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Forord

Bøn  er  sjælens  åndedræt,  vejen  til  alle  velsignelser.  Når  den  angrende  sjæl
opsender sin bøn med en forståelse af menneskets behov og med en følelse af afsky
for sig selv, ser Gud dens kampe og konflikter og bemærker dens oprigtighed. Han
har sin finger på dens puls og noterer sig hvert pulsslag. Ikke en følelse rører sig,
ikke en sindsbevægelse bevæger den, ikke en sorg kaster sin skygge over den, ikke
en synd besmitter den, ikke en tanke eller hensigt bevæger den, som han ikke er
vidende om. Den sjæl blev købt for en uendelig høj pris og bliver elsket med en
kærlighed, som er uforanderlig.

Bøn til den store læge om lægedom for sjælen bringer velsignelse fra Gud. Bøn
knytter os til hinanden og til Gud. Bøn bringer Jesus hen til vor side og giver den
forsagte, bekymrede sjæl ny kraft og nåde. Ved bøn er de syge blevet opmuntret til
at tro, at Gud i medfølelse ville se til  dem. En lysstråle tænger igennem til den
håbløse  sjæl  og  bliver  en  duft  af  liv  til  liv.  Bøn  har  “besejret  riger,  øvet
retfærdighed,  fået  forjættelser  opfyldt,  stoppet løvers gab,  slukket ilds magt,”  vi
skal vide, hvad dette betyder, når vi hører beretningerne om martyrerne, som døde
for deres tro, “slog fjendehære på flugt.” 

Review & Herald, 30. oktober 1900.

Den tanke, at bøn ikke er vigtig, er et af Satans mest fremgangsrige middel til at
ødelægge sjæle. Bøn er at opløfte sindet til Gud, som er kilden til visdom, styrke,
fred og lykke. Bøn indbefatter erkendelse af den guddommelige fuldkommenhed,
taknemmelighed  for  modtagne  velsignelser,  angerfuld  bekendelse  af  synd  og
inderlig begæring om Guds velsignelse, både over os selv og andre. Jesus bad til
Faderen  med  høje  råb  og  tårer.  Paulus  formaner  de  troende  til  at  “bede  uden
ophør.” “Lad i alle ting jeres ønsker komme frem for Gud, idet I beder og bønfalder
under taksigelse.”  “Bed for  hverandre,”  siger  Jakob. “En retfærdigs  bøn har  en
mægtigt virkende kraft.” Gud har ret til at kræve vor hengivenhed; hans autoritet er
hellig og uimodsigelig. Vi er forpligtede til at bede, fordi han kræver det; og ved at
adlyde hans krav vil vi modtage en nådig og rig belønning. 

Signs of the Times, 7. august 1884.

Indledende tanke

Uden at medregne salmerne, som i sig selv udgør en bønnebog, indeholder Bibelen
ikke færre end seks hundrede og halvtreds bestemte bønner, af hvilke ikke færre
end fire hundrede og halvtreds har nedtegnede svar. Denne lektieserie ser på nogle
af Bibelens store bønner.
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Lektie 1: 1. – 7. juli  
‘Derfor skal I bede således’

UDENADSVERS: ‘Når da I, som er onde, forstår at give jeres børn gode gaver,
hvor meget snarere vil så ikke Faderen fra Himmelen give Helligånden til  dem,
som beder ham!’ Luk. 11, 13. 

STUDIEHJÆLP: Our High Calling, s. 130.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Matt. 6, 5-15.
LEKTIENS MÅL: At betragte hvordan Kristus lærte os at bede.

Indledning
‘Jesus lærte  sine  disciple  at  bede,  og han påmindede dem ofte  om bønnens

nødvendighed. Han bød dem ikke at granske i bøger for at lære en særlig slags bøn.
De skulle ikke frembære bønner for menneskers skyld, men for at Gud skulle høre
deres begæringer. Han lærte dem, at den bøn, som behager Gud, er den enfoldige,
inderlige bønfaldelse fra en sjæl, som føler sig i nød.’  At jeg må kende Ham, 11.
september. 

‘Helliget være dit navn’

1. Hvem skal vi henvende os til i bøn? Luk. 11, 2a; Matt. 6, 9. Sammenlign
med Joh. 11, 41; 17, 1. 5. 11; Matt. 26, 39; Luk. 23, 46.

BEMÆRK: ‘Vore bønner, som er bedt i Kristi navn, når op til Faderen. Jesus går i
forbøn for os, og Faderen lader alle sine nådes rigdomme frit stå til vor disposition,
til glæde for os selv, og for at vi kan meddele dem til andre. Jesu siger: Bed i mit
navn. Jeg siger ikke, at jeg skal bede Faderen for jer, for han elsker jer, fordi I har
elsket  mig.  Gør brug af  mit  navn.  Det  vil  gøre  jeres  bønner virkningsfulde,  og
Faderen vil give jer sin nådes rigdomme. Bed derfor, og I skal få, så jeres glæde
kan blive fuldkommen.’ Lys fra det høje, s. 76.

2. Hvilken stor sandhed skal vi være klar over, når vi beder? Matt. 6, 9b.
Sammenlign med Sal. 103, 1; Es. 57, 15. 

BEMÆRK:  ‘Guds  navn  bør  nævnes  med  ærbødighed  og  ærefrygt.  Ordene
“almægtige Gud” bliver af nogle stillet sammen og anvendt i bøn på en ligegyldig
og tankeløs måde, som mishager ham. Sådanne har ingen virkelig forståelse af Gud
eller sandheden, for hvis de havde det, ville de ikke tale så uærbødigt om den store
og forfærdelige  Gud,  som snart  skal  dømme dem på  den yderste  dag.  Engelen
sagde: “Stil dem ikke sammen, thi forfærdeligt er hans navn.” De, som indser Guds
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Lektie 1: 1. – 7. juli
storhed og majestæt, vil tage hans navn på deres læber med hellig ærefrygt. Han
bor  i  et  utilgængeligt  lys;  intet  menneske  kan  se  ham og leve.’  Budskaber  til
Menigheden, s. 147-148. 

‘Komme dit rige’

3. Hvad skal være vore bønners højeste ønske? Matt.  6, 10a. Sammenlign
med Dan. 7, 13-14.

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

4. Hvilken  yderligere  bøn  bør  ledsage  vort  ønske  om,  at  Guds  rige  skal
komme? Matt. 6, 10b.

BEMÆRK: ‘Skal vi ikke inkludere ordene: “komme dit rige; ske din vilje” i vore
bønner  og  så  besvare  vore  egne  bønner  ved  at  holde  den  menneskelige  vilje
underkastet Guds vilje, så det menneskelige sinds uhelliggjorte ønsker og ambitiøse
påfund  ikke  skal  få  kontrollen?  Skal  vi  ikke  modtage  Helligånden  som  en
kærkommen Gæst i  sjæletemplet,  så  Kristi  vilje og hensigter  kan udvirkes  i  og
gennem os til Guds ære? Skal vi ikke i ord og gerning udføre hans vilje, som ikke
kan tage fejl? Vi kan ikke tillade os at rådspørge sind, som kan tage fejl, eller at
stole på menneskets dømmekraft, som så ofte er uhelliggjort og fordærvet. Dette er
grunden  til,  at  Kristi  sande  efterfølgere  har  så  stor  en  sjælehunger  efter
Helligånden; for Helligånden virker gennem menneskelige redskaber, så Guds vilje
sker på jorden, som den sker i Himmelen. De, som i samarbejde med himmelske
væsener,  forsøger at besvare den bøn, som Kristus har givet os, vil blive gjort i
stand til at gøre Guds vilje på jorden, som den bliver gjort i Himmelen. Mesteren
vil tage ethvert sind i besiddelse, som er overgivet fuldstændigt til ham, og bruge
det til at opfylde sin vilje.’ Manuscript Releases, bind 18, s. 103.

5. Hvordan kan vi opfylde Guds vilje i vort eget liv? Rom. 12, 2.

BEMÆRK: ‘Bønnen, Kristus gav os, om at Guds vilje må ske på jorden, som den
sker i Himmelen, vil blive besvaret. Dette er en vidunderlig bøn, som vi må sende
op til Gud og derefter dagligt  opfylde i vort liv. Helliggørelsens videnskab, den
etik, som evangeliet indprenter, godkender ikke nogen anden standard end at sætte
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Lektie 1: 1. – 7. juli
Guds  tanker  og  Guds  vilje  i  værk.  Det  er  Kristi  karakter  og  sind,  som  ved
omvendelsen og forvandlingen bliver givet mennesket. Gennem sin Søn har Gud
åbenbaret, hvilket højt mål mennesket kan nå. Og Gud viser os frem for verden
som levende beviser på, hvad mennesket kan blive til ved Kristi nåde. Hvorfor er
der så mange, der bedrøver Guds kærlige hjerte?’ Kraft fra det høje, s. 108.

‘Giv os i dag vort daglige brød’

6. Hvordan  skal  vi  anerkende  Guds  vedvarende  forsyn?  Matt.  6,  11.
Sammenlign med Ordsp. 30, 8.

BEMÆRK: ‘Kristus lærte sine disciple at bede: “Giv os i dag vort daglige brød,”
og idet han pegede på blomsterne, gav han dem følgende forvisning: “Klæder da
Gud således græsset på marken, ... skulle han så ikke meget snarere klæde jer?”
Matt. 6, 11. 30. Kristus virker hele tiden for at kunne besvare denne bøn og for at
opfylde dette løfte. Der er stadig en usynlig kraft, der virker som menneskets tjener
for at skaffe det føde og klæder. Herren benytter mange midler for at få frøet, der
tilsyneladende er kastet bort, til at blive til en levende plante, og han sørger for, at
den får alt, hvad den behøver for at frembringe frugt og modnes til høsten.’  Lys
over hverdagen, del 1, s. 69.

7. Hvordan lærte Herren sit folk deres afhængighed af ham? 2 Mos. 16, 4.
Sammenlign med 2 Mos. 25, 30. 

BEMÆRK: ‘Skuebrødene lå stadig for Herrens ansigt som et evigt offer. De var en
del af det daglige offer. De kaldtes “skuebrød,” fordi de stadig var foran Herrens
ansigt.  De  skulle  tilkendegive,  at  menneskene  er  afhængige  af  Gud  både  med
hensyn  til  timelig  og  åndelig  føde,  og  at  denne  kun  modtages  ved  Kristi
midlertjeneste... Både mannaen og skuebrødene viste hen til Kristus, det levende
brød, der altid står for Guds åsyn for vor skyld.’ Patriarker & profeter, s. 176.
‘Bi kun på Gud. Stol helt og fuldt på ham, for hans evige arme holder dig oppe og
støtter dig. Vil ikke han, som siger, at end ikke en spurv falder til jorden, uden at
din himmelske Fader lægger mærke til det, passe på dig, som stoler på og elsker
ham?’ Manuscript Releases, bind 10, s. 176.

‘Forlad os vor skyld’

8. Hvilken  vigtig  anmodning må  udgøre  en  del  af  vor  bøn? Luk.  11,  4a.
Sammenlign med Sal. 32, 1-2.
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Lektie 1: 1. – 7. juli
BEMÆRK: ‘Enten syndsbekendelsen sker offentligt eller privat, bør den komme
fra hjertet åbent og ærligt. Ingen bør nødes dertil. Bekendelsen må ikke aflægges let
og ligegyldigt  eller  tvinges  frem hos  dem,  der  ikke  har  noget  klart  begreb  om
syndens virkelige natur. Den bekendelse, der kommer fra hjertets inderste, finder
vej til den evige, barmhjertige Gud. Salmisten siger: “Herren er nær hos dem, hvis
hjerte er knust, han frelser dem, hvis ånd er brudt.” Sal. 34, 19. Sand bekendelse er
altid af en særegen art og erkender særskilte synder. Disse kan være sådan, at de
bør fremlægges for Gud alene; de kan være fejl, der bør bekendes for mennesker,
man har  forurettet  eller  skadet;  eller  de  kan  være  af  offentlig  natur  og  bør  da
bekendes  offentligt.  Men  al  bekendelse  må  være  bestemt  og  saglig,  så  man
bekender netop de synder, man har gjort sig skyldig i.’ Vejen til Kristus s. 38.

