ God’s Amazing Grace, s. .

13. Hvad  er  Kristi  “nye”  bud?  Joh.  15,  12.  Se  2  Joh.  5;  1  Joh.  2,  7-10.
Sammenlign med 3 Mos. 19, 18.

BEMÆRK:  ‘Jesus  sagde  til  sine  disciple:  “Dette  er  mit  bud,  at  I  skal  elske
hverandre, ligesom jeg har elsket jer.” Dette var faktisk et gammelt bud, som var
blevet givet i Det Gamle Testamentes skrifter, men det var gået tabt. Det var ikke
blevet praktiseret.  Budet,  at de skulle elske hverandre,  som Kristus havde elsket
dem, var i sandhed nyt for disciplene. Men åbenbaringen af denne kærlighed ville
give verden et umiskendeligt bevis på, at de var Guds børn.’  1888 Materials, s.
140.
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‘At de alle må være ét’

UDENADSVERS: ‘Se, hvor godt og hvor lifligt er det, når brødre bor tilsammen.’ 
Sal. 133, 1.
STUDIEHJÆLP: Conflict & Courage, s. 288.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Joh. 17, 11-23.
LEKTIENS MÅL: At studere hvad kristen enhed virkelig betyder.

Indledning
‘Tiden er kommet, hvor en gennemgribende reformation må finde sted. Når denne
reformation begynder,  vil  bønnens ånd besjæle hver eneste troende og vil drive
splidens og stridens ånd bort fra menigheden. De, der ikke har levet  i  kristeligt
samfund, vil drage nær til hverandre. Et medlem, der arbejder i den rigtige retning,
vil lede andre til at forene sig med ham under forbøn om, at Helligånden må blive
åbenbaret. Der vil ikke være nogen forvirring, fordi alle vil være i harmoni med
Åndens vilje.  De skranker,  der  skiller  den ene  troende fra  den anden,  vil  blive
nedbrudt, og Guds tjeneres tale vil stemme overens.  Herren vil samarbejde med
sine  tjenere.  Alle  vil  med forståelse  bede  den  bøn,  Kristus  lærte  sine  disciple:
“Komme dit rige; ske din vilje på Jorden, som den sker i Himmelen.” Matt. 6, 10.’
Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 226. 

‘De var alle samlede med hverandre’

1. I hvilken tilstand var de første kristne, da Helligåndens kraft blev udgydt
over dem? ApG. 2, 1. Sammenlign med ApG. 1, 14.

BEMÆRK: ‘Hjertet må tømmes for enhver besmittelse og renses, så Ånden kan
tage bolig der. Det var ved at bekende og afstå fra deres synder, ved inderlig bøn og
helligelse af  sig selv til  Gud, at  de første  kristne beredte sig for  udgydelsen  af
Helligånden på pinsefestens dag. Den samme gerning, bare i større mål, må gøres
nu. Så behøver det menneskelige redskab kun at bede om velsignelsen og vente på,
at Herren fuldkommengør gerningen angående ham. Det er Gud, der påbegyndte
gerningen, og han vil fuldføre den og gøre mennesket fuldkomment i Jesus Kristus.
Men der  må ikke  være  nogen  forsømmelse af  den nåde,  der  repræsenteres  ved
tidligregnen. Det er kun de, der lever op til det lys, de har, der vil modtage større
lys. Medmindre vi dagligt går fremad i udøvelsen af de aktive kristne dyder, vil vi
ikke genkende åbenbaringen af Helligånden i sildigregnen. Den kan falde på hjerter
omkring os, men vi vil ikke vide det eller modtage den.’ Testimonies to Ministers,
s. 507.
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2. Havde disciplene altid været enige? Mark. 9, 34; Luk. 22, 24.

BEMÆRK:  ‘Når  I bærer  Kristi  åg,  vil  al  jeres  klagen  og splid  ophøre.  Da der
opstod en strid mellem Kristi disciple på vejen, ‘spurgte han dem: “Hvad var det, I
talte sammen om på vejen?” Men de tav; thi de havde på vejen talt med hverandre
om, hvem der var den største... Og han tog et lille barn, stillede det midt iblandt
dem, tog det i favn og sagde til dem: “Den, der tager imod sådan et lille barn for
mit navns skyld, tager imod mig; og den, der tager imod mig, tager ikke imod mig,
men imod ham, som udsendte mig.”’ Lad os nu være ligesom børn for Gud. Lad os
være lærenemme, lærevillige, og så vil Guds Ånd binde vore hjerter sammen, og vi
vil være ét i Kristus Jesus. Så vil Faderen elske os, ligesom han elsker sin Søn. Lad
denne tanke fylde sjælen med taknemmelighed og gå på jeres vej til Zion med sang
i jeres hjerter for Gud.’ General Conference Daily Bulletin, 13. april 1891.

‘Og stræber efter at bevare Åndens enhed’

3. Kan enhed opretholdes uden anstrengelse? Ef. 4, 3.

BEMÆRK: ‘Kæmp alvorligt for enhed. Bed om den. Arbejd for den. Det vil give
åndelig sundhed, opløfte tankerne, forædle karakteren, give et himmelsk sind og
sætte jer i stand til at overvinde egoisme og ond mistanke og til mere end sejre ved
ham, der elskede jer og gav sig selv hen for jer. Korsfæst selvet og agt hverandre
højere  end  jer  selv.  På  den  måde  kan  I  blive  ét  med  Kristus.  Over  for  det
himmelske univers og over for menigheden og verden vil I bære det ufejlbarlige
bevis  på,  at  I  er  Guds  sønner  og  døtre,  og  Gud  vil  blive  herliggjort  ved  det
eksempel, I viser.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 339.

4. Hvilken slags karakter skal kristne have, dersom de skal have enhed? Ef. 
4, 2.

BEMÆRK: ‘I vort daglige liv, foran vore brødre og foran verden, skal vi være
levende  fortolkere  af  Skrifterne,  idet  vi  ærer  Kristus  ved  at  åbenbare  hans
sagtmodighed  og  hans  hjertes  ydmyghed.  Kristi  lære  skal  for  os  være  ligesom
bladene på livets  træ.  Idet  vi  spiser  og fordøjer  livets  brød,  vil  vi  åbenbare  en
symmetrisk karakter. Ved vor enhed, ved at agte andre højere end os selv, skal vi
give verden et levende vidnesbyrd om sandhedens kraft.’ SDA Bible Commentary,
bind 5, s. 1135. 
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5. Hvad  er  et  af  formålene  med  tilstedeværelsen  af  Åndens  gaver  i

menigheden? Ef. 4, 13a.

BEMÆRK:  ‘Gud leder  et  folk  ud  fra  verden  på  den  evige  sandheds  ophøjede
platform – Guds bud og Jesu tro. Han vil opdrage og udruste sit folk. De vil ikke
være  uenige,  hvor  den  ene  tror  på  én  ting,  og  en  anden  har  trospunkter  og
holdninger, som er helt modsat den førstes; hvor hver bevæger sig helt uafhængigt
af  legemet.  Gennem  de  forskellige  gaver  og  styringer,  som  han  har  sat  i
menigheden, vil de alle komme til  troens enhed. Hvis et menneske antager sine
synspunkter  på  Bibelens  sandhed  uden  hensyn  til  sine  brødres  synspunkter  og
retfærdiggør sin fremgangsmåde med at påberåbe sig retten til at have sine egne
særlige synspunkter og da tvinge dem over andre, hvordan kan han opfylde Kristi
bøn? Og hvis en anden og endnu en anden dukker op, der hver påberåber sig deres
ret til at tro og tale, som det passer dem, uden hensyntagen til legemets tro, hvor vil
den harmoni være, der eksisterede mellem Kristus og hans Fader, og som Kristus
bad om måtte eksistere blandt hans brødre?’ Christian Experience & Teachings, s.
201.