9. Hvilket dyrebart løfte er givet dem, der bekender deres synder? 1 Joh. 1,
9.

BEMÆRK: ‘Du synes måske, at du er syndig og fortabt, men netop derfor behøver
du en frelser. Hvis du har synder, der skal bekendes, så opsæt det ikke. Øjeblikkene
er dyrebare.  “Hvis  vi  bekender vore synder,  er han trofast  og retfærdig,  så han
tilgiver  os vore synder og renser  os fra  al  uretfærdighed.” 1 Joh. 1,  9.  De, der
hungrer  og  tørster  efter  retfærdighed,  vil  blive  mættet,  for  Jesus  har  lovet  det.
Dyrebare  Frelser!  Han  står  med  åbne  arme  parat  til  at  modtage  os,  og  hans
kærligheds varme hjerte venter på at velsigne os.’  At jeg må kende Ham,  s. 16.
april.

10. Hvilken betingelse er der pålagt dem, der søger tilgivelse fra Gud? Matt.
6, 14-15.

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

‘Fri os fra det onde’

11. Hvilken  bøn om guddommelig  beskyttelse  bør  dagligt  opsendes  til  vor
Fader? Matt. 6, 13a.
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Lektie 1: 1. – 7. juli
BEMÆRK: ‘“Drag bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og rør ej noget urent”
2 Kor. 6, 17. Gud stiller lige så store krav til sit folk i dag, som han stillede til det
gamle Israel. Han kræver, at de skal tage afstand fra verden og dens sæder, skikke
og principper. Det er muligt, hvis de trofast retter sig efter hans ords undervisning.
Ellers  kan  det  ikke  lade  sig  gøre.  Hebræerne  blev  advaret  imod at  knytte  nær
forbindelse  med  hedningerne,  men  de  kristne  har  fået  lige  så  utvetydige  og
udtrykkelige forbud imod at efterligne de ugudeliges indstilling og skikke. “Elsk
ikke verden, ej heller det, der er i verden! Hvis nogen elsker verden, så er Faderens
kærlighed  ikke  i  ham.”  1  Joh.  2,  15.  “Ved  I  ikke,  at  venskab  med  verden  er
fjendskab med Gud? Den, der gerne vil være verdens ven, gør sig altså til Guds
fjende.” Jak. 4, 4. Kristi efterfølgere skal holde sig på afstand af syndere og kun
omgås dem, når de har anledning til at gøre dem godt. Vi kan ikke være forsigtige
nok med at undgå de mennesker, hvis indflydelse skiller os fra Gud. Når vi beder:
“Led os ikke i fristelse,” bør vi også så vidt muligt undgå fristelsen.’ Patriarker &
Profeter, s. 234.

12. Hvordan  forklarer  Paulus  formålet  med  Kristi  død?  Gal.  1,  3-4.
Sammenlign med 1 Kor. 10, 13.

BEMÆRK: ‘Gud tillader nogle gange Satan at friste hans børn, så de kan prøves.
Hvis de stoler på deres egen styrke,  vil de svigte under prøvelsen, men hvis de
indser, at de ikke er i stand til at hjælpe sig selv, og stoler helt og fuldt på Gud, vil
han skabe en udvej. Der er tidspunkter, hvor det er nødvendigt for mennesker at
blive  udsat  for  fare  og  blive  stillet  blandt  fordærvende  indflydelser,  men  en
fornemmelse af deres afhængighed af Gud vil lede dem til hver time at holde deres
hjerter opløftede til  ham i bøn om styrke til at modstå og nåde til at sejre. Den
erfaring,  der  fås  i  disse  voldsomme  konflikter,  styrker  sjælen  til  at  gå  uskadt
igennem  endnu  værre  ildprøver.  Kristus  bad  til  sin  Fader  på  vegne  af  sine
efterfølgere: “Jeg beder ikke om, at du vil tage dem ud af verden, men at du vil
bevare dem fra det onde.” Synd og fordærvelse findes i overflod overalt, og hver
dag  og  hver  time  bør  bønnen  opsendes  til  Himmelen:  “Fri  os  fra  det  onde.”
Opsendelsen af denne bøn fra den, som indser sin svaghed, gør fjendens fristelse
magtesløs.’ Signs of the Times, 29. marts 1905.

‘Thi dit er riget’

13. Hvilken erkendelse af Guds suverænitet må ledsage vore bønner? Matt. 6,
13b. Sammenlign med 1 Krøn. 29, 11. 

BEMÆRK:  ‘Han,  som  ikke  slumrer,  og  som  uafbrudt  er  i  virksomhed  med
fuldbyrdelsen af sine planer,  vil føre sit værk fremad. Han vil omstyrte gudløse
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Lektie 1: 1. – 7. juli
menneskers forsætter og forstyrre deres råd, som lægger onde anslag imod hans
folk. Han, som er Kongen,  hærskarernes  Herre,  sidder mellem keruber,  og midt
under folkeslagenes kamp og tummel beskytter han fremdeles sine børn. Han, som
hersker i Himlene, er vor Frelser. Han måler hver prøvelse, han overvåger den ild,
der  må prøve  hver  sjæl.  Når  kongers  befæstninger  omstyrtes,  når  vredens  pile
engang gennemborer hans fjenders hjerter, vil hans folk være trygt i hans hånd.’
Fra naturens talerstol, s. 148.

14. Hvilken forvisning har vi angående riget? Dan. 7, 27.

BEMÆRK: ‘Magten og æren tilhører ham, hvis store forsæt fremdeles uforstyrret
ville skride fremad mod sin fuldbyrdelse. I den bøn, hvori de gav udtryk for deres
daglige  behov,  skulle  disciplene  løfte  blikket  op  over  al  ondskabens  magt  og
myndighed og vende det mod Herren deres Gud, hvis rige hersker over alt, og som
er deres Fader og evige Ven.’ Fra naturens talerstol, s. 147.
‘Vor Gud styrer himmel og jord, og han ved nøjagtig, hvad vi trænger til. Vi kan
kun se et lille stykke af vejen foran os, men “alt ligger blottet og udbredt for hans
øjne, med hvem vi har at gøre.” Heb. 4, 13. Han troner højt over jordens forvirring.
Alt ligger åbent for hans guddommelige overblik, og fra sin store og stille evighed
ordner han alt, som hans forsyn ser, er bedst. End ikke en spurv falder til jorden,
uden at Faderen bemærker det. Satan hader Gud i den grad, at han endog finder
glæde i at ødelægge de umælende skabninger. Det er kun ved Guds beskyttende
omsorg, at fuglene er blevet bevaret, så de dan fryde os med deres glade sang. Han
glemmer end ikke spurvene. “Frygt altså ikke; I er mere værd end mange spurve.”
Matt. 10, 31.’ Vejledning for menigheden, bind 3, s. 236-237.
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Lektie 2: 8. – 14. juli
‘Lad mig kun tale denne ene gang endnu’ 

UDENADSVERS: ‘Men Herren sagde ved sig selv: “Skulle jeg vel dølge for
Abraham, hvad jeg har i sinde at gøre?”’ 1 Mos. 18, 17.

STUDIEHJÆLP: Conflict & Courage, s. 51.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Mos. 18, 20-33.
LEKTIENS MÅL: At studere Abrahams bønner for Sodoma.

Indledning
‘Abraham, “Guds ven”, satte os et værdigt eksempel. Han levede et liv i bøn.

Overalt,  hvor han opslog sit telt,  byggede han et alter lige ved og indbød alle i
nærheden til morgen- og aftenoffer. Når han flyttede sit telt, blev alteret stående. I
de  følgende  år  fik  mange  af  de  omvandrende  kanaanæere  undervisning  af
Abraham, og hvor som helst en af dem kom til et sådant alter, vidste han, hvem der
havde været der før han, og når han havde opslået sit telt, satte han alteret i stand og
tilbad den levende Gud der.’ Patriarker & Profeter, s. 64.

‘Gør intet uden at have åbenbaret sin hemmelighed’

1. Hvad tilskyndede Herren til at advare Abraham om Sodomas forestående 
ødelæggelse? 1 Mos. 18, 17-19. 

BEMÆRK: ‘Gud tildelte Abraham stor ære. Himmelske engle vandrede med ham
og talte med ham som ven med ven. Da Sodoma skulle hjemsøges af straffedomme,
blev det ikke holdt skjult for ham, og han gik i forbøn for syndere over for Gud...
“Fortroligt samfund har Herren med dem, der frygter ham.” Sal. 25, 14. Abraham
havde æret Gud, og Herren ærede ham, indviede ham i sine planer og åbenbarede
sine hensigter for ham. “Skulle jeg vel dølge for Abraham, hvad jeg har i sinde at
gøre?” sagde Herren.’ Patriarker & Profeter, s. 69.

2. Hvilket løfte opfyldte Gud hermed over for Abraham? Amos 3, 7.
 

BEMÆRK: ‘I sit forsyn har Herren fundet det rigtigt at undervise og advare sit folk
på forskellige måder. Ved direkte påbud, ved de hellige skrifter og ved profetiens
ånd har han kundgjort sin vilje for dem. I fordums tider talte Gud til menneskene
ved  profeters  og  apostles  mund.  I  disse  dage  taler  han  til  dem  ved  sin  Ånds
vidnesbyrd. Der har aldrig været en tid, da Gud underviste sit folk mere alvorligt,
end han nu underviser dem om sin vilje og om, på hvilken måde han vil, at de skal
forholde sig. De råd og formaninger, som er givet ved de profeter, der har forklaret 
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Lektie 2: 8. – 14. juli
Guds evige hensigt med menneskeheden, er af særlig værdi for Guds menighed på
jorden i dag, hans vingårds vogter. Hans kærlighed til den fortabte menneskeslægt
og den plan, han har lagt til dens frelse, kommer tydeligt til udtryk i profeternes
budskaber.’ My Life Today, s. 40.

‘Retfærdige sammen med gudløse?’

3. Hvilket spørgsmål stillede Abraham Herren? 1 Mos. 18, 23.

BEMÆRK: ‘Skønt Lot var blevet indbygger i Sodoma, tog han ikke del i de øvrige
indbyggeres uretfærdighed. Abraham tænkte, at der måtte være andre tilbedere af
den sande Gud i denne store by. Og med dette i tanke bad han: “Det være langt fra
dig at handle således: at ihjelslå retfærdige sammen med gudløse... Det være langt
fra dig!”’ Patriarker & Profeter, s. 70.

4. Hvem bad en lignende bøn? 4 Mos. 16, 22; 2 Sam. 24, 17.

BEMÆRK: ‘Da Moses gik i forbøn for Israel, besejredes hans frygtsomhed af hans
dybe interesse for og kærlighed til dem, han havde været Guds redskab til at gøre
så meget for. Herren lyttede til hans uegennyttige bøn og opfyldte den. Gud havde
sat sin tjener på prøve. Han havde prøvet hans troskab og hans kærlighed til dette
fejlende,  utaknemmelige  folk,  og  Moses  havde  bestået  prøven  med  ære.  Hans
interesse  for  Israel  skyldtes  ikke  egenkærlige  motiver.  Guds udvalgte  folks  vel
betød mere for ham end personlig ære, ja, mere end at blive stamfader til et stort
folk. Gud fandt behag i hans trofasthed, hans gode hjertelag og hans troskab, og
fordi han var en tro hyrde, betroede Gud ham den store opgave at lede Israel til det
forjættede land.’ Patriarker & Profeter, s. 160.
‘David er frygtelig bange, dog råber han i sin nød og i sin medynk med Israel. Han
bønfalder Gud om at spare fårene. I sin kval bekender han: “Det er mig, der har
syndet; mig, der har begået  brøden; men fårene der, hvad har de gjort? Lad din
hånd dog ramme mig og mit fædrenehus!” Gud taler til David ved sin profet og
byder ham skaffe soning for sin synd. David havde sit hjerte med i værket, og hans
anger blev godtaget.’ Spirit of Prophecy, bind 1, s. 386.

‘Skulle den, der dømmer hele jorden, ikke selv øve ret?’

5. Hvilken appel om Guds barmhjertighed gav Abraham? 1 Mos. 18, 24.

BEMÆRK: ‘Det var kærlighed til fortabte sjæle, der inspirerede Abrahams bøn.
Selv om han afskyede den fordærvede bys synder, ønskede han, at synderne skulle
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Lektie 2: 8. – 14. juli
frelses. Hans dybe interesse for Sodoma viser den bekymring, vi burde nære for de
ubodfærdige.  Vi  bør  nære  had  til  synden,  men  medlidenhed  og  kærlighed  til
synderen.  Overalt  omkring os er der sjæle,  der går  en lige så håbløs og lige så
frygtelig fortabelse i møde som Sodoma. Hver dag ophører prøvetiden for et eller
andet menneske. Og hvor er de advarende og bønfaldende stemmer, der skal byde
synderen at undgå denne frygtelige skæbne? Hvor er de hænder, der skal strækkes
ud  for  at  drage  ham  tilbage  fra  døden?  Hvor  er  de,  der  med  ydmyghed  og
udholdende tro beder for ham til Gud?’ Patriarker & Profeter, s. 70.

6. Hvilken appel om Guds retfærdighed gav Abraham? 1 Mos. 18, 25.

BEMÆRK: ‘Hvor synden end findes, er vor Gud en fortærende ild. Heb. 12, 29.
Guds Ånd vil fortære synden i alle dem, der giver sig ind under hans magt. Men
hvis  mennesker  holder  fast  ved  synden,  bliver  de  ét  med  den.  Så  må  Guds
herlighed,  som er  tilintetgørende  for  synden,  også  tilintetgøre  dem.’ Den Store
Mester, s. 64.

7. Hvilket eksempel på tillid til Guds retfærdighed efterlod Jesus os? 1 Pet.
2, 23. Sammenlign med Sal. 9, 7-8.

BEMÆRK:  ‘Gud  har  pålagt  Kristus  gerningen  at  dømme,  fordi  han  er
Menneskesønnen. Han blev på alle punkter gjort lig sine brødre, så han kunne blive
en barmhjertig og trofast ypperstepræst. Han skulle blive kendt med svagheden hos
ethvert menneske. Han kunne kun gøre dette ved at påtage sig menneskets natur.
Han skulle have medlidenhed med vore skrøbeligheder, så ingen på dommens store
dag kan stille spørgsmålstegn ved retfærdigheden af de beslutninger, der træffes.
Vor Ypperstepræst har været forbi det sted, vi må gå forbi. Han kender enhver sags
omstændigheder.  Han  ser  ikke,  som  mennesket  ser,  og  dømmer  ikke,  som
mennesket dømmer. Han dømmer retfærdigt. Han har vist sin kærlighed for mænd
og kvinder ved at give sit eget liv for at forløse dem fra den straf, der må tilfalde
overtræderne af Guds lov. Han kender værdien af menneskene. Han vil ikke lukke
himmelens dør i for nogen, medmindre det af hensyn til himmelens sikkerhed er
nødvendigt at gøre det.’ Review & Herald, 12. marts 1901.

‘Jeg har dristet mig til at tale til min Herre’

8. Med  hvilken  ånd  gentog  Abraham  sin  appel,  da  Herren  accepterede
Abrahams appeller? 1 Mos. 18, 27.
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BEMÆRK: ‘Med dyb ærbødighed og ydmyghed fremførte Abraham sin bøn: “Jeg
har dristet mig til at tale til min Herre, skønt jeg kun er støv og aske!” Der var
ingen selvsikkerhed, intet praleri af hans egen retfærdighed. Han bad ikke om en
gunst på grund af sin egen lydighed eller de ofre, han havde bragt for at gøre Guds
vilje. Han var selv en synder og bad for andre syndere. En sådan ånd bør alle, der
kommer frem for Gud, have.’ Patriarker & Profeter, s. 70.

9. Hvilken  yderligere  appel  om  barmhjertighed  fremsatte  Abraham,  og
hvordan svarede Herren? 1 Mos. 18, 28.

BEMÆRK:  ‘Abrahams  ånd  var  Kristi  ånd.  Guds  Søn  er  selv  synderens  store
forbeder.  Han,  der  betalte  forløsningens  pris,  kender  en  menneskesjæls  værdi.
Samtidig med at Kristus nærede et fjendskab til det onde, som kun en uplettet ren
natur kan, viste han en kærlighed over for synderen, som kun den uendelige godhed
kunne nære. I sin smerte på korset, hvor han selv bar den frygtelige byrde af hele
verdens synd, bad han for sine spottere og mordere: “Fader! tilgiv dem; thi de ved
ikke, hvad de gør.” Luk. 23, 34.’ Patriarker & Profeter, s. 70.

‘Bed uden ophør’

10. Hvordan viste  Abraham sin udholdenhed i  bøn,  og hvordan reagerede
Herren over for hans gentagne bønner? 1 Mos. 18, 29-32.

BEMÆRK: ‘Abraham bad ikke blot én gang, men mange gange. Idet hans bønner
blev hørt, blev han mere frimodig og fortsatte, indtil han fik forsikring om, at hvis
der blot var ti retfærdige i byen, ville de blive sparet.’ Patriarker & Profeter, s. 70.

11. Hvordan udtrykte Paulus vigtigheden af udholdenhed i bøn? 1 Tess. 5, 17.
Sammenlign med Luk. 18, 1-7.

BEMÆRK: ‘Tro er en absolut forudsætning for effektiv bøn. “Den, som kommer
til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, der søger ham.” “Når vi beder om noget
efter hans vilje, hører han os; og når vi ved, at han hører os, hvad vi end beder om,
så ved vi også, at vi allerede har fået opfyldt, hvad vi bad ham om.” Heb. 11, 6; 1
Joh. 5, 14-15. Vi kan bede til Faderen med den samme udholdende tro som Jakob
og den samme urokkelige tillid som Elias og begære alt, hvad han har lovet. Hans
trones ære er garantien for, at hans ord vil gå i opfyldelse.’ Profeter & Konger, s.
81.
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‘Guds ven’

12. Hvilken titel anvendte Jakob om Abraham? Jak. 2, 23. Sammenlign med 2
Krøn. 20, 7; Es. 41, 8.

BEMÆRK: ‘Om Abraham er der skrevet, at “han blev kaldt Guds ven” og “Fader
til alle, ... som tror.” Jak. 2, 23; Rom. 4, 11. Guds vidnesbyrd om denne trofaste
patriark er:  “Abraham adlød mine ord og holdt sig mine forskrifter efterrettelig,
mine bud, anordninger og love.” Og videre: “Jeg har jo udvalgt ham, for at han skal
pålægge  sine  børn  og  sine  efterkommere  at  vogte  på  Herrens  vej  ved  at  øve
retfærdighed og ret, for at Herren kan give Abraham alt, hvad han har forjættet
ham.” Det var en stor ære, Abraham blev kaldet til, nemlig at være fader til det
folk, som i århundreder skulle vogte og bevare Guds sandhed for verden – det folk,
gennem hvem alle jordens folk skulle velsignes ved den lovede Messias’ komme.
Men han, som kaldte patriarken, regnede ham for værdig. Det er Gud, der taler.
Han, som kender vore tanker i frastand og bedømmer menneskene ret, siger: “Jeg
har udvalgt ham.” Abraham ville aldrig svigte sandheden af egenkærlige årsager.
Han ville holde loven og handle ret og retfærdigt.’ Patriarker & Profeter, s. 70-71.

13. Hvilken kvalifikation er nødvendig for at blive Guds ven? Joh. 15, 14-15.

BEMÆRK: ‘“I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg byder jer. Jeg kalder jer ikke
længere tjenere, thi tjeneren ved ikke besked med, hvad hans herre gør; men jer har
jeg kaldt venner, thi alt det, jeg har hørt af min Fader, har jeg kundgjort jer.” Den,
der kommer til Gud, vil ved sin personlighed bære vidnesbyrd om, at Frelseren er
kommet ind i  hans liv  og styrer  alt,  behersker  alt.  Et  sådant  menneske spørger
bestandig: “Er dette din vilje og din vej, min Frelser?” Bestandig ser han hen til
Jesus, troens begynder og fuldender. Han rådspørger sin guddommelige ven med
hensyn  til  alle  sine  handlinger,  for  han  ved,  at  hans  styrke  består  i  denne
fortrolighed. Han har gjort sig det til en regel at opløfte sit hjerte til Gud i enhver
vanskelighed.’ At jeg må kende Ham, 17. oktober.
‘Vi beviser, at vi er Kristi venner, når vi udviser ubetinget lydighed mod hans vilje.
Det  er  ikke  noget  bevis  at  sige  noget  uden  at  gøre  det;  men  i  handlingen,  i
lydigheden, findes beviset.’ Testimonies, bind 1, s. 690.
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Lektie 3: 15. – 21. juli 
‘Hvidere end sne’

UDENADSVERS: ‘Skab mig, o Gud, et rent hjerte, giv en ny, en stadig ånd i
mit indre.’ Sal. 51, 12.

STUDIEHJÆLP: Patriarker & Profeter, s. 375-377.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 2 Sam. 11, 2 – 12, 24.
LEKTIENS MÅL: At studere Davids angerfulde bøn. 

Indledning
‘Davids erfaring er ingen undskyldning for at synde. Det var, mens han vandrede
med Gud, at han var manden efter Guds hjerte. Han var det ikke, da han syndede,
og blev det først igen, da han havde angret og omvendt sig til Gud.’ Patriarker &
Profeter, s. 377. 

‘Efter din store barmhjertighed’

1. På  hvilket  grundlag  følte  David,  at  han  kunne  bede  Gud  om
barmhjertighed? Sal. 51, 3.

BEMÆRK: ‘Det  er  Jesu ønske,  at  vi  skal  komme til  ham, som vi er:  syndige,
hjælpeløse,  afhængige.  Vi  må  komme  med  al  vor  svaghed,  vor  dårskab,  vor
syndighed og i anger kaste os ned for hans fødder. Det er hans ære at indeslutte os i
sin kærligheds arme, at forbinde vore sår og rense os fra al urenhed. På dette punkt
er der tusinder, som tager fejl. De tror ikke, at Kristus tilgiver dem personlig. De
tager ikke Gud på hans ord. Men enhver, der adlyder betingelsen, har den forret at
vide med sig selv, at Gud i nåde har forladt enhver synd. Jag den tanke bort, at
Guds forjættelser ikke tilhører dig. De tilhører enhver angrende synder. Styrke og
nåde gives os gennem Kristus, og tjenende engle bringer dem til enhver troende
sjæl. Ingen er så syndig, at han ikke kan finde styrke, renhed og retfærdighed i
Jesus, som døde for ham. Kristus længes efter at afføre dem deres syndbesmittede
klæder og iføre dem sin retfærdigheds hvide klædebon. Han byder dem leve og
ikke dø.’ Vejen til Kristus, s. 53. 

2. Hvordan bliver  vi  forvisset  om rækkevidden af  Guds  barmhjertighed?
Mika 7, 18-19.

BEMÆRK: ‘Bibelens historie styrker det vansmægtende hjerte med håbet om Guds
barmhjertighed. Vi behøver ikke at fortvivle, når vi ser, at andre har kæmpet sig
igennem lignende nedstemmende forhold som vore egne, og er faldet i fristelse, 
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ligesom vi er, men dog har genoprettet det tabte og er blevet velsignet af Gud. De
inspirerede  ord  trøster  og  opmuntrer  den  fejlende  sjæl.  Skønt  patriarkerne  og
apostlene lå under for menneskelige skrøbeligheder, fik de dog ved troen et godt
vidnesbyrd, kæmpede deres kampe i Herrens styrke og vandt herlig sejr. Således
kan vi forlade os på kraften i det sonende offer og sejre i Jesu navn.’ Vejledning for
menigheden, bind 1, s. 365. 

3. Hvad så David ville være konsekvensen, hvis hans bøn om tilgivelse ikke
blev godtaget? Sal. 51, 13.

BEMÆRK: ‘Bliver ikke disse, som gør krav på helliggørelse, mens de bryder Guds
befalinger, et falsk og livsfarligt tegn for verden? Siger de ikke til synderen: “Det
skal gå dig vel”? Herren har defineret synd som overtrædelsen af hans lov, men de
siger,  at  de er  frelst  i  synd,  og således  gør  de Kristus til  syndens  tjener.  Disse
bekendende kristne gør den samme gerning, som Satan gjorde i paradiset; de fører
sjælene vild ved forskrift og eksempel.’ Sign of the Times, 28. april 1890.
‘Kristi blod blev udgydt for at sone for synd og rense synderen; og vi må tage fat på
Kristi  blods  fortjenester  og  tro,  at  vi  har  liv  ved  hans  navn.  Lad  ikke  Satans
vildfarelser bedrage dig; du er retfærdiggjort ved tro alene, men tro på Kristus løser
dig ikke fra forpligtelsen til at holde Guds uforanderlige lov, som er lige så hellig
som hans trone. Tro er absolut nødvendig, men ægte tro vil gøre den, der besidder
den, i stand til at bære Åndens frugter. Synd er overtrædelsen af loven, og intet
menneske kan blive frelst i synd. Synderen må angre over for Gud og blive lydig
mod Guds lov ved tro på Kristus. Tro er den hånd, der griber Almagten.’ Signs of
the Times, 24. marts 1890.