‘Én hjord, én hyrde’

6. Hvad er Kristi mål for sit folk? Joh. 10, 16.

BEMÆRK: ‘Når prøvelserne hober sig op omkring os, skaber de både splittelse og
sammenhold i menigheden. Nogle af dem, der nu vil væbne sig til kamp, vil falde
for fristelser, når den virkelige fare opstår, fordi de ikke var grundfæstede på den
sikre klippe. De, som har haft stort lys og værdifulde fordele, men ikke har gjort
brug af dem, vil finde et eller andet påskud til at forlade os. De bliver grebet af
fjendens bedrag, og fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, føjer de
sig efter  forførende ånder  og dæmoners  lære,  så de forlader  troen.  Men på den
anden side vil de sande får høre den sande Hyrdes røst, når forfølgelsens storme
virkelig bryder  løs over os.  Selvopofrende bestræbelser  for  at  redde de fortabte
bliver udført, så mange af dem, der har forvildet sig fra folden, kommer tilbage for
at følge Den store Hyrde. Guds folk forener sig i en fælles front imod fjenden.
Foran denne fælles fare forsvinder enhver kamp om overherredømme, og der er
ingen diskussion om, hvem der skal være den største. Ingen af de sande troende vil
sige: “Jeg er tilhænger af Paulus, jeg af Apollos, og jeg af Kefas.” Vidnesbyrdet fra
alle som én er: “Jeg holder mig til Kristus, jeg glæder mig i ham som min egen
frelser.”’ Kristus Alene, s. 210.

7. Hvilket kald vil føre Kristi folk ind i den ene hjord? Åb. 18, 1-4.
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BEMÆRK: ‘I alle jordens lande findes der mennesker, som ikke har bøjet knæ for
Ba’al.  Når  mørke  skjuler  jorden  og  dunkelhed  folkene,  vil  disse  trofaste  sjæle
skinne  som himmelens  stjerner,  der  kun  er  synlige  om natten.  I  det  hedenske
Afrika, i de katolske lande i Europa og Sydamerika, i Kina, Indien, på øerne i havet
og i alle de mørke afkroge af jorden har Gud en funklende hær af udvalgte, som vil
skinne midt i mørket og over for en falden verden klart åbenbare den forvandlende
kraft, som findes i lydighed imod hans lov. Ja, allerede nu kan man se dem i alle
lande og blandt alle tungemål og folk, og når frafaldet er størst, og Satan gør sin
største anstrengelse for at få “alle, både små og store, rige og fattige, frie og trælle”
til under trussel om dødsstraf at give sig selv et mærke som tegn på, at de holder en
falsk hviledag, vil disse trofaste, “Guds dadelfrie børn,” som er “ulastelige og uden
svig,” skinne “som himmellys i verden.” Åb. 13, 16; Fil. 2, 15. Jo mørkere natten
er, jo klarere vil de skinne.’ Profeter & Konger, s. 95.

‘Ét legeme’

8. Hvordan  beskrev  Paulus  den  grundlæggende  læresætning  om  kristen
enhed? Ef. 4, 4-6.

BEMÆRK: ‘Den første engels  budskab i Johannes’  Åbenbaring 14. kapitel,  der
forkyndte Guds doms time og opfordrede mennesker til at frygte og tilbede ham,
var  beregnet  på  at  skille  de  erklærede  Guds  folk  fra  verdens  fordærvende
påvirkninger  og vække dem, så de kunne se deres  sande verdslige  og frafaldne
tilstand. Med dette budskab sendte Gud menigheden en advarsel, som, hvis den var
taget til indtægt, havde rettet op på de synder, der skilte den fra ham. Havde de
accepteret budskabet fra Himlen og ydmyget deres hjerter for Herren og alvorligt
søgt at forberede sig til hans nærværelse, ville Guds Ånd og kraft have givet sig til
kende iblandt dem. Menigheden ville igen nå den velsignede tilstand af enhed, tro
og kærlighed, som fandtes på apostlenes tid, da de troende “havde ét hjerte og én
sjæl,” og “talte Guds ord med frimodighed,” da Herren “daglig ... føjede nogle til,
som lod sig frelse.” ApG. 4, 32. 31; 2, 47. Hvis Guds bekendende folk ville tage
imod det lys, der skinner på dem fra hans ord, ville de nå den enhed, Kristus bad
om, den, apostlene beskriver som “Åndens enhed i fredens bånd.” “Der er,” siger
han, “ét legeme og én Ånd, ligesom I også blev kaldet til ét håb ved jeres kaldelse;
én Herre, én tro, én dåb.” Ef. 4, 3-5. Sådanne velsignelser erfarede de, der tog imod
adventbudskabet. De kom fra forskellige trosretninger, og deres sekteriske skranker
blev fejet bort; religiøse stridsspørgsmål sprængtes til atomer; håbet om et jordisk
tusindårsrige,  som  ikke  er  i  overensstemmelse  med  Skriften,  blev  opgivet,
fejlagtige meninger om Kristi genkomst blev rettet, stolthed og verdslighed blev
fejet  til  side,  uretfærdigheder  blev  rettet;  hjerter  blev  forenet  i  det  blideste
fællesskab, og kærlighed og glæde herskede overalt. Når denne lære gjorde dette
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for de få, der tog imod den, havde den kunnet gøre det samme for alle, hvis alle
havde taget imod den.’ Konfrontation, s. 314-315.

9. Hvilken handlemåde blev tilladt, da splid i læresætning opstod i den første
menighed? ApG. 15, 1-2.

BEMÆRK:  ‘Den  ordning,  som blev  opretholdt  i  den  første  kristne  menighed,
muliggjorde det for dem at gå støt fremad som en veldisciplineret hær, rustet med
Guds våben. Skønt de troendes menigheder var spredt over et stort territorium, var
de alle lemmer på det samme legeme; alle handlede i forståelse og harmoni med
hinanden. Hvis der viste sig uoverensstemmelser i en af de lokale menigheder, som
det senere hændte i Antiokia og andre steder, og de troende ikke var i stand til selv
at nå til enighed, fik den slags anliggender ikke lov til at skabe splittelse inden for
menigheden,  men  blev  henvist  til  en  generalforsamling  for  alle  de  troende,
bestående  af  udvalgte  delegerede  fra  de  forskellige  lokale  menigheder  med
apostlene og de ældste som dem, der sad inde med det øverste ansvar. Således blev
Satans bestræbelser for at angribe menigheden på isolerede steder imødegået med
samlet enighed fra alles side, og fjendens anslag for at splitte og ødelægge blev
forpurret.  “Gud  er  ikke  forvirringens,  men  fredens  Gud.”  1  Kor.  14,  33.  Han
kræver,  at  der  skal  herske  orden  og  være  system  inden  for  menighedens
anliggender i dag, ikke mindre end i gamle dage.’ Mesterens Efterfølgere, s. 55. 

‘Samme sjæl, samme sind’

10. Hvilket råd gav Paulus de kristne i Filippi? Fil. 2,2-3.

BEMÆRK: ‘Vi kan trygt søge at være enige i læresætning og ånd, og hvis dette
blev gjort, ville vi være i harmoni med Guds vilje. Dersom selviskhed, stolthed,
forfængelighed og ond mistanke blev lagt til side, ville vi blive stærke i Gud, og
vort hjertes dør ville være åben for Kristi ankomst; Helligåndens dåb ville falde
over os, og vi ville være fyldt  med hele Guds fylde. Så ville vi kende længden,
dybden, bredden og højden af Guds kærlighed, som overgår al forstand; vi ville
kende noget til gudsfrygtens hemmelighed. Vi ville være i stand til at tale, som
Peter og Johannes gjorde, om de ting, vi havde set og hørt. Det, vi behøver, er en
levende erfaring i de ting, der vedrører Gud. Vi behøver Kristi forvandlende nåde
til at tage alle sindets tanker, al intellektets kraft, til fange. De fysiske, mentale og
åndelige kræfter burde være under himmelens Guds kontrol, som giver os liv, mad
og enhver velsignelse.’ Review & Herald, 22. april 1890. 

11. Hvad håbede Paulus at se hos disse kristne? Fil. 2, 4.
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BEMÆRK: ‘Når mennesker mødes for at undersøge trospunkter, som der eksisterer
meningsforskelle over, vil den ånd, der styrer dem, åbenbares. De, som forsvarer
sandheden, burde være rolige og selvbeherskede. Hvis de har Kristi sindelag, vil de
være venlige og høflige.  De vil ikke forledes til at bruge hårde ord. De vil ikke
betragte sig selv som ufejlbarlige eller betragte dem, der er uenige med dem, med
foragt. De vil ikke betragte dem som fjender eller møde dem med latterliggørelse
eller spøgen.’ Gospel Workers, 1892 udgave, s. 389.
‘Vi må understrege betydningen af at være forenede. Vi skal ikke forlange, at alle
skal tænke ligesom vi, men hvis alle søger Kristi ydmyghed, vil de have Kristi sind.
Og så vil der være enhed i Ånden. Jeg opfordrer indtrængende dem, der tror på
sandheden, til  at vandre i enhed med deres brødre.  Prøv på ikke at give verden
anledning til at sige, at vi er yderliggående og splittede – at nogle siger én ting og
andre noget andet. Undgå splittelse.’ Last Day Events, s. 92.

‘At de alle må være ét’

12. Hvordan beskrev Jesus den enhed, som han ønsker at se i sin menighed? 
Joh. 17, 11.

BEMÆRK:  ‘Disse første  disciple var  udpræget  forskelligartede.  De skulle  være
verdens  lærere,  og  de  repræsenterede  vidt  forskellige  karaktertyper.  For  at  det
kunne lykkes dem at udføre den gerning, hvortil de var kaldede, var det nødvendigt
for  disse  mænd,  som  var  så  forskellige  af  natur  og  i  livsførelse,  at  nå  til  et
fællesskab i følelser, tanker og handlinger. Det gjaldt for Kristus om at sikre denne
enhed og dette fællesskab. Derfor søgte han at føre dem ind i fællesskabet med sig
selv.’ Mesterens Efterfølgere, s. 16.

13. Hvilket formål vil enheden blandt Kristi efterfølgere tjene? Joh. 17, 21-23.

BEMÆRK: ‘Alle sande arbejdere for Gud vil arbejde i harmoni med denne bøn. I
deres anstrengelser for at fremme værket vil de alle åbenbare den enhed i tanke og
gerning, som viser, at de er Guds vidner og elsker hverandre. For en verden, der er
splittet af uoverensstemmelser og strid, vil deres kærlighed og enighed vidne om
deres forbindelse med Himmelen. Den er det overbevisende tegn på deres missions
guddommelige karakter.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 135.
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‘Kamp mod synden’

UDENADSVERS:  ‘Derfor  skal  I  underordne  jer  under  Gud.  Stå  Djævelen
imod, så skal han fly fra jer.’ Jak. 4, 7.

STUDIEHJÆLP: I Den Store Læges Fodspor, s. 460-461.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Ef. 6, 10-18.
LEKTIENS MÅL: At studere troens gode strid.

Årsagen til denne lektie: Det er ved at blive almindeligt blandt evangelikale at
insistere på, at frelsesgerningen blev fuldført på korset. Hvis kristne derfor blot vil
holde op med at kæmpe mod synd og fristelse og overgive alt til Kristus, så vil han
tage  over  og  vinde  sejren  for  dem.  Deres  del  er  passiv,  at  ligge  som  ler  i
Pottemagerens hænder, at tage imod Kristi tilregnede retfærdighed og således gøre
krav på frelsesvisheden. Da dr. Alexander Whyte hørte denne lære, kommenterede
han: “Och, it’s a sair fecht tae the end!” [Det er en svær kamp til enden.] 

Indledning
‘Den kristnes liv er en kamp og en march fremad. I denne kamp er der ikke tale

om noget  ophold. Der  må arbejdes  uafbrudt  og ihærdigt.  Det  er  ved uafladelig
anstrengelse,  at  vi  kan  vedblive  at  sejre  over  Satans  fristelse.  Kristelig
retskaffenhed må efterstræbes med energi og opretholdes med et urokkeligt forsæt.’
I Den Store Læges Fodspor, s. 461. 

‘I skal leve’

1. Hvilken advarsel giver Paulus dem, der fortsætter med at give efter for
kødet? Rom. 8, 13.

BEMÆRK: Det græske ord, der er oversat til “døder” betyder bogstaveligt “at blive
ved med at dræbe.”
‘Der er mange, alt for mange, som hævder at være Guds tjenere, men som ikke har
nogen  erfaringsmæssig  kundskab  om  ham.  Deres  anerkendelse  af  Kristus  er
vildledende, fordi de ingen tro har på, at han vil give dem kraft til at sejre over
deres  synder.  De  tager  ikke  imod  ham som deres  personlige  Frelser,  og  deres
karakter  åbenbarer  nedarvede og tillærte mangler.  Deres  opførsel  bringes  ikke i
harmoni med Guds lov, men er påvirket af deres egne tilbøjeligheder. Selviskhed
binder dem på hænder og fødder. Gud ser med sorg på deres trældom.’ Signs of the
Times, 11. marts 1897. 
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2. Hvordan forklarede Paulus, at overgivelse til Gud kræver, at den kristne

ikke længere bøjer sig for synd og fristelse? Rom. 6, 12-14.

BEMÆRK:  ‘Gud søger hele tiden at præge vore hjerter ved sin Helligånd, så vi
bliver overbevist om synd, om retfærdighed og om den kommende dom. Vi kan
stille  vor  vilje  på  Guds  viljes  side  og  i  hans  styrke  og  nåde  modstå  fjendens
fristelser.  Når vi  giver  efter  for  Guds Ånds indflydelse,  bliver  vor samvittighed
mild og følsom, og synd, som vi er gået forbi uden at skænke ret megen tanke,
bliver umådelig syndig. Gud kalder på mennesker til at modsætte sig ondskabens
magter.  Han siger:  “Lad derfor  ikke synden have herredømmet  i  jeres  dødelige
legeme, så I lyder dets lyster; stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden
som uretfærdigheds redskaber; men stil jer selv til rådighed for Gud som dem, der
fra døde er blevet levende, og jeres lemmer til rådighed for Gud som retfærdigheds
redskaber.” Rom. 6, 12-13. I denne strid mellem retfærdighed og uretfærdighed kan
vi  kun  have  fremgang  ved  guddommelig  hjælp.  Vor  menneskelige  vilje  må
underlægges den guddommelige vilje; den menneskelige vilje må blandes med den
guddommelige. Dette vil bringe Helligånden til vor hjælp; og hver kamp vil føre til
generhvervelsen af Guds købte ejendom, til genoprettelsen af hans billede i sjælen.’
Our High Calling, s. 153.
John Owen skrev: “Dræb synden, ellers vil synden dræbe dig.”

‘Nu skal også I aflægge det alt sammen’

3. Hvilket råd gav Paulus de kristne i Kolossæ? Kol. 3, 5-9.

BEMÆRK:  ‘Når en kristen har  gjort  denne erfaring,  må han ikke derfor  lægge
hænderne i skødet og slå sig til ro med, hvad der er udrettet for ham. Den, der har
besluttet  at  gå  ind  i  det  åndelige  rige,  vil  opdage,  at  alle  syndige  magter  og
lidenskaber, støttet af mørkets riges kræfter, går til angreb mod ham. Hver eneste
dag må han forny sin indvielse, hver dag må han kæmpe mod det onde. Gamle
vaner, nedarvede, dårlige tilbøjeligheder stræber efter herredømmet og mod disse
må han altid være på vagt og ved Kristi kraft kæmpe for at vinde sejr.’ Mesterens
Efterfølgere, s. 252.