‘Min synd bekendte jeg’

4. Hvordan udtrykte David sin skyldfølelse? Sal. 51, 5. Sammenlign med Sal.
32, 5.

BEMÆRK: ‘De, der ikke har ydmyget deres sjæle for Gud ved at bekende deres
skyld, har endnu ikke opfyldt den første betingelse for at blive antaget af Gud. Hvis
vi ikke har erfaret den omvendelse, der ikke fortrydes, og ikke har bekendt vore
synder  med  sand  ydmyghed  og  en  sønderbrudt  ånd,  så  at  vi  afskyr  vor
uretfærdighed, har vi aldrig i sandhed søgt at få syndsforladelse. Og hvis vi aldrig
har søgt, har vi aldrig fundet Guds fred. Den eneste grund til, at vi ikke har fået
forladelse for tidligere begåede synder, er, at vi ikke er villige til at ydmyge vore
hjerter og rette os efter Guds ords betingelse.’ Vejen til Kristus, s. 38.
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5. Hvordan erkendte David, at hans synd frem for alt var imod Gud? Sal. 51,

6. Sammenlign med 1 Mos. 39, 9.

BEMÆRK:  ‘Da  David  syndede  mod  Urias  og  hans  hustru,  bad  han  Gud  om
tilgivelse. Han erklærer: “Mod dig har jeg syndet, mod dig alene og gjort, hvad i
dine øjne er ondt.” Alt ondt, der udøves mod andre, vender tilbage fra den skadede
hen  til  Gud.  Derfor  beder  David  om  tilgivelse,  ikke  fra  en  præst,  men  fra
menneskets Skaber. Han beder: “Gud, vær mig nådig efter din miskundhed, udslet
mine overtrædelser efter din store barmhjertighed.”’ Testimonies, bind 5, s. 639.

‘Min moder undfangede mig i synd’

6. Hvordan bekendte David, at han var blevet omgivet af onde indflydelser
fra sine forældres tid? Sal. 51, 7.

BEMÆRK: ‘Det kan ikke undgås, at børnene kommer til at lide under følgerne af
deres  forældres  forkerte  handlinger;  de  straffes  dog  ikke  for  forældrenes  synd,
medmindre  de  selv  er  delagtige  i  den.  Men  i  almindelighed  går  børnene  i
forældrenes fodspor. På grund af de arvelige anlæg og forældrenes eksempel får
sønnerne del  i  fædrenes synd.  Forkerte  tilbøjeligheder,  unaturlige lyster  og lave
moralske grundsætninger såvel som fysisk sygdom og degeneration går i arv fra
fader til søn indtil tredje og fjerde slægtled. Denne frygtelige sandhed burde virke
som en vældig bremse på menneskenes tilbøjelighed til at synde.’  Patriarker &
Profeter, s. 152-153.
Dette  vers  bruges  ofte  til  at  understøtte  læren  om arvesynden  –  at  Gud regner
mennesket for skyldigt lige fra begyndelsen af dets liv. Nogle bibeloversættelser
oversætter dette vers som: “Jeg var syndig fra fødselen” (NIV); “Jeg har været ond
fra den tid, jeg blev født; fra den dag, jeg blev født, har jeg været syndig” (Good
News);  “Men jeg blev født en synder” (Living Bible).  Disse oversættelser,  som
ikke  er  korrekte  oversættelser,  afspejler  et  synspunkt,  der  opstod  omkring
reformationens tid, at menneskets liv begynder ved fødselen. Dette synspunkt har
ført til den udbredte accept af abort blandt protestanter. Faktisk henviser Davids ord
til hans undfangelse og ikke til hans fødsel, og de henviser til de involverede parter
i hans undfangelse. De, der var syndige på tidspunktet for Davids undfangelse, var
hans forældre, ikke David. King James-bibelen oversætter dette vers korrekt, og
interessant nok oversætter Douai-bibelen også dette vers korrekt;  det er romersk
katolsk lære, at menneskelivet begynder ved undfangelsen.
Siden Augustine fra Hippo’s tid har den romersk katolske kirke undervist i læren
om “arvesynden,”  at  Adams synds  skyld  tilregnes  alle  mennesker,  som således
betragtes af Gud som syndere, selv før de har begået en eneste synd. Luther, som
var en augustinsk munke, antog denne vildfarelse uden at stille spørgsmålstegn ved
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den, og den blev spredt til de reformerte kirker af John Calvins  Institutes of the
Christian  Religion [Grundprincipperne  i  den  kristne  religion],  som forsøger  at
sætte orden i Luthers religiøse ideer. 

7. Hvordan bliver vi vist, at Gud ikke tilregner et menneske skylden for sine
forfædres synder? Ez. 18, 20.

BEMÆRK: ‘Der er mange, der i deres hjerter knurrer imod Gud. De siger:  “Vi
arver Adams faldne natur og er ikke ansvarlige for vore naturlige skrøbeligheder.”
De finder fejl ved Guds krav og klager over, at Gud kræver det, de ingen magt har
til  at  give.  Satan  fremkom med samme klage  i  himmelen,  men sådanne tanker
vanærer Gud. Og Herren kender vore tanker på lang afstand. Han taler til sit folk og
siger: “Hvad har jeg gjort dig, mit folk, med hvad har jeg plaget dig? Svar!” De, der
beklager sig, har anledning til at fremføre deres anklager imod ham; deres Skaber
giver dem mulighed for at tale. Hvilken anklage har du at bringe imod ham, der
hersker i himlene? Hvad har du at sige imod den måde, han behandler dig? Hvad
har du imod hans regering?  Imod hans lov? Hvis du har nogen undskyldning at
fremsætte for din forsømmelse i at rette dig efter de betingelser, som din frelse er
baseret  på,  så kundgør  dem nu.  Hvis  du har  nogen  undskyldning for  synd,  for
ubodfærdighed, for begær eller for sanselighed, så har du lov til at fremsætte dine
begrundelser. De, som vil retfærdiggøre sig selv i deres forkerte handling og lægge
skylden for deres ulydighed på Gud, vil blive hørt. De anfører, at de er født med
stærke lidenskaber og appetit og er omgivet af genstande, der opfordrer dem til at
synde,  og  hvordan  kan  det  under  sådanne  omstændigheder  være  retfærdigt  at
fordømme dem? Men Gud svarer: “Jeg gjorde alt, hvad der kunne gøres for din
forfader Adam; jeg gav ham de ædleste træk og de højeste kræfter; mine krav var
lette for ham. Det var, fordi han ikke troede mit ord, valgte ikke at bestå den enkle
prøve, jeg pålagde ham, men troede min fjendes ord, at han faldt fra sin hellige
tilstand. Men sendte jeg ikke hjælp i hans faldne tilstand? Jeg sendte min Søn, som
var  ligestillet  med  mig,  så  han  kunne  leve  et  eksempel  på  jorden  og  dø  for
menneskets overtrædelser, så du ikke skulle lave nogen fejltagelser eller fiaskoer i
at opnå evigt liv.”’ Signs of the Times, 29. august 1892. 

‘Sandhed i hjertets løndom’

8. Hvordan viste David sin forståelse for, at retfærdighed først og fremmest
drejer sig om ens hjerte før ens handlinger? Sal. 51, 8.

BEMÆRK: ‘Gerningen må begynde  i  hjertet.  Hjertet  må underlægges  og gøres
angerfuldt ved Helligåndens skabende og genskabende kraft.’  Review & Herald,
14. marts 1893.
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‘Sandheden må være sandhed for modtageren. Den må være virkeligheden; den må
være præget ind i hjertet. “For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden
bekender man til frelse.” Rom. 10, 10. “Du skal elske Herren din Gud af hele dit
hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke.” Mark. 12, 30.
Dette er den tjeneste, Gud godtager. Hjertet er det centrale i vort væsen. Indtil det
er  helt  på  Herrens  side,  vil  fjenden  stadig  sejre  over  os  ved  hjælp  af  listige
fristelser.’ Lys over hverdagen, s. 139.

9. Hvad var den eneste virkelige løsning på Davids syndighed? Sal. 51, 12.
Sammenlign med Ez. 36, 26-27.

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

10. Hvordan skildrede David den renselse, som Guds tilgivelse bringer? Sal.
51, 4. 9.

BEMÆRK: ‘Heri ligger forløsningens hemmelighed, at den evige Guds uskyldige,
rene og hellige Søn fik lov til at bære straffen, der tilkom en utaknemmelig slægt af
oprørere imod den guddommelige regering; at disse oprørere ved åbenbaringen af
hans uforlignelige kærlighed kunne inspireres med tro på og kærlighed til Gud og
kunne stå foran ham angerfulde, tilgivede og uskyldige, som om de aldrig havde
syndet.’ Bible Echo, 25. november 1895. 

‘Fri mig fra blodskyld’

11. Hvor omfattende var Davids ønske om tilgivelse? Sal. 51, 11.

BEMÆRK: ‘Jesus går i forbøn for dig. Hans kærlighed er bred og dyb. Måske vil
du sige: “Hvordan ved du, at han elsker mig?” Jeg ser derhen, hvor du bør se, til
Golgatas kors. Blodet, som blev udgydt der på korset, renser fra al synd... Når vi
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Lektie 3: 15. – 21. juli
bliver fristet til at gå ned i tvivlens og forvildelsens hule, lad os da synge: “Op, op
min sjæl, ryst af dig skyld og frygt, på Kristi offer kan du stole trygt, til nådens
trone har han banet vej, i sine hænder har han tegnet mig.”’  Kraft fra det høje,  s.
163.

12. Hvordan udtrykte David den glæde, der kommer fra dem, der ved, at de
er blevet tilgivet? Sal. 51, 10. 14. 16. 17b.

BEMÆRK: ‘Kristus kom for at åbenbare Guds kærlighed for verden, at drage alle
menneskers  hjerter  til  sig.  Det  første  skridt  mod frelse  er  at  reagere  på  Kristi
kærligheds dragen.  Det  er for,  at  mennesker  må forstå tilgivelsens glæde,  Guds
fred, at Kristus drager på dem ved at åbenbare sin kærlighed. Hvis de reagerer på
hans dragen og overgiver deres hjerter til hans nåde, vil han lede dem skridt for
skridt til en fuld kundskab om sig selv, og dette er det evige liv.’ God’s Amazing
Grace, s. 99.

‘Offer for Gud’

13. Hvordan  viste  David  sin  forståelse  for  Guds  krav?  Sal.  51,  18.
Sammenlign med 1 Sam. 15, 22; Es. 58, 3-7.

BEMÆRK: ‘Når vi angrer vore synder, behøver vi ikke at gå ind i en celle, som
Luther gjorde,  og piske os selv som en straf  for vor brøde og tro,  at  vi  derved
vinder Guds gunst. Profeten stiller spørgsmålet: “Med hvad skal jeg møde Herren,
bøje  mig  for  højhedens  Gud?  Skal  jeg  møde  ham med  brændofre,  møde  med
årgamle kalve? Har Herren behag i tusinder af vædder, titusinder af oliestrømme?
Skal jeg give min førstefødte for min synd, mit livs frugt som bod for min sjæl? Det
er sagt dig, o menneske, hvad der er godt, og hvad Herren kræver af dig: hvad
andet  end  at  øve  ret,  gerne  vise  kærlighed  og  vandre  ydmygt  med  din  Gud.”
Skriften siger:  “Et sønderbrudt,  sønderknust  hjerte  agter  du ikke ringe,  o Gud.”
“Jeg ser hen til den arme, til den, som har en sønderknust ånd, og den, som bæver
for mit ord.” “Herren er nær hos dem, hvis hjerte er knust, han frelser dem, hvis
ånd er  brudt.”  “Thi  så  siger  den højt  ophøjede,  som troner  evigt,  hvis  navn er
‘Hellig’: I højhed og hellighed bor jeg, hos den knuste, i ånden bøjede for at kalde
de bøjedes ånd og de knustes hjerte til live.” Du skal dø til selvet, korsfæste kødet
med dets lidenskaber og begæringer. Du behøver ikke at opfinde veje og metoder
til at tilvejebringe din egen korsfæstelse; selvfremkaldte bodsøvelser gavner intet
og vil blive fundet værdiløse, når prøven kommer over dig. Vi skal overgive hjertet
til Gud, så han kan forny og helliggøre os og gøre os egnede til sine himmelske
sale. Vi skal ikke vente på et eller andet særligt tidspunkt, men vi skal i dag give os
hen til ham og nægte at være syndens tjenere.’ Signs of the Times, 8. august 1892.
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14. Hvad ønsker Gud at se i vor syndsbekendelse? Sal. 51, 19.