4. Hvordan gav Jakob et lignende råd? Jak. 1, 21-22.

BEMÆRK: ‘Der er få, som virkelig smager lifligheden ved fællesskab med den
opstandne Frelser.  Alle beskæftiger sig for meget med denne verdens ting. Man
tænker og taler for meget om verdslige ting. Vi er alt for tilfredse med at indånde
jordens atmosfære. Man rådspørger alt for ofte selvet, og det leder dømmekraften
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hen i forkerte kanaler. Vor Frelser må beskues noget mere, og der må tales mere
om  himmelske  ting.  Vort  sekulære  arbejde  må  gøres,  men  hver
forretningsanliggende har brug for den mest minutiøse kritik, ellers vil der være
tråde af selviskhed vævet ind i  den,  og den vil  blive en snare for vore fødder.
Herren vil ikke tjene med vore synder. Der er ingen dyd i at dømme andre. Vor tid
og gerning er alt for vigtig til dette. “Jer selv skal I ransage, om I er i troen; jer selv
skal I prøve! Mærker I ikke på jer selv, at Jesus Kristus er i jer? ellers står I ikke
prøve.” 2 Kor. 13, 5.’ General Conference Bulletin, 23. april 1901.

‘Jeg levede engang uden lov’

5. Hvordan viste Jesus, at synd begynder i en tanke? Matt. 5, 21-22a. 27-28.

BEMÆRK: ‘Tolereres en uren tanke, næres der et uhelligt ønske, så bliver sjælen
besmittet og dens retskaffenhed kompromitteret. “Når begæret har undfanget, føder
det synd, og når synden er fuldvoksen, avler den død.” Hvis vi ikke vil begå synd,
må  vi  afsky  den  helt  fra  begyndelsen.  Enhver  følelse  og  ethvert  ønske  må
underlægges fornuften og samvittigheden. Enhver uhellig tanke må straks afvises.
Til jeres lønkammer, Kristi efterfølgere. Bed i tro og af hele hjertet. Satan våger for
at fange jeres fødder i en snare. I må få hjælp ovenfra, hvis I skal undfly hans list.’
Testimonies, bind 5, s. 177.

6. Hvordan kom Paulus til at forstå denne sandhed? Rom. 7, 7-8.

BEMÆRK:  ‘Denne  daglige  undersøgelse  af  vore  handlinger  for  at  se,  om
samvittigheden bifalder eller fordømmer dem, er nødvendig for alle, som ønsker at
opnå en fuldkommen kristen karakter. Mange gerninger, der anses for at være gode
gerninger, selv godgørenhedsgerninger, vil ved nøjere undersøgelse vise sig at være
tilskyndet  af  forkerte  motiver.  Mange  modtager  bifald  for  dyder,  som de  ikke
besidder.  Han,  der  gransker  hjerterne,  undersøger  motiverne,  og  ofte  bliver  de
gerninger,  der  bifaldes  højt  af  mennesker,  optegnet  af  ham som gerninger,  der
udspringer af selviske motiver og tarveligt hykleri. Enhver gerning i vort liv, om
den er fremragende og prisværdig eller irettesættelsesværdig, dømmes af ham, der
gransker hjerterne, efter de motiver, der tilskyndede den.’  Gospel Workers, 1892
udgave, s. 110.

‘Tager enhver mennesketanke til fange’

7. Hvad bliver vi formanet til at gøre med vore tanker? 2 Kor. 10, 5.
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BEMÆRK:  ‘Arbejdet  for  at  vinde  frelse  er  et  fællesforetagende.  Der  må være
samarbejde mellem Gud og den angrende synder. Dette er en nødvendighed for at
danne karakteren efter de rigtige grundsætninger.  Mennesket må gøre sit yderste
for at overvinde det, der hindrer ham i at nå til fuldkommenhed. Men han er helt
afhængig af Gud for, om det skal lykkes. Menneskelige bestræbelser er ikke i sig
selv tilstrækkelige.  Uden hjælp af den guddommelige kraft  kan de intet udrette.
Både  Gud  og  mennesket  må  arbejde.  Modstand  mod fristelsen  må komme fra
mennesket, men det må hente hjælpen fra Gud. På den ene side findes der evig
visdom, medynk og kraft, på den anden side svaghed, syndighed og fuldstændig
hjælpeløshed. Gud ønsker, at vi skal have herredømme over os selv; men han kan
ikke hjælpe os uden vort samtykke og vor medvirken. Guds Ånd arbejder gennem
de  kræfter  og  evner,  mennesket  har  fået.  Ved  egen  kraft  kan  vi  ikke  bringe
tankerne, ønskerne og tilbøjelighederne i overensstemmelse med Guds vilje; men
hvis vi er “villige til at gøres villige,” vil Frelseren udrette dette for os, så vi kan
“nedbryde tankebygninger og alt hovmod, der rejser sig mod erkendelsen af Gud,
og tage enhver mennesketanke til fange ind under lydighed mod Kristus.” 2 Kor.
10, 5.’ Mesterens Efterfølgere, s. 255.

8. Hvordan skal vi tage vore tanker til fange? Fil. 4, 8.

BEMÆRK: ‘Alle har en fri vilje, og de må derfor opdrage deres tanker til at løbe i
den rigtige kanal. Den første gerning hos dem, der ønsker reformation, er at rense
forestillingsevnen. Det, vi tænker over, burde være noget,  der vil ophøje sindet.
“Alt, hvad der er sandt, hvad der er sømmeligt, hvad der er retskaffent, hvad der er
rent, hvad der er elskeligt, hvad der har godt lov, al dyd og alt, hvad der er ros
værd: det skal I have i tanke!” [Fil. 4, 8.] Her er et stort område, hvor sindet trygt
kan bevæge sig. Hvis Satan søger at vende det mod lave og sanselige ting, vend det
tilbage. Når fordærvede tanker søger at få indpas i dit sind, fly til nådens trone og
bed om styrke fra himmelen. Ved Kristi nåde er det muligt for os at afvise urene
tanker.  Jesus  vil  tiltrække  sindet,  rense  tankerne  og  rense  hjertet  for  enhver
hemmelig  synd.  “Vor  stridsvåben  er  nemlig  ikke  verdslige,  men  mægtige  for
Gud.”’ Christian Temperance & Bible Hygiene, s. 136.

‘En brølende løve’

9. Hvordan beskriver Peter vor fjende? 1 Pet. 5, 8.

BEMÆRK: ‘Fra Adams dage frem til vor tid har vor store fjende udøvet sin magt
til at undertrykke og ødelægge. Nu er han ved at forberede sin sidste kamp mod
kirken. Alle, der søger at følge Jesus, vil blive bragt i strid med denne uforsonlige
fjende.  Jo  nærmere  den  kristne  kommer  til  at  efterligne  det  guddommelige
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forbillede, jo sikrere vil han gøre sig selv til mål for Satans angreb.’ Konfrontation,
s. 420-421.

10. Hvad rådede Peter den kristne til  at gøre ved denne ‘brølende løve’? 1
Pet. 5, 9.

BEMÆRK:  ‘Den,  der  skal  sejre,  må  våge,  for  Satan  søger  at  vinde  Kristi
efterfølgere ved hjælp af jordiske forviklinger, vildfarelser og overtro. Det er ikke
nok at undgå åbenlyse farer og farlige, selvmodsigende bevægelser. Vi må holde os
tæt  ved  Kristi  side  og  vandre  på  selvfornægtelsens  og  selvopofrelsens  sti.  Vi
befinder os i fjendens land. Han, som blev kastet ud af Himmelen, er kommet ned
til os og har stor magt. Med ethvert tænkeligt påfund og kunstgreb søger han at
fange sjæle. Medmindre vi bestandig er på vagt, vil vi falde som et let bytte for
hans utallige forførelser.’ Herren Kommer, 23. marts.

‘De blev alle døsige og faldt i søvn’

11. Hvordan skildrer Kristus sin menighed, der venter på hans komme? Matt.
25, 5. 

BEMÆRK: ‘Lad ingen af os være sendrægtige med at berede os for Kristi komme.
Lad ingen følge de uforstandige jomfruers eksempel og mene, at man med tryghed
kan vente, til katastrofen kommer, før man begynder at berede sit sind til at bestå,
når tiden er inde. Det vil være for sent at søge Kristi retfærdighed, når gæsterne
bliver kaldt ind og prøvet. Nu er tiden inde til at iføre sig Kristi retfærdighed – den
bryllupsklædning, som vil gøre dig skikket til at gå ind til Lammets bryllupsmåltid.
I lignelsen fortælles der, hvordan de uforstandige jomfruer tiggede om olie, men
ikke fik deres bøn opfyldt. Dette er symbolsk for dem, der ikke har beredt sig ved
at udvikle en karakter, der kan bestå i farens stund. Det er, ligesom de ville gå til
deres naboer og sige: Giv mig dine karakteregenskaber, ellers går jeg fortabt. De,
der var kloge, kunne ikke hælde deres olie på de uforstandige jomfruers blafrende
lamper. Karakteregenskaber kan ikke overføres fra den ene til den anden. Den kan
ikke  købes  eller  sælges;  den  skal  tilegnes.  Herren  har  givet  hvert  menneske
mulighed for at opnå en retfærdig karakter i nådetidens timer, men han har ikke
givet mulighed for, at det ene menneske kan tildele et andet karakteregenskaber,
som det har udviklet hos sig selv ved at gennemgå hårde erfaringer, ved at lære
lektier fra den store Lærer,  så han kunne udvise tålmodighed under prøvelse og
udøve tro, så han kunne flytte umulighedens bjerge. Det er umuligt at videregive
kærlighedens duft, at give mildhed til en anden, finfølelse og udholdenhed. Det er
umuligt for et menneskehjerte at udgyde Guds og menneskehedens kærlighed i et
andet hjerte.’ Youth’s Instructor, 16. januar 1896.
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12. Hvilken advarsel er vi givet om at sove, når vi burde være vågne? Ordsp.
6, 9-11.

BEMÆRK: ‘Mange af dem, der kender sandheden, og som hævder at tro, at det
sidste nådesbudskab er ved at blive givet verden, sover fast. Mange folder deres
hænder i lediggang som den lade. Herren har en gerning for alle at udføre. Der er
dem, der tror, at de kan blive frelst, blot ved at bifalde sandheden. Men dette kan
ikke  ske.  Sand  omvendelse  virker  som surdej  og  gennemtrænger  enhver  del  i
væsenet  og  fylder  mennesket  med  en  længsel  efter  at  tjene  Kristus.  Når  den
modtages  i  hjertet,  forvandler  sandheden  hele  væsenet  og  bringer  det  i
overensstemmelse med Kristi Ånd.’ Manuscript Releases, bind 20, s. 327.
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‘Lad den hellige blive ved at leve helligt’

UDENADSVERS: ‘Men ligesom han, der kaldte jer, er hellig, således skal også
I være hellige i al jeres færd.’ 1 Pet. 1, 15-16.

STUDIEHJÆLP: Mesterens Efterfølgere, kap. 5.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Åb. 22, 10-15.
LEKTIENS MÅL: At studere, om hellighed er et krav eller valgfrit for at få 

evigt liv.

Årsagen til denne lektie: I mange kirker i dag lærer man, at kristne kan vælge
hellighed  fra,  at  de  kan  vælge  at  blive  retfærdiggjort,  men  kan  betragte
helliggørelse som valgfrit.  Nogle kirker lærer faktisk, at der vil være to adskilte
grupper i himmelen: den ‘kødelige kristne’ vil nå himmelen, men være uden for
‘riget’  ‘som én,  der undflyr  flammerne’ og derfor  uden belønning.  De lærer,  at
disse kødelige kristnes frelse (dvs. evigt liv) er sikret; de kommer bare til at gå glip
af  den  belønning,  som Jesus  medbringer,  når  han  kommer.  En anden  måde  at
udtrykke denne adskillelse mellem retfærdiggørelse og helliggørelse er at lære, at
‘vi vil synde, indtil Jesus kommer.’

Indledning
‘Når Helligånden har overbevist om synd og givet os en forestilling om målet

for retfærdighed, bortleder han kærligheden fra de jordiske ting og fylder sjælen
med ønsket  om helliggørelse.  “Han  skal  vejlede  jer  til  hele  sandheden,”  sagde
Frelseren. Joh. 16, 13, Hvis mennesker er villige til at lade sig omdanne, vil der ske
en helliggørelse af deres hele væsen. Ånden vil tage, hvad der er Guds, og stemple
sjælen hermed. Ved hans kraft vil livets vej blive så tydelig, at ingen behøver at
fare vild.’ Mesterens Efterfølgere, s. 32.

‘I skal være hellige’

1. Hvilken formaning gav Peter menigheden? 1 Pet. 1, 15-16.

BEMÆRK:  ‘Apostlen  søgte  at  lære  de  troende,  hvor  vigtigt  det  er  at  bevare
tankerne fra at vandre til forbudte emner eller at ødsle deres kraft på ligegyldige
småting. De, der ikke ønsker at blive bytte for Satans list, må vogte vejen ind til
sjælen godt.  De må undgå at  læse,  se eller  høre noget,  der  tilskynder  til  urene
tanker.  Tanken  må  ikke  få  lov  til  tilfældigt  at  dvæle  ved  ethvert  emne,  som
sjælefjenden fremkalder forestillinger om. Hjertet må vogtes omhyggeligt; ellers vil
det onde udefra vække det onde inden i det, og sjælen vil komme til at vandre i
mørke. “Bind derfor op om jeres sinds lænder,” skrev Peter, “vær ædru og sæt fuldt
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ud jeres håb til den nåde, som bliver jer til del, når Jesus Kristus åbenbares; ... I må
ikke rette jer efter de lyster, som I før i jeres uvidenhed levede i. Men ligesom han,
der kaldte jer, er hellig, således skal også I være hellige i al jeres færd.”’ Mesterens
Efterfølgere, s. 275.

2. Hvad blev de, der tjente Gud i hans helligdom, befalet at gøre? 3 Mos. 10,
10.

BEMÆRK:  ‘I  Kristi  undervisning  sættes  det  sande  og  det  falske  i  kontrast  til
hinanden. Vi behøver ikke at tøve med at finde vor glæde i det, som er rent og
himmelsk, at tale om det, der er godt, at bringe klarheden, som Gud har givet vort
sind. Vi bør alvorligt ønske at være ligesom det fuldkomne Forbillede. Vi bør takke
Gud, at vi ved hjælp af hans Ånd kan skelne mellem det rene og hellige og det
urene  og uhellige.  Ved at  beskue og efterligne  det  fuldkomne Forbillede  vil  vi
fremstille en kristuslignende karakter  for  verden.  Vi har  ønsket meget,  at  andre
skulle  besidde  en  sådan  karakter  og  er  blevet  meget  fortvivlede,  fordi  de  ikke
udviste kristuslighed i deres liv; men lad os sørge for, at andre ikke er fortvivlede
ved at se denne samme mangel i vor egen karakter.’  Review & Herald,  8. august
1893.

‘Skal vi blive i synden?’