BEMÆRK: ‘Kun omvendelse, sand ydmyghed, et brudt hjerte og en angerfuld ånd
vil blive godtaget af Gud.’ Counsels on Stewardship, s. 153.
‘Når mennesket har syndet imod en hellig og barmhjertig Gud, kan det ikke gøre
noget bedre end angre oprigtigt og grædende bekende sine fejl i sjælekvide. Gud
kræver det. Han godkender intet mindre end et sønderknust hjerte og en nedbøjet
ånd.’ Profeter & Konger, s. 211.
‘Det stolte hjerte stræber efter at gøre sig fortjent til frelse, men både vor ret til
Himmelen og vor egnethed til at komme der, består i Kristi retfærdighed. Herren
kan ikke gøre noget for et menneskes genoprejsning, før det er overbevist om sin
egen svaghed og berøvet al sin selviskhed, overgiver sig til Guds omsorg. Så kan
det modtage den gave, som Gud venter på at give det. Intet holdes tilbage fra den
sjæl, som selv føler sin nød. Den har uhindret adgang til ham, i hvem al fylde bor.’
Den Store Mester, s. 198.
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Lektie 4: 22. – 28. juli
‘Herre, hør!’

UDENADSVERS: ‘Herre, hør! Herre, tilgiv! Herre, lån øre og grib uden tøven
ind for din egen skyld, min Gud; thi dit navn er nævnet over din by og dit folk!’
Dan. 9, 19.

STUDIEHJÆLP: Det virkelige liv, s. 50-52.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Dan. 9, 3-23.
LEKTIENS MÅL: At studere Daniels mægtigt virkende bøn.

Indledning
‘Hvilken alvor og inderlighed er hans bøn ikke præget af! Han rækker troens

hånd op for at gribe den Allerhøjestes usvigelige løfter. Hans sjæl kæmper i heftig
smerte. Og han får beviset for, at hans bøn er hørt. Han ved, at han har vundet sejr.
Hvis vi som et folk ville bede, som Daniel bad, og kæmpe, som han kæmpede, idet
vi ydmyger vor sjæl for Gud, da ville vi opnå lige så betydningsfulde svar på vore
bønner, som blev Daniel til del. Hør, hvor indtrængende han fremfører sin sag for
den himmelske ret.’ Det virkelige liv, s. 51.  

‘Bad og priste sin Gud’

1. Hvornår bad Daniel denne store bøn? Dan. 9, 1-3.

BEMÆRK: Darius, som var toogtres år gammel, da han indtog riget, herskede kun
en kort tid: Daniels Bog nævner kun begivenheder i hans første regeringsår, selvom
Daniel  levede,  da  hans  efterfølger  Kyros  kom  til  magten.  Så  episoden  med
løvekulen og den store bøn i Daniel 9 fandt begge sted inden for samme periode.
Eftersom Daniel bad med sit vindue åbent mod Jerusalem, idet han “bad og priste
sin Gud” (sammenlign Dan. 6, 11 og Dan. 9, 20), er det sandsynligt, at bønner som
den i Dan. 9 var anledningen til, at Daniel blev beskyldt af sine skinsyge rivaler.

2. Hvad ved vi om omstændighederne omkring Daniels liv ved denne tid?
Læs Dan. 6, 1-23. Læg især mærke til versene 5 & 10-11.

BEMÆRK:  ‘Befalingen  udgår  fra  kongen.  Daniel  er  bekendt  med  fjendernes
hensigt om at tilintetgøre ham. Men han forandrer ikke sin livsførelse på et eneste
punkt. Roligt udfører han de sædvanlige pligter, og ved bedetid går han til sin stue
for at  opsende sine bønner til  Gud i Himmelen for åbne vinduer i retning mod
Jerusalem. Ved sin handlemåde erklærer han uden frygt, at ingen jordisk magt har
ret til at træde imellem ham og hans Gud og diktere, hvem han skal eller ikke skal 
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Lektie 4: 22. – 28. juli
bede  til.  Hvilken  ædel,  principfast  mand!  For  verden  i  dag  står  han  som  et
rosværdigt eksempel på frimodighed og troskab. Med hele sit hjerte vendte han sig
til Gud, skønt han vidste, at straffen for hans andagter var døden.’ Det virkelige liv,
s. 47.

‘Vi har syndet’

3. Hvordan henvendte Daniel sig til Gud? Dan. 9, 4.

BEMÆRK: ‘Guds hellige navn bør nævnes med ærbødighed og ærefrygt. Ordene
“almægtige Gud” bliver af nogle stillet sammen og anvendt i bøn på en ligegyldig
og tankeløs måde, som mishager ham. Sådanne har ingen virkelig forståelse af Gud
eller sandheden, for hvis de havde det, ville de ikke tale så uærbødigt om den store
og forfærdelige  Gud,  som snart  skal  dømme dem på den yderste  dag.  Engelen
sagde: “Stil dem ikke sammen, thi forfærdeligt er hans navn.” De, som indser Guds
storhed og majestæt, vil tage hans navn på deres læber med hellig ærefrygt. Han
bor  i  et  utilgængeligt  lys;  intet  menneske  kan  se  ham og leve.’  Budskaber  til
menigheden, s. 147. 

4. Hvad fornemmede Daniel var årsagen til fangenskabet og helligdommens
ødelæggelse? Dan. 9, 5-6.

BEMÆRK: ‘I sit hjerte havde han en byrde for Israel, som bestemt ikke holdt Guds
lov. Han erkendte, at alle ulykkerne var kommet over dem på grund af, at de havde
overtrådt denne hellige lov. Han sagde: “Vi har syndet og handlet ilde, ... thi ved
vore synder og vore fædres misgerninger er Jerusalem og dit folk blevet til spot for
alle  vore  naboer.”  Jøderne  havde mistet  deres  særegne  hellige  præg som Guds
udvalgte folk.’ Det virkelige liv, s. 51. 

5. Hvordan identificerede Daniel  sig med sit  folks synder? Dan.  9,  5a.  Se
også den første del af vers 4 og vers 15.

BEMÆRK: ‘Daniel bad til Gud, idet han ikke ophøjede sig selv eller gjorde krav
på at være god.’ Gospel Workers, 1892-udgaven, s. 35.
‘Daniel fremholder ikke sin egen troskab for Herren. I stedet for at påberåbe sig sin
renhed og hellighed,  gør denne ærede profet  sig ydmygt  til  ét  med de virkeligt
syndige i Israel. Den visdom, som Gud havde tildelt ham, overgik verdens store
mænds visdom lige så meget  som solens lys,  når  den skinner på himmelen om
middagen, er klarere end den svageste stjerne. Men læg mærke til bønnen fra denne
mand,  som  var  så  højt  æret  af  Himmelen.  I  dyb  ydmygelse,  med  tårer  og
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sønderknust hjerte beder han for sig selv og for sit folk. Han blotter sin sjæl for
Gud, bekender sin egen uværdighed og anerkender Herrens storhed og majestæt.’
Det virkelige liv, s. 50.

‘Hvis du ikke adlyder’

6. Hvordan viste Daniel sin viden om de advarsler, Gud havde givet sit folk?
Dan. 9, 10-11. Sammenlign med 5 Mos. 28, 36.

BEMÆRK: ‘Moses var bange for, at folket ville forlade Gud, deres eneste hjælper.
I en meget enestående og bevægende tale fremsatte han for dem den velsignelse,
som ville være deres, hvis de levede i lydighed mod Gud, og så erklærede han de
frygtelige forbandelser, der ville hvile over dem, hvis de forlod ham. “Du skal blive
til  rædsel,  spot  og spe for  alle  de folk,  Herren  fører  dig hen til.”  “Herren  skal
adsplitte dig blandt alle folkeslagene fra den ene ende af jorden til den anden, og
der skal du dyrke fremmede guder, som hverken du eller dine fædre før kendte til,
træ og sten; og blandt disse folk skal du ikke få ro eller finde hvile for din fod; thi
der skal Herren give dig et skælvende hjerte, udtærede øjne og en vansmægtende
sjæl. Det skal synes dig, som hang dit liv i en tråd; du skal ængstes ved dag og ved
nat og aldrig føle dig sikker på dit liv. Om morgenen skal du sige: “Gid det var
aften!” Og om aftenen: “Gid det var morgen!” Sådan angst skal du gribes af, og så
forfærdeligt bliver det, dine øjne får at se.” Han sluttede med disse højtidelige og
indtryksfulde ord: “Jeg tager i dag himmelen og jorden til vidne mod eder på, at jeg
har forelagt eder livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da livet, for
at du og dit afkom må leve, idet du elsker Herren din Gud og adlyder hans røst og
hænger ved ham; thi deraf afhænger dit liv og tallet på de dage, du kommer til at bo
i det land, Herren svor at ville give dine fædre, Abraham, Isak og Jakob.”’ Signs of
the Times, 24. marts 1881.

7. Hvad sagde Daniel om sit folks vægring ved at vende tilbage til Gud? Dan.
9, 12-14. Sammenlign med 5 Mos. 30, 1-3.

BEMÆRK: ‘For at Guds fjender ikke skulle triumfere over det frafaldne Israel,
bærer Gud længe over med egensindigheden hos deres ledere, som til trods for, at
de er vokset til mænds og kvinders modenhed, ikke har aflagt deres barnlige fejl og
skavanker;  efter at have haft år med erfaring åbenbarer de stadig, at de mangler
kærlighed, nåde og renhed. På grund af sit eget navns herlighed, ikke på grund af
sin menigheds retfærdighed eller på grund af deres lydighed over for hans bud, har
Gud båret længe over med sit folk.’ Manuscript Releases, bind 17, s. 288.
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8. Hvilke  ord  havde  Daniel  læst  i  Jeremias’  profeti?  Jer.  29,  10-14.

Sammenlign med Dan. 9, 2.

BEMÆRK: ‘De havde adgang til Jeremias’ skrifter, og heri stod det tydeligt, hvor
længe det ville vare, før Israel fik lov til at vende hjem fra Babylon. “Men når der
er gået halvfjerdsindstyve år” havde Herren forudsagt ved sit sendebud, “hjemsøger
jeg Babels konge og folket dér for deres misgerning, lyder det fra Herren, også
kaldæernes land hjemsøger jeg og gør det til evige ørkener.” Jer. 25, 12. Herren
ville vise Judas rest nåde som svar på deres brændende bønner. “Såfremt I søger
mig af hele eders hjerte, vil jeg lade mig finde af eder, lyder det fra Herren, og
vende eders skæbne og sanke eder sammen fra alle de folkeslag og alle de steder,
jeg har bortstødt eder til, lyder det fra Herren, og føre eder tilbage til det sted, fra
hvilket jeg førte eder bort.” Jer. 29, 13-14. Daniel og hans medbrødre havde ofte
læst disse og lignende profetier, som skildrede Guds planer med sit folk. På dette
tidspunkt, hvor begivenhedernes hurtige udvikling viste, at Guds vældige hånd greb
ind i nationernes  historie,  dvælede Daniels tanker særlig ved de løfter,  som var
givet  til  Israel.  Hans  tro  på  det  profetiske  ord  bevirkede,  at  han  netop  gjorde
sådanne  erfaringer,  som  de  hellige  skribenter  havde  forudsagt.  “Når
halvfjerdsindstyve år er gået for Babel,” havde Herren sagt, “vil jeg se til eder og
på eder opfylde min forjættelse om at føre eder tilbage hertil. Thi jeg ved, hvilke
tanker jeg tænker om eder, lyder det fra Herren, tanker om fred og ikke om ulykke,
at jeg må give eder fremtid og håb. Kalder I på mig, vil jeg svare eder; beder I til
mig, vil jeg høre eder; leder I efter mig, skal I finde mig; såfremt I søger mig af
hele eders hjerte, vil jeg lade mig finde af eder." Vers 10-13.’ Profeter & Konger, s.
269-270.

‘Lyt da til din tjeners bøn’

9. Hvad forstod Daniel om Guds karakter? Dan. 9, 9. Se også vers 4.

BEMÆRK: ‘Hvilket  emne for  vor dybeste  betragtning – Guds kærlighed  til  en
verden, som ikke elskede ham! Denne tanke virker ydmygende på sjælen og tager
alle tanker til fange under Guds vilje. Jo mere vi betragter Guds karakter i korsets
lys,  desto  klarere  ser  vi,  hvorledes  nåde  og  forladelse  blandes  med  ret  og
retfærdighed,  og desto tydeligere ser vi  utallige beviser på en kærlighed,  der er
evig, og en medlidenhed, som overgår en moders ømmeste omsorg for det vildfarne
barn.’ Vejen til Kristus, s. 14. 

10. Hvad var især fokuset i Daniels bøn? Dan. 9, 16-18. Læg især mærke til
den sidste del af vers 17 og sammenlign med Dan. 8, 14.
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BEMÆRK: At læse Jeremias’ profeti havde fyldt Daniels hjerte med håb angående
Jerusalems  og  helligdommens  genoprejsning.  Dog  genkaldte  han  profetien  om
renselsen af helligdommen, som ikke ville finde sted før endens tid (Dan. 8, 17)
efter 2300 profetiske dage (Dan. 8, 14). Gabriel havde endnu ikke forklaret denne
del af  synet  for ham, og hans sind var foruroliget,  idet  han forsøgte at få disse
tilsyneladende modstridende profetier til at stemme.
‘“Så lyt da nu, vor Gud, til din tjeners bøn og begæring og lad dit ansigt lyse over
din ødelagte helligdom.” Dan. 9, 17. Med en stærk længsel vender Daniels hjerte
sig mod Guds ødelagte helligdom. Han ved, at dens lykke kun kan genoprettes,
dersom Israel angrer deres overtrædelser af Guds lov og bliver ydmyge, trofaste og
lydige.’ Det virkelige liv, s. 51. 

‘For din egen skyld’

11. På hvad baserede Daniel sin tro på, at Gud ville besvare hans bøn? Dan.
9- 18b.

BEMÆRK: ‘Kristi bøn på faldne menneskers vegne banede sig vej igennem enhver
skygge,  som Satan havde kastet  mellem mennesket  og Gud, og efterlod en klar
kanal af kommunikation til selve herlighedens trone. Guds stemme blev hørt som
svar på Kristi forbøn, og dette fortæller, at også synderens bøn vil finde vej til Guds
trone.  Helligånden  vil  blive  givet  til  dem,  som søger  hans  kraft  og  nåde.  Han
kommer vor skrøbelighed til hjælp, når vi søger adgang til Gud. Himmelen er åben
for vore bønner, og vi er indbudt til at komme frimodigt frem “for nådens trone for
at få barmhjertighed og finde nåde til  hjælp i rette tid.” Heb. 4, 16.’  Our High
Calling, s. 156.

12. Hvad var Daniels hovedbekymring i hans bøn? Dan. 9, 19. Sammenlign
med 1 Sam. 12, 22.

BEMÆRK: ‘Gud har  ikke i  sinde at  blive krævet til  regnskab for  sine veje og
gerninger. Det er til hans herlighed at skjule hans hensigter nu; men senere vil de
blive  åbenbaret  i  deres  sande  betydning.  Men  han  har  ikke  skjult  sin  store
kærlighed, som ligger til grund for hans færd med sine børn. Regnbuen over tronen
er en forvisning om, at Gud er sand. Vi har syndet imod ham og fortjener ikke hans
gunst; dog har han selv lagt den mest vidunderlige bøn på vore læber: “Bortstød os
ikke for dit navns skyld, vanær ej din herligheds trone, kom i hu og bryd ej din pagt
med os!” Jer. 14, 21. Han har lovet at høre på vor bøn, når vi kommer til ham og
bekender vor uværdighed og synd. Hans trones herlighed er satset til opfyldelsen af
hans ord til os.’ The Faith I Live By, s. 42.
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‘Hastigt flyvende’

13. Hvor hurtigt blev Daniels bøn besvaret? Dan. 9, 20-21.

BEMÆRK: ‘Medens Daniel beder, kommer englen Gabriel hastigt flyvende ned fra
de himmelske sale for  at  fortælle  ham, at  hans bøn er  blevet  hørt  og besvaret.
Denne mægtige engel havde fået til opgave at give ham indsigt og åbenbare for
ham kommende tiders mysterier. Medens Daniel således alvorligt søgte at kende og
forstå sandheden, blev han sat i forbindelse med Himmelens udsendte budbringer.’
Det virkelige liv, s. 52.

14. Hvilke dyrebare løfter kan vi gøre krav på? Es. 65, 24.

BEMÆRK: ‘Eftersom han har givet sådanne nådige løfter, hvorfor stoler vi så ikke
på Gud? Hvorfor tager vi ham ikke på hans ord? Vi må have øget tro. Vi må bede
med vore hjerter  i  vore bønner og tro,  at  Gud hører  og besvarer,  selv mens vi
beder.’ Review & Herald, 27. maj 1884.
‘Tro vokser ved udøvelse. Lev af løfterne; vær tilfredse med at stole på Guds ords
enkle løfte.  Vent  ikke længere  i  vantro;  for  I  er  i  fare  for  at  miste jeres  sjæle.
Kristus siger: “Lad ham tage fat på min styrke, så han kan stifte fred med mig, og
han skal stifte fred med mig.” Modløshed vil komme, men hold ikke op med at
bede.  Ægte  bøn bliver  altid  hørt;  men  svaret  er  nogle  gange  forsinket,  så  den
bedende kan fremsætte sin begæring med intensitet. Hvis vi holder ud, vil vi få en
erfaring af højeste værdi, som vi aldrig vil glemme. Ingen, som venter på Herren,
vil nogen sinde blive gjort til skamme. Nogle gange vil svaret komme så tydeligt, at
vi vil blive overraskede. Velsignelsen vil bringe glæde til vore sjæle og fremkalde
pris til vor Gud. Vi vil opleve opfyldelsen af løftet: “Førend de kalder, svarer jeg;
endnu mens de taler, hører jeg.”’ Youth’s Instructor, 23. marts 1893.
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Lektie 5: 29. juli – 4. august
‘Hvis ikke, så udslet mig af den bog’

UDENADSVERS: ‘Hvis jeg nu virkelig har fundet nåde for dine øjne, så lær
mig dine veje at kende, at jeg kan finde nåde for dine øjne.’ 2 Mos. 33, 13.

STUDIEHJÆLP: Patriarker & Profeter, s. 162-164.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 2 Mos. 32, 30-34; 33, 12 -23; 34, 1-10. 
LEKTIENS MÅL: At studere Moses’ forbøn for sit folk.

Indledning
‘Moses var større end nogen, der havde levet før ham. Han var blevet højt æret af
Gud, idet det  blev ham forundt at  tale med Herren ansigt  til  ansigt,  ligesom en
mand taler  med en  ven.  Han fik  lov  til  at  se  det  klare  lys  og  den  overvættes
herlighed, der omhyllede Faderen. Ved Moses udfriede Herren Israel fra Ægyptens
trældom. Moses var en midler for sit folk og stod ofte mellem dem og Guds vrede.’
Budskabet til Menigheden, s. 195. 

‘Dette folk har begået en stor synd’

1. Hvad foreslog  Moses  at  gøre  for  Israel,  efter  at  de  havde syndet  med
guldkalven? 2 Mos. 32, 30.   

BEMÆRK: ‘Da folket  først  blev klar  over,  hvor stor deres  synd var,  blev hele
lejren grebet af rædsel. Man frygtede, at hver eneste overtræder ville blive slået
ned. Af medlidenhed med dem lovede Moses endnu en gang at gå i forbøn for dem
hos Gud.’ Patriarker & Profeter s. 162.

2. Hvilken bekendelse gjorde Moses på deres vegne? 2 Mos. 32, 31.

BEMÆRK: ‘Som fårehyrde havde Moses lært at tage sig af de bedrøvede, at pleje
de syge, at lede tålmodigt efter de vildfarne, at bære over med de uregerlige, med
kærlig  omsorg  at  sørge  for  de  unge  lams  behov  og  de  gamle  og  svages
fornødenheder. Mens disse aspekter af hans karakter blev udviklet, blev han draget
nærmere til sin Overhyrde. Han blev forenet med og tabt af syne i Israels Hellige.
Han troede på den mægtige Gud. Han havde samvær med Faderen gennem ydmyg
bøn. Han så hen til den Højeste for uddannelse i åndelige ting og for kundskab om
sin pligt som en trofast hyrde. Hans liv blev så tæt forbundet med himmelen, at
Gud talte ansigt til ansigt med ham. ’ Fundamentals of Christian Education, s. 343.

27



Lektie 5: 29. juli – 4. august

‘Hvis ikke ...’

3. Hvad bønfaldt Moses om på deres vegne? 2 Mos. 32, 32a.

BEMÆRK: ‘Efter Israels overtrædelse ved at fremstille guldkalven går Moses igen
for at bede til Gud på vegne af sit folk. Af erfaring havde han lært, at han først
måtte have kraft fra Gud for at have indflydelse over folket. Herren ser sin tjeners
oprigtige og uselviske hensigt og nedlader sig til at tale med dette svage dødelige
menneske ansigt til ansigt, ligesom en mand taler med sin ven. Moses overgiver sig
selv  og  alle  sine  byrder  helt  til  Gud  og  udøser  frit  sin  sjæl  for  ham.  Herren
irettesætter ikke sin tjener, men nedlader sig til at lytte til hans bøn.’  Conflict &
Courage, s. 99. 
‘Moses, som bad meget, var kendt som den sagtmodigste mand på jorden. Mens
han ledte israelitterne  gennem ørkenen,  så det  igen  og igen  ud til,  at  de måtte
udryddes på grund af deres knurren og oprør. Men Moses gik til den sande Kilde til
kraft; han fremlagde sin sag for Herren.’ My Life Today, s. 20. 

4. Hvis Gud ikke var villig til at tilgive deres store synd, hvilket alternativ
foreslog Moses Herren? 2 Mos. 32, 32b.

BEMÆRK: ‘Da Herrens vrede optændtes såre mod Israel for deres vantro, deres
knurren og deres store synder, blev Moses’ kærlighed til dem prøvet. Gud sagde, at
han ville ødelægge dem og gøre ham til et stort folk. Moses viste sin kærlighed til
Israel ved sin inderlige forbøn for dem. I sin nød bad han Gud vende om fra sin
brændende vrede og forlade Israel deres synd eller også udslette hans navn af sin
bog.’ Budskabet til Menigheden, s. 195.

5. Hvilken  skæbne forvissede  Herren  Moses  om,  at  den  synder,  der  ikke
angrer, vil få? 2 Mos. 32, 33. Sammenlign med Åb. 3, 5.

BEMÆRK: ‘Moses’ bøn leder vore tanker hen på de himmelske bøger, hvor alle
menneskers navne er skrevet, og hvor deres gerninger,  såvel onde som gode, er
optegnet. Livets bog indeholder navnene på alle dem, der på et eller andet tidspunkt
er  begyndt  at  tjene  Gud.  Hvis  nogen  af  disse  går  bort  fra  Gud  og  hårdnakket
vedbliver at synde, så de til sidst forhærdes over for hans Helligånds indflydelse,
vil deres navne i dommen blive slettet af livets bog, og de vil blive overgivet til
tilintetgørelse. Moses indså, hvor frygtelig synderens skæbne vil blive; men hvis
Israels  folk skulle  forkastes  af  Herren,  ønskede han,  at  hans navn skulle slettes
sammen med deres. Han kunne ikke holde ud at se Guds dom komme over dem,
der så nådigt  var  blevet  befriet.  Moses’ forbøn for Israel  er et  billede på Kristi
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midlergerning  for  syndige  mennesker.  Men  Herren  tillod  ikke  Moses  at  bære
overtræderes synd, som Kristus måtte. “Den, som har syndet imod mig,” sagde han,
“ham vil jeg udslette af min bog!”’ Patriarker & Profeter, s. 163.