3. Hvilket  højtideligt  spørgsmål  stillede  Paulus,  og  hvilket  svar  gav han?
Rom. 6, 1-2.

BEMÆRK:  ‘Kristus  tilregner  den  troende  synder  sin  fuldkommenhed  og
retfærdighed, når han ikke fortsætter i synd, men vender sig fra overtrædelse til
lydighed  mod  budene.  Mens  Gud  kan  være  retfærdig  og  dog  retfærdiggøre
synderen  ved Kristi  fortjenester,  kan intet  menneske dække sin sjæl  med Kristi
retfærdighedsklædning, mens det praktiserer kendte synder eller forsømmer kendte
pligter.’ The Faith I Live By, s. 115.

4. Hvilket enkelt princip fremsatte Paulus? Rom. 6, 16.

BEMÆRK: ‘‘Ved I ikke, at når I stiller jer til rådighed for en som lydige trælle, så
er  I  trælle  under  ham,  som  I  lyder,  enten  under  synden  til  død  eller  under
lydigheden til retfærdighed?” Rigtig mange af dem, der bekender sig til at være
Kristi  tjenere,  tilhører  ham  ikke.  De  bedrager  deres  egen  sjæl  til  deres  egen
ødelæggelse.  Mens  de  bekender  sig  til  at  være  Kristi  tjenere,  lever  de  ikke  i
lydighed mod hans vilje; de adlyder en anden herre og modarbejder dagligt  den
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Herre, som de bekender sig til at tjene. ‘Ingen kan tjene to herrer; han vil jo enten
hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden.
I kan ikke tjene både Gud og mammon.” Jordiske og selviske interesser beskæftiger
Guds bekendende efterfølgeres sjæl, sind og styrke. I alt væsentligt er de mammons
tjenere. De har ikke erfaret en korsfæstelse til verden. Kun få blandt de mange, der
bekender sig til at være Kristi efterfølgere, kan sige med apostlen: ‘Det være langt
fra mig at rose mig af noget andet end vor Herres Jesu Kristi kors, ved hvem verden
er korsfæstet for mig, og jeg for verden.”’ Review & Herald, 5. maj 1885.

‘Lad ingen bedrage jer’

5. Hvordan gjorde Paulus det klart, at vi ikke kan arve evigt liv og klynge os
til vore synder? 1 Kor. 6, 9-10; Gal. 5, 19-21; Ef. 5, 5.

BEMÆRK:  ‘Menigheden  har  en  forpligtelse  til  at  advare,  til  at  belære  og  om
muligt til at hjælpe dem, der falder i synd. “Overbevis, tugt, forman,” siger Herren,
“med al langmodighed og belæring.” 2 Tim. 4, 2. I skal handle med troskab over
for enhver overtrædelse. Advar enhver sjæl, som er i fare. Lad ingen få lov til at
narre sig selv. Nævn synden ved dens rette navn. Forkynd, hvad Gud har sagt med
hensyn til at lyve, at bryde sabbatten, at stjæle, at dyrke afguder og enhver anden
form for synd. “De, der øver sådanne ting, skal ikke arve Guds rige.” Gal. 5, 21.
Hvis de holder fast ved synden, skal den samme dom, som du har forkyndt dem ud
fra Guds ord, fældes over dem i Himmelen. Ved at  vælge synden nægter  de at
vedkende sig Kristus. Menigheden må vise, at den ikke bifalder deres gerninger,
ellers vil den selv vanære sin Herre. Den må sige det samme om synden, som Gud
siger  om den. Den må behandle den efter Guds anvisning, og dens handlemåde
bliver  godkendt  af  Himmelen.  Den,  som  ringeagter  menighedens  myndighed,
ringeagter Kristi egen myndighed.’ Den Store Mester, s. 549.

6. Hvilken advarsel gav Paulus mod sådanne bedrag? Ef. 5, 6-7.

BEMÆRK:  ‘Menneskelige  opfindelser  behager  det  kødelige  sind  og  beroliger
samvittigheden, idet den klynger sig til synd. Mennesker bryder sig ikke om den
tro, der virker ved kærlighed og helliggør sjælen. Synd blev ikke lagt til side og
ringeagtet, og for at kunne undskylde den, måtte man finde på en måde, hvorved
sandhedens  sværds  skær  kunne  sløves;  så  mennesker  bragte  menneskelige
tankegang og påstande. Hvis mennesker havde tilladt Guds ord at gøre sin gerning
på hjertet og intellektet, ville de have skelnet og adskilt det falske fra det sande.
Hvis de havde modtaget Skrifterne i deres enfoldighed, ville de ikke have givet sig
selv hen til verdslige bestræbelser, at opfylde deres timelige forhåbninger. Men de
gjorde Guds ord virkningsløst ved deres traditioner og fordrejede Skriften fra dens
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sande betydning. Herren siger, at sandhedens ord er i stand til at gøre et menneske
vist  til  frelse.  Det  er  et  værn og et  skjold og beskytter  mennesker  fra  fjendens
vildfarelse. “Lad ingen bedrage jer med tomme ord; thi for sådanne synders skyld
kommer Guds vrede over ulydighedens børn. Gør derfor ikke fælles sag med dem!
Thi I var forhen mørke, men nu er I lys i Herren; I skal vandre som lysets børn –
lysets frugt består jo i al godhed og retfærdighed og sandhed.”’ Signs of the Times,
4. juni 1894.

‘Blive ved at leve helligt’

7. Hvilken kendelse vil markere afslutningen på dommen? Åb. 22, 11.

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

8. Er Kristi belønning kun for nogle få eller for alle, når han kommer? På
hvilket grundlag afgøres et menneskes belønning? Åb. 22, 12. Sammenlign
med Sal. 91, 8; Es. 3, 11.

BEMÆRK: ‘Alle må høre en retfærdig Dommers endelige kendelse, når enhver sag
vil være afgjort, og ethvert menneske gengældes efter dets gerninger. Guds loyale
og  troende  børn  vil  da  blive  adskilt  fra  den  ondes  børn,  som får  adskilles  fra
bukkene. De retfærdige vil blive stillet ved Guds højre hånd, mens overtræderne vil
blive stillet ved hans venstre hånd.’ Youth’s Instructor, 20. december 1900.
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‘Hellighed; uden den skal ingen se Herren’

9. Hvad bliver vi fortalt er nødvendig, hvis vi skal møde Herren? Heb. 12,
14.

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

10. Hvad kaldte Gud syndere til at blive? 1 Tess. 4, 7.

BEMÆRK: ‘“Af deres frugter skal I kende dem” (Matt. 7, 20), erklærer Frelseren.
Alle Kristi sande efterfølgere vil bære frugt til hans ære. I deres liv vil de vidne om,
at  Guds Ånd har udført  en god gerning i dem, og deres frugter  er hellighedens
frugter.  Deres  liv er  ophøjet og rent.  Gode gerninger er  den sikre frugt  af  sand
gudsfrygt,  og de,  som ikke bærer  denne frugt,  åbenbarer,  at  de ikke har  nogen
erfaring om det, som hører Gud til. De er ikke grene på vintræet.’ Ung i dag, s. 323.

‘Salig og hellig’

11. Hvad siger Bibelen om dem, der vil blive opvakt i den første opstandelse,
når Jesus kommer? Åb. 20, 6.

BEMÆRK: ‘Vi ser frem i forventning om det salige håb og den store Guds og vor
Frelsers Jesu Kristi herlige tilsynekomst. Vi vil måske ikke være i live, når Kristus
kommer med kraft og megen herlighed, for alle er underlagt døden på et hvilket
som helst  tidspunkt, men hvis vi  er retfærdige,  i  harmoni med Guds lov, vil  vi
reagere på den røst, der vil kalde Guds folk frem af deres grave, og vil komme frem
for at modtage udødelighed. Det er kun de salige og hellige, der vil være rede til
den første opstandelse; for når Kristus kommer, vil han ikke forvandle karakteren.
Den forvandling, der vil finde sted, er den forvandling, som Paulus talte om, når
han siger: “I et nu, i et øjeblik, når den sidste basun lyder; thi basunen skal lyde, og
de  døde  skal  opstå  uforkrænkelige,  og  da  skal  vi  forvandles.  Thi  dette
forkrænkelige  må  iføre  sig  uforkrænkelighed,  og  dette  dødelige  iføre  sig
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udødelighed.” Guds ord erklærer,  at vi må være dadelfrie,  uden plet  eller rynke
eller noget sådant. Nu skal vi lære lydighed, underkastelse til den guddommelige
vilje, så Gud kan virke i os både at ville og at virke, for at hans gode vilje kan ske,
og for at vi må arbejde på vor egen frelse med frygt og bæven.’ Signs of the Times,
9. februar 1891.

12. Hvad siger Bibelen om de kristne, der vil leve og se Jesus komme? 1 Joh.
3, 2-3. Sammenlign med 2 Pet. 3, 11. 14.

BEMÆRK: ‘Vi lever i de sidste dage. Kristus kommer snart for at hente sit folk til
de boliger,  han bereder for dem. Men intet,  der besmitter,  kan komme ind i de
boliger. Himmelen er ren og hellig, og de, der går gennem Guds stads porte, må her
være iklædt indre og ydre renhed.’ Counsels on Health, s. 103.
‘Når Kristus kommer, vil jorden skælve foran ham, og himlen vil rulles sammen
som en bogrulle,  og hvert  bjerg og hver ø vil flyttes fra deres plads.  “Vor Gud
komme og tie ikke. Foran ham gik fortærende ild, omkring ham rasede storm; han
stævnede himlen deroppe hid og jorden for at dømme sit folk: ‘Saml mig mine
fromme, der sluttede pagt med mig ved ofre!’ Og himlen forkyndte hans retfærd, at
Gud er den, der dømmer.” Sal. 50, 3-6. I lyset af Herrens store dag ser vi, at vor
eneste  sikkerhed  findes i  at  tage  afstand  fra  al  synd  og uretfærdighed.  De,  der
fortsætter i synd, vil blive fundet mellem de fordømte og fortabte.’ Faith & Works,
s. 116.
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‘Uden plet eller rynke’

UDENADSVERS: ‘Stræb efter fred med alle og efter hellighed; uden den skal
ingen se Herren.’ Heb. 12, 14.

STUDIEHJÆLP: Budskaber til Menigheden, s. 87-90.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Kol. 3, 1-17.
LEKTIENS MÅL: At studere om det er trygt at acceptere ideen om, at vi kan 

synde, indtil Jesus kommer.

Indledning
‘Jeg så  mange  forsømme den  beredelse,  der  er  så  nødvendig,  og  se  fremad  til
“vederkvægelsens tider” og “sildigregnen” i forventning om, at disse skulle gøre
dem skikkede til at bestå på Herrens dag og til at leve for hans åsyn. O, hvor mange
jeg så stå  uden beskyttelse  i  trængselstiden!  De havde forsømt den nødvendige
beredelse, og derfor kunne de ikke modtage den vederkvægelse, som alle må have
for at  kunne leve for  Guds hellige  åsyn...  Jeg så,  at  ingen  kan blive delagtig i
“Vederkvægelsen,”  medmindre  han  vinder  sejr  over  enhver  skødesynd,  over
hovmod, egennytte, kærlighed til verden og over alle urigtige ord og handlinger. Vi
bør derfor nærme os Herren mere og mere og alvorligt søge den beredelse, som er
nødvendig, for at vi kan bestå i striden på Herrens dag. Lad alle huske på, at Gud er
hellig, og at kun hellige væsener nogen sinde kan bo i hans nærhed.’ Budskaber til
Menigheden, s. 89-90. 

‘Du er hellig’

1. Hvad bliver vi fortalt om Gud? Sal. 22, 4; Åb. 15, 4.

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

2. Hvilken lovprisningssalme synger englene? Es. 6, 3. Sammenlign med Åb.
4, 8. 
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BEMÆRK: ‘Rens jer selv for alt, hvad der besmitter legeme og ånd. Den kronende
herlighed  af  Kristi  egenskaber  er  hans  hellighed.  Englene  bøjer  sig  for  ham i
tilbedelse og udbryder: “Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige.” Åb.
4, 8. Han erklæres for at være herlig i sin hellighed. Studer Guds karakter. Ved at
beskue Kristus, ved at søge ham i tro og bøn, kan du blive ligesom ham.’ Counsels
to Parents, Teachers & Students, s. 402.

‘De skal se Gud’

3. Hvordan reagerede Esajas på Guds nærværelse? Es. 6, 5. Sammenlign 
med 1 Kong. 19, 13; 2 Mos. 3, 6.

BEMÆRK: ‘Aldrig før  havde Esajas i  så fuldt  mål indset  Jehovas storhed eller
hans fuldkomne hellighed, og han følte, som om han i sin menneskelige svaghed og
uværdighed  måtte  omkomme  i  denne  guddommelige  nærværelse.  “Ve  mig,”
udbrød han, “det er ude med mig, thi jeg er en mand med urene læber, og jeg bor i
et folk med urene læber,  og nu har mine øjne set Kongen, Hærskarers  Herre!”’
Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 288.

4. Hvilken sandhed var Habbakuk klar over? Hab. 1, 13a.

BEMÆRK:  ‘Gud  vender  sig  ikke  bort  fra  synderen,  fordi  han  er  uvillig  til  at
tilgive, men han kan ikke udfri synderen, fordi denne ikke vil tage imod Guds rige
nåde. “Se, for kort til at frelse er ej Herrens arm, hans øre er ikke for sløvt til at
høre. Eders brøde er det, der skiller mellem eder og eders Gud, eders synder skjuler
hans åsyn for jer, så han ikke hører.” Es. 59, 1-2.’ Profeter & Konger, s. 158.

5. Hvilken forvandling må finde sted, hvis vi skal se Herren? Heb. 12, 14.
Sammenlign med Matt. 5, 8.

BEMÆRK: ‘Intet, der besmitter, vil kunne indgå i Guds stad; alle dens beboere vil
være 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 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  lønlige
hensigter  og  bevæggrunde,  fri  for  stolthed  og  egenkærlig  higen,  uegennyttig,
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barnlig. Kun lige kan vurdere lige. Medmindre man i sit eget liv tilegner sig den
selvopofrende kærligheds princip, som er princippet i Guds karakter, kan man ikke
kende Gud.’ Herren Kommer, 21. marts.

‘Til at være hellige og uden dadel’

6. Hvad er Guds plan med sit folk? Ef. 1, 4. 

BEMÆRK: ‘Før verdens grundvold blev lagt,  blev pagten indstiftet om, at alle,
som var lydige, alle, som ved den rigelige nåde, der var tilvejebragt, blev hellige i
karakter og uden dadel for Guds åsyn ved at tilegne sig den nåde, skulle være Guds
børn. Denne pagt, som blev indstiftet fra evighed af, blev givet Abraham hundreder
af  år,  før  Kristus  kom.  Med  hvilken  interesse  og  hvilken  intensitet  studerede
Kristus i sin menneskelighed den menneskelige slægt for at se, om de ville benytte
sig af den foranstaltning, der blev tilbudt.’ Fundamentals of Christian Education, s.
403.