‘At jeg kan kende dig’

6. Hvad ønskede Moses især af Herren? 2 Mos. 33, 13b.

BEMÆRK: ‘Hvordan kan vi forstå Gud? Hvordan skal vi kende vor Fader? Vi skal
kalde ham ved det indtagende navn, Fader. Og hvordan skal vi kende ham og hans
kærligheds kraft? Det er ved flittig granskning af Skrifterne. Vi kan ikke værdsætte
Gud, medmindre vi tager den store forløsningsplan ind i vores sjæle. Vi vil gerne
vide alt om sjælens store problemer, om den faldne slægts forløsning. Det er en
vidunderlig ting, at efter mennesket havde overtrådt Guds lov og adskilt sig selv fra
Gud, var så at sige blevet skilt fra Gud, at efter alt dette, var der en plan, der blev
lavet, hvorved mennesket ikke skulle fortabes, men at han skulle have evigt liv.
Gud gav sin enbårne Søn hen for at dø for os. Når vort sind konstant dvæler ved
Guds uforlignelige kærlighed til den faldne slægt, begynder vi at kende ham, at
lære ham at kende. ’ In Heavenly Places, s. 11.    

7. Hvordan forklarede Jesus vigtigheden af at kende Gud? Joh. 17, 3.  

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

‘Lær mig dine veje’

8. Hvordan udtrykte Moses sin følelse af isolation, fordi hans bror havde vist
sig utroværdig? 2 Mos. 33, 12.
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BEMÆRK:  ‘Moses  havde  succes  med  at  lede  Israel,  fordi  han  følte  sin  egen
uduelighed. Han havde en sagtmodig ånd, og Gud kunne tale med ham og lede ham
ad rette veje. “Moses sagde til Herren: Se, du siger til mig: Før dette folk frem!
Men du har ikke ladet mig vide, hvem du vil sende med mig; og dog har du sagt:
Jeg kender dig ved navn, og du har fundet nåde for mine øjne! Hvis jeg nu virkelig
har fundet nåde for dine øjne, så lær mig dine veje at kende.”’  Review & Herald,
28. juli 1891.  
‘Moses  irettesatte  Aron  strengt  i  folkets  påsyn.  Som  Israels  ypperstepræst  og
Moses’ repræsentant i hans fravær burde Aron trods enhver risiko have sat sig imod
folkets ubesindige og gudløse planer. At han ikke gjorde dette, bragte synd, ulykke
og ruin over dem, som han ikke magtede at afværge. Mens det var let for ham at
lede dem i synd, prøvede han forgæves at lede dem til omvendelse. Moses sagde
bagefter: “På Aron blev Herren vred, så han ville tilintetgøre ham.” Hans synd ville
være blevet straffet med døden, hvis ikke han i sand anger havde ydmyget sig for
Herren.’ Signs of the Times, 31. august 1882.

9. Hvad bad Moses Herren om, mens han betragtede en usikker fremtid? 2
Mos. 33, 13.

BEMÆRK: ‘Moses var godt kendt med det folk, som var betroet til hans omsorg.
Han vidste, at de var forstokkede og forblindede, og kendte de vanskeligheder, han
ville komme til at kæmpe med. Han havde lært, at han måtte have hjælp fra Gud for
at gøre sig gældende over for folket. Han bad om en tydeligere åbenbarelse af Guds
vilje og en forsikring om hans nærværelse: “Se, du siger til mig: Før dette folk
frem! Men du har ikke ladet mig vide, hvem du vil sende med mig; og dog har du
sagt: Jeg kender dig ved navn, og du har fundet nåde for mine øjne! Hvis jeg nu
virkelig har fundet nåde for dine øjne, så lær mig dine veje at kende, at jeg kan
kende dig og finde nåde for dine øjne; tænk dog på, at dette folk er dit folk!” Svaret
var:  “Skal  mit  åsyn  da  vandre  med,  og  skal  jeg  således  føre  dig  til  målet?”’
Patriarker & Profeter, s. 163. 
 

‘Hvis dit åsyn ikke vandrer med’

10. Hvordan udtrykte Moses sin totale afhængighed af Herren? 2 Mos. 33, 15.

BEMÆRK: ‘Moses var endnu ikke tilfreds.  Det pinte hans sjæl at  tænke på de
frygtelige følger, hvis Gud overlod Israel til deres hårdhed og ubodfærdighed. Han
kunne ikke holde ud, at hans og hans brødres veje skulle skilles, og han bad om, at
Guds folk igen måtte finde nåde hos Gud, og at tegnet på Guds nærværelse fortsat
måtte lede dem på deres rejser: “Hvis dit åsyn ikke vandrer med, så lad os ikke
drage herfra! Hvorpå skal det dog kendes, at jeg har fundet nåde for dine øjne, jeg
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og dit folk? Mon ikke på, at du vandrer med os, og der således vises os, mig og dit
folk,  en  udmærkelse  frem for  alle  andre  folkeslag  på  jorden?”  Herren  svarede:
“Også hvad du der siger, vil jeg gøre, thi du har fundet nåde for mine øjne, og jeg
kender dig ved navn.”’ Patriarker & Profeter, s. 163-164.    

11. Hvad var kernen i Moses’ bøn for sit folk, og hvordan svarede Herren? 2
Mos. 34, 9-10.

BEMÆRK: ‘“Da bøjede Moses sig  hastelig til  jorden,  tilbad og sagde...”  Atter
bønfaldt han Gud om at tilgive sit folks uretfærdighed og antage dem som sin arv.
Hans bøn blev opfyldt. Herren lovede nådigt at forny sin pagt med Israel og for
deres skyld udføre undere, som aldrig før var sket “nogetsteds på jorden og blandt
noget folkeslag.”’ Patriarker & Profeter, s. 164.

‘Lad mig dog skue din herlighed’

12. Hvad særligt ønskede Moses af Herren? 2 Mos. 33, 18.

BEMÆRK: ‘Nu ville vi forvente, at profeten ville høre op med at bede; men nej,
gjort modig af sin succes, drister han sig til at komme endnu nærmere Gud med en
hellig  fortrolighed,  som  næsten  overgår  vor  fatteevne.  Han  kommer  med  en
anmodning, som intet menneske før har gjort: “Lad mig dog skue din herlighed.”
Sikke  en  anmodning  at  komme med  fra  et  dødeligt  menneske!  Men  blev  han
afvist?’ Conflict & Courage, s. 99.

13. Hvordan lovede Herren at svare på Moses’ bøn? 2 Mos 33, 19-22.

BEMÆRK: ‘Nej, vi hører de nådige ord: “Jeg vil lade al min rigdom drage forbi
dig.” Intet  menneske kan se på Guds utilslørede herlighed  og leve:  men Moses
bliver forsikret om, at han skal se så meget af den guddommelige herlighed, som
han kan udholde at  se i  sin  nuværende dødelige  tilstand.  Den hånd,  der  skabte
verden, som holder bjergene på plads, tager denne støvets mand, denne store troens
mand og nådigt  dækker ham i  klippens kløft,  mens Guds herlighed  og al  hans
rigdom drager forbi ham. Kan vi undres over, at den “majestætiske herlighed,” der
blev reflekteret fra den Almægtige, strålede fra Moses’ ansigt med så megen glans,
at folket ikke kunne se på den? Guds aftryk var på ham og fik ham til at ligne en af
de strålende engle fra tronen. Denne erfaring, frem for alt forvisningen om, at Gud
ville høre hans bøn, og at den guddommelige nærværelse ville følge ham, var langt
mere  værdifuld  for  Moses  som en  leder  end  Ægyptens  lærdom eller  alle  hans
færdigheder i militærvidenskaben. Ingen jordisk magt eller evne eller undervisning
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kan erstatte  Guds umiddelbare  nærværelse.  Vi kan i  beretningen  om Moses se,
hvilket  fortroligt  samvær med Gud, det  er  menneskets privilegium at  nyde.  For
overtræderen er  det  en frygtelig  ting at  falde i den levende Guds hænder.  Men
Moses var ikke bange for at være alene sammen med Ophavsmanden til den lov,
som blev  talt  med  frygtindgydende  pragt  fra  Sinajs  bjerg;  for  hans  sjæl  var  i
harmoni med hans Skabers vilje.’ Gospel Workers, 1892 ed., s. 34.
  
14. Hvordan blev Moses’ bøn besvaret? 2 Mos. 34, 6-8.

BEMÆRK: ‘Guds herlighed er hans karakter. Mens Moses var oppe på bjerget og
inderligt gik i forbøn hos Gud, bad han, “Lad mig dog skue din herlighed.” Som
svar sagde Gud: “Jeg vil lade al min rigdom drage forbi dig og udråbe Herrens
navn foran dig, thi jeg viser nåde mod hvem jeg vil, og barmhjertighed mod hvem
jeg vil!” Guds herlighed, hans karakter, blev da åbenbaret: “Og Herren gik forbi
ham og råbte: ‛Herren, Herren, Gud, som er barmhjertig og nådig, langmodig og rig
på miskundhed og trofast,  som bevarer  miskundhed mod tusinder,  som tilgiver
brøde, overtrædelser og synd, men ikke lader den skyldige ustraffet.” (2 Mos. 33,
18-19; 34 6-7). Denne karakter blev åbenbaret i Kristi liv. For at han med sit eget
eksempel kunne fordømme synden i kødet, tog han syndigt køds skikkelse på sig.
Bestandigt  så han Guds karakter;  bestandigt  åbenbarede  han denne karakter  for
verden. Kristus ønsker, at hans efterfølgere skal åbenbare denne karakter i deres liv.
I sin forbøn for sine disciple sagde han: “Og den herlighed [karakter], du har givet
mig, den har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i
mig, for at de må være fuldkommen ét, så verden kan forstå, at du har sendt mig og
har  elsket  dem, ligesom du har  elsket  mig.”  (Joh.  17,  22-23).’  God’s  Amazing
Grace, s. 322.
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‘Jeg slipper dig ikke’

UDENADSVERS: ‘Se, jeg vil være med dig og vogte dig, hvorhen du end går,
og føre dig tilbage til dette land; thi jeg vil ikke forlade dig, men opfylde alt, hvad
jeg har lovet dig!’ 1 Mos. 28, 15.

STUDIEHJÆLP: Conflict & Courage, s. 69.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Mos. 28, 10-22; 32, 9-12. 24-30. 
LEKTIENS MÅL: At studere Jakobs bønner og hvordan han sejrede.

Indledning
‘Jakob vandt sejr, fordi han var udholdende og beslutsom. Hans erfaring vidner om
den magt,  der ligger i udholdende bøn. Det er nu, vi skal lære denne lektie om
vedholdende bøn og urokkelig tro. De største sejre for Kristi menighed eller for den
enkelte kristne vindes ikke ved talent, uddannelse, rigdom eller menneskers gunst.
De  vindes  i  lønkammeret  hos  Gud,  når  alvorlig,  kæmpende  tro  griber  kraftens
mægtige arm.’ Patriarker & Profeter s. 102. 

‘Så skal Herren være min Gud’

1. Hvilken erfaring dannede grundlaget for Jakobs bønneliv? 1 Mos. 28, 12-
15.

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

2. Hvilket løfte gav Jakob med hensyn til Guds løfte til ham? 1 Mos. 28, 20-
22.

BEMÆRK: ‘Jakob prøvede ikke at stille Gud betingelser. Herren havde allerede
lovet ham fremgang, og hans løfte var udsprunget af et hjerte, der var fyldt med
taknemmelighed over forsikringen om Guds kærlighed og barmhjertighed. Jakob 
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følte, at Gud havde krav på ham, og at han måtte anerkende dette; endvidere, at de
særlige tegn på Guds nåde, han havde modtaget,  krævede noget til gengæld; for
enhver velsignelse, vi modtager, forpligter os til at takke ham, der er ophavet til alle
vore  gaver.  Den kristne  bør  ofte  se  tilbage  på  sit  liv  og  med taknemmelighed
mindes Guds vidunderlige hjælp, at Gud har støttet ham i prøver, åbnet veje for
ham, når alt syntes  mørkt og afskrækkende,  og styrket  ham, når han var ved at
segne.  Han bør se det  alt  sammen som beviser  på himmelske engles  omsorg.  I
betragtning af disse utallige velsignelser bør han ofte med ydmygt og taknemmeligt
hjerte spørge:  “Hvorledes skal jeg gengælde Herren alle hans velgerninger mod
mig?” Sal. 116, 12.’ Patriarker & Profeter, s. 94. 