7. På hvilken anden måde udtrykte Paulus denne guddommelige plan? Rom.
8, 29.

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

‘For at løskøbe os fra al vor lovløshed’

8. Hvad var formålet med Kristi død? Tit. 2, 13-14; 2 Kor. 5, 15.

BEMÆRK: ‘Kristus har ofret sig for os og er gået i borgen for os. For vor skyld er
han blevet til synd, så at vi kunne blive Guds retfærdighed ved ham. Ved troen på
hans navn indgyder han os sin retfærdighed, og den bliver en levende grundregel i
vort liv. Kristus skænker os sin syndfri  natur og fremstiller os for Faderen i sin
egen renhed.  Vi kan ikke selv skaffe os retfærdighedens  klædning,  thi  profeten
siger: “Som en tilsølet klædning er al vor retfærd.” Es. 64, 5. Der findes intet i os,
hvormed  vi  kan  klæde  sjælen,  så  dens  nøgenhed  ikke  ses.  Vi  skal  få
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retfærdighedens kjortel, der er vævet på Himmelens væv, selve Kristi retfærdigheds
pletfri klædning.’ At jeg må kende Ham, 23. oktober.

9. På hvilken måde forklarede Paulus denne sandhed for efeserne? Ef. 5, 25-
27. Sammenlign med Åb. 19, 8; 7, 14.

BEMÆRK: ‘Vi skal sige: “Han døde for mig.” Han bar min sjæls skam, så at jeg i
hans navn kan blive en sejrherre og blive ophøjet til hans trone. Fortæl om hans
kraft, syng om hans uforlignelige kærlighed. I enhver prøvelse vil han være nær dig
og vil give dig nåde og kraft efter dit behov.’ Review & Herald, 19. juli 1892.

‘Kristus lever i mig’

10. Hvad skal den kristnes respons være på Kristi offer på hans vegne? Gal.
2, 20.

BEMÆRK: ‘Ved stadig at se hen til Jesus med troens øje vil vi blive styrkede. Gud
vil  åbenbare de mest  vidunderlige ting for  sit  hungrende,  tørstende folk.  De vil
opdage, at Kristus er en personlig Frelser. Når de næres ved hans ord, vil de se, at
det er ånd og liv. Ordet tilintetgør den medfødte, jordiske natur og meddeler et nyt
liv i Kristus Jesus. Helligånden kommer som talsmand til sjælen. Ved hans nådes
forvandlende kraft genskabes Guds billede i disciplen. Han bliver en ny skabning.
Kærlighed afløser had, og hjertet får lighed med det guddommelige. Dette er, hvad
det vil sige at leve “af hvert ord, som udgår af Guds mund.” Dette er at spise det
brød, som kommer ned fra Himmelen.’ Den Store Mester, s. 263. 

11. Hvordan forklarer  Paulus  resultatet  af,  at  kristne  lever  et  syndigt  liv?
Heb. 6, 4-6.

BEMÆRK: ‘Da jeg så den frygtelige kendsgerning, at Guds folk blev lig verden, at
der ikke var nogen forskel, undtagen i navnet,  mellem dem, som siger,  at de er
disciple af den sagtmodige og ydmyge Jesus, og de vantro, følte jeg en dyb smerte i
min sjæl. Jeg så, at Jesus blev såret og hans navn gjort til skamme. Da engelen med
sorg så Guds bekendende folk elske verden og være grebet af dens ånd og følge
dens skikke, sagde han: “Riv jer løs! Riv jer løs! Ellers vil han give jer del med
hyklerne og de vantro uden for staden. Jeres bekendelse vil bare give jer større
kvaler,  og jeres  straf  vil  blive større,  fordi  I  kendte hans vilje,  men fulgte  den
ikke.”’ Ung i dag, s. 109.
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‘I skal åbenbares sammen med ham i herlighed’

12. Hvordan skal den kristne leve sit liv? Kol. 3, 1-4.

BEMÆRK: ‘Vi bør glæde os over, at vi snart skal være hos Jesus i de boliger, han
er gået bort for at gøre rede til os. Jesus kan tilgodese alle dine behov, hvis du vil se
hen  til  ham og stole  på  ham.  Når  du  betragter  ham,  bliver  du  grebet  af  hans
guddommelige kærligheds rigdom. Den afguderiske kærlighed til de ting, man kan
se, vil blive erstattet af en ædlere og bedre kærlighed til det, som er uforgængeligt
og dyrebart. Du kan tænke så meget på de evige værdier, at du kaster din kærlighed
på det, som hører Himmelen til, og du kan blive et redskab til at få andre til at elske
de himmelske værdier.’ Kristus Alene, s. 363.

13. Hvilket råd giver Paulus de kristne? Rom. 13, 11-14.

BEMÆRK: ‘Disse ord fremstiller klart vor pligt. Hver år forkorter vor nådetid og
bringer os nærmere vor Herres komme. Nu bør vi bruge al vor energi på at berede
os for den store begivenhed. Dette liv bliver i sin længde fremstillet som dug, som
snart forsvinder. Livets skatte, ære og glæder er kortvarige og usikre. Hvis vi lever
for Gud og den udødelige fremtid, vil vi sikre os alt, hvad der er værd at eje. Det er
kun ved vort liv, at vi kan bevise ægtheden af vor højtidelige tro for verden. Men
hvis Kristi komme virkelig er nærmere, end da vi kom til troen, hvorfor er der da
blevet  sådan  en  ændring  i  manges  adfærd?  Hvorfor  er  de  så  ligeglade,  så
ligegyldige over for Guds ords lære, så hensynsløse over for hans krav til dem?
Hvorfor søger de at forene sig med dem, hvis indflydelse ville aflede deres sind fra
Gud og fra en forberedelse for evigheden? Det er kærlighed til verden, der fører til
forsømmelse af evige interesser. “Så lad os da aflægge mørkets gerninger og iføre
os lysets  våben.”  Dette  er  vor gerning.  Lad  os  ikke afledes  fra  den  af  verdens
tillokkelser eller gøres modløse af dens forhånelse. “Frelsen er os nærmere nu, end
da vi blev troende.” Vi har ikke længe at arbejde på. Vor tid, vore talenter, er for
dyrebare til at begraves i verden.’ Review & Herald, 28. marts 1882.
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Eftertanke

‘Kristus  sendte  ikke  sine  engle  til  denne  faldne  verden,  mens  han  forblev  i
himmelen;  men  han  gik  selv  uden  for  lejren  og  bar  skammen.  Han  blev  en
smerternes mand og kendt med sygdom; vore sygdomme bar han, tog vore smerter
på  sig.  Og  Gud  betragter  manglen  på  selvfornægtelse  hos  hans  bekendende
efterfølgere som en fornægtelse af det kristne navn. De, som bekender sig til  at
være  ét  med Kristus,  og  som giver  efter  for  deres  selviske  ønsker  om rige  og
kostbare klæder, møbler og mad, er kun kristne i navn. At være en kristen er at
være kristuslig.
Og hvor er apostlens ord dog sande: “Thi alle søger de deres eget, ikke det, som
hører Jesus Kristus til.” Mange kristne har ikke gerninger, der svarer til det navn,
de bærer. De handler, som om de aldrig havde hørt om genløsningsplanen, som
blev udvirket ved en uendelig pris. Flertallet har det mål at skabe et navn for sig
selv i verden; de antager dens manerer og ceremonier og lever for at give efter for
selvet. De følger deres egne hensigter så ivrigt som verden, og således bortskærer
de deres kraft til at hjælpe med at etablere Guds rige.
Guds værk, som burde gå frem med ti gange så meget styrke og virkeevne som i
dag, holdes tilbage som et forår, der holdes tilbage af vinterens isnende blæst, fordi
nogle  blandt  Guds  bekendende  folk  bruger  de  midler  på  sig  selv,  som  burde
helliges hans tjeneste. Menigheden er svag, hvor den burde være stærk, fordi Kristi
selvfornægtende kærlighed ikke flettes ind i livets vaner. Ved dens egen fremfærd
har den slukket sit lys og berøvet millioner for Kristi evangelium.’ [Fremhævelsen
er tilføjet.]

Counsels on Stewardship, s. 54.
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