‘Så vil jeg være med dig’

3. Hvilken befaling og hvilket løfte gav Gud Jakob, mens han var i Labans
tjeneste? 1 Mos. 31, 3.

BEMÆRK: ‘Jakob ville være rejst fra sin listige slægtning længe før, hvis han ikke
havde  frygtet  for  at  møde  Esau.  Nu  følte  han  sig  truet  af  Labans  sønner,  der
betragtede hans rigdom som deres egen og måske ville prøve at tilegne sig den med
magt. Han var tvivlrådig og ulykkelig og vidste ikke, hvad han skulle gøre. Men
han  huskede  det  nådige  løfte  i  Betel  og  lagde  sin  sag  frem  for  Gud  og  søgte
vejledning hos ham. Hans  bøn blev  besvaret  i  en drøm: “Vend tilbage  til  dine
fædres land og din hjemstavn, så vil jeg være med dig!”’  Patriarker & Profeter, s.
97. 

4. Hvordan reagerede Jakob på Guds befaling og løfte? 1 Mos. 31, 20-21.

BEMÆRK: ‘I Labans  fravær tog Jakob sin familie  og alt,  han ejede,  og forlod
Laban. Efter tre dages rejse opdagede Laban, at han havde forladt ham, og han var
meget vred. Og han forfulgte ham, fast besluttet på at føre ham tilbage med magt...
Da  Laban  mødte  Jakob,  spurgte  han  ham,  hvorfor  han  havde  listet  sig  væk  i
hemmelighed  og  taget  hans  døtre  bort,  som  om  de  var  krigsfanger.’  Story  of
Redemption, s. 91.

5. Hvordan greb Gud ind over for Laban som opfyldelse af sit løfte? 1 Mos.
31, 24. Sammenlign med vers 29.

BEMÆRK: ‘At han ikke fik udført sit fjendtlige forsæt, skyldtes, at Gud selv havde
grebet ind for at beskytte sin tjener. Laban sagde: “Det stod nu i min magt at handle
ilde med dig; men din faders Gud sagde til mig i nat: Vogt dig vel for at sige så

34



Lektie 6: 5. – 12. august
meget som et ondt ord til Jakob!” Det vil sige, han skulle ikke tvinge ham til at
vende om eller presse ham med smigrende løfter.’ Patriarker & Profeter, s. 97. 

‘Guds engle mødte ham’

6. Hvilken forsikring gav Gud Jakob, da han rejste for at møde Esau? 1
Mos. 32, 1.

BEMÆRK: ‘Atter gav Herren Jakob et tegn på guddommelig omsorg. På rejsen
sydpå fra Gileads bjerge syntes to hære af engle fra Himmelen at omgive ham. Den
ene rykkede frem foran hans folk og den anden bag ved dem som for at beskytte
dem.’ Patriarker & Profeter, s. 99.
    
7. Hvordan reagerede Jakob på dette? 1 Mos. 32, 2.

BEMÆRK: ‘Jakob mindedes synet i Betel for så længe siden, og hans betyngede
hjerte blev lettet ved dette bevis på, at Guds sendebud, der havde bragt ham håb og
mod på flugten fra Kanaan, skulle være hans vogtere på tilbagevejen. Han udbrød:
“Her er Guds lejr!” “Derfor kaldte han stedet Mahanajim,” to lejre.’  Patriarker &
Profeter, s. 99.

‘Herre, du, som sagde til mig’

8. Da Jakob hørte, at Esau nærmede sig med fire hundrede mænd, hvilken
bøn opsendte han da til Gud? 1 Mos. 32, 9.

BEMÆRK: Læg mærke til,  hvordan Jakob gjorde  det  klart,  at  han adlød Guds
befaling.
‘“Da blev Jakob såre forfærdet.” Han kunne ikke vende om, og han frygtede for at
gå  fremad.  Hans  folk,  der  var  ubevæbnede  og  forsvarsløse,  var  fuldstændig
uforberedte til kamp. Derfor delte han dem i to lejre, for at den ene kunne slippe
bort, hvis den anden blev angrebet. Fra sine vældige hjorde sendte han rige gaver til
Esau tillige med et venligt budskab. Han gjorde alt, hvad der stod i hans magt, for
at sone den uret, han havde begået mod sin broder, og for at afvende den truende
fare.  Derefter  bad  han  i  ydmyghed  og  anger  om  Himmelens  beskyttelse.’
Patriarker & Profeter, s. 99.

9. Hvordan udtrykte Jakob sin følelse af uværdighed for Guds åsyn? 1 Mos.
32, 10.
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BEMÆRK:  ‘‘Jakob  bekendte  sin  uværdighed:  “Jeg  er  for  ringe  til  al  den
miskundhed og trofasthed, du har udvist mod din tjener.” De retfærdige vil i deres
nød have en dyb følelse af deres uværdighed og vil med mange tårer erkende deres
fuldstændige uværdighed og ligesom Jakob bede om Guds løfter gennem Kristus,
som er givet til netop sådanne afhængige, hjælpeløse og angrende syndere.’  Spirit
of Prophecy, bind 1, s. 121.
 
10. Hvad bad Jakob Gud om, og hvordan holdt han fast på Guds løfte? 1

Mos. 32, 11-12.

BEMÆRK: ‘I hvert eneste påbud og løfte i Guds ord findes kraften, Guds eget liv,
som sætter  os  i  stand  til  at  adlyde  budene og  få  del  i  løfterne.  Den,  der  i  tro
modtager ordet, får del i selve Guds liv og karakter.’ Lys over hverdagen, del 1, s.
20.
“Mennesket skal  ikke leve af brød alene, men af hvert  ord,  som udgår af Guds
mund.” Ofte kommer en Kristi discipel i forhold, hvor han ikke kan tjene Gud og
dog fremme sine verdslige foretagender. Måske viser det sig, at lydighed over for et
tydeligt krav fra Gud vil afskære ham fra at tjene til livets underhold. Satan ville
gerne få ham til at tro, at han må ofre sin faste overbevisning. Men det eneste, vi i
denne verden kan stole på, er Guds ord. “Søg først Guds rige og hans retfærdighed,
så skal alt det andet gives jer i tilgift.” Matt. 6, 33. End ikke i dette liv tjener det til
vor fordel at vige bort fra at gøre vor himmelske Faders vilje. Når vi får kendskab
til kraften i hans ord, skal vi ikke gå ind på Satans forslag for at skaffe os føde eller
frelse vort  liv. Det eneste,  vi  skal spørge om, er dette: Hvad er Guds vilje? og
hvordan lyder hans løfter? Når vi ved dette, skal vi adlyde det ene og stole på det
andet.’ Den Store Mester, s. 75.    

‘Stred med en engel og sejred’

11. Hvilken erfaring havde Jakob den nat? 1 Mos. 32, 24.

BEMÆRK: ‘I sit livs store krise gik Jakob afsides for at bede. Han var opfyldt af ét
altopslugende forsæt: at søge om en forvandling af sin karakter. Egnen var ensom
og bjergrig,  et tilholdssted for vilde dyr og et skjulested for røvere og mordere.
Ensom og ubeskyttet bøjede Jakob sig til jorden i dyb sorg. Med alvorlige råb og
tårer bad han til Gud. Pludselig blev der lagt en stærk hånd på ham. Han troede, det
var en fjende, der stræbte ham efter livet, og søgte at vriste sig ud af angriberens
tag. I mørket kæmpede de to om overtaget. Der blev ikke sagt et ord; men Jakob
lagde alle sine kræfter i og slappede ikke af et eneste øjeblik. Mens han således
kæmpede for livet, tyngede skyldfølelsen hans sjæl; hans synder steg op foran ham
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og skilte ham fra Gud. Men i sin store nød mindedes han Guds løfter, og af hele sit
hjerte bad han om Guds nåde.’ Conflict & Courage, s. 67.

12. Hvad skete der med Jakob, mens han kæmpede med den fremmede? 1
Mos. 32, 25.

BEMÆRK:  ‘Kampen  fortsatte  til  kort  før  daggry.  Da rørte  den  fremmede  ved
Jakobs hofte  med sin  finger,  så  at  Jakob øjeblikkelig  blev  krøbling.  Patriarken
forstod nu, hvem hans modstander var. Han vidste, at han havde kæmpet med et
himmelsk sendebud, og at det var derfor,  at han trods næsten overmenneskelige
anstrengelser  ikke havde vundet sejren...  Patriarken var nu vanfør og led stærke
smerter; men han ville ikke slippe sit tag.’ Patriarker & Profeter, s. 100. 

‘Har mit liv frelst’

13. Hvilken desperat bøn havde Jakob til den Fremmede, da han skulle til at
forlade ham? 1 Mos. 32, 26.

BEMÆRK: ‘Hvis dette  var  blevet  sagt  i  overmodig,  formastelig  selvtillid,  ville
Jakob  øjeblikkelig  være  blevet  dræbt;  men  hans  frimodighed  skyldtes,  at  han
erkendte sin egen uværdighed og stolede på den trofaste Gud, der holder sin pagt.
Hvad  Jakob  forgæves  havde  kæmpet  for  i  sin  egen  styrke,  blev  vundet  ved
selvovergivelse og standhaftig tro.’ Conflict & Courage, s. 67. 

14. Hvordan blev Jakobs bøn besvaret? 1 Mos. 32, 27-29.

BEMÆRK: ‘Jakob “stred med en engel og sejred.” Hos. 12, 5. Gennem ydmygelse,
anger  og  overgivelse  vandt  dette  syndige,  fejlende,  dødelige  menneske  sejr  i
kampen med Himmelens Majestæt. Han klamrede sig skælvende til Guds løfter, og
i sin evige kærlighed kunne Gud ikke afvise synderens bøn.  Den fejl, der havde
medført Jakobs synd, da han ved et bedrag skaffede sig førstefødselsretten, stod nu
ganske klart for ham. Han havde ikke stolet på Guds løfter, men havde ved sine
egne anstrengelser forsøgt at fremskynde det, som Gud ville have gjort til sin tid og
på  sin  måde.  Som bevis  på,  at  han  havde  fået  tilgivelse,  fik  han  et  navn,  der
mindede om hans sejr, i stedet for hans gamle navn, der mindede om hans synd.
Engelen sagde: “Dit navn skal ikke mere være Jakob [bedrager], men Israel [Guds
prins]; thi du har kæmpet med Gud og mennesker og sejret!” Jakob havde modtaget
den velsignelse, han så længe havde længtes efter. Han havde fået tilgivelse for sit
bedrageri.  Krisen i hans liv var forbi.  Tvivl, forvirring og anger havde forbitret
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hans  tilværelse,  men  nu  var  alt  forandret,  og  en  herlig  fred  fyldte  ham  efter
forligelsen med Gud. ’ Patriarker & Profeter, s. 100.

15. Hvem genkendte Jakob den Fremmede som? 1 Mos. 32, 30.

BEMÆRK: ‘“Jakob kaldte stedet Peniel, idet han sagde: ‘Jeg har skuet Gud ansigt
til ansigt og har mit liv frelst.’” Det var Kristus, der var med Jakob den nat, med
hvem  han  kæmpede,  og  hvem  han  vedblev  at  holde  fast  på,  indtil  han  blev
velsignet.’ Story of Redemption, s. 95.
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‘Fik styrke efter svaghed’

UDENADSVERS: ‘Men, Herre, du er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig 
og rig på nåde og sandhed.’ Sal. 86, 15.

STUDIEHJÆLP: Patriarker & Profeter, s. 282-283.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Dom. 6, 7-40.
LEKTIENS MÅL: At vise hvor tålmodig Gud er med menneskets tvivl og 

følelse af utilstrækkelighed.

Indledning
‘Gideon havde en dyb følelse af sin egen tilstrækkelighed til den store gerning,

der lå foran ham. Herren udvælger ikke altid mennesker med store talenter til sit
værk, men han vælger dem, som han bedst kan bruge. Individer, som kan gøre god
tjeneste  for  Gud,  efterlades  måske  for  en  tid  i  ubemærkethed,  tilsyneladende
ubemærkede  og  ubeskæftigede  af  deres  Mester.  Men  hvis  de  trofast  udfører
pligterne,  der  hører  til  deres  ydmyge  stilling,  idet  de  nærer  en  villighed  til  at
arbejde og ofre for ham, vil han til sin egen tid betro dem større ansvar.’ Conflict &
Courage, s. 126.

‘Herren sendte en profet’

1. Hvordan reagerede Herren, da Israel råbte til ham i deres nød? Dom. 6, 7-
8. Sammenlign med Amos 3, 7.

BEMÆRK:  ‘Herren  sendte  budskaber  til  sit  folk  gennem  patriarkerne  og
profeterne, så de onder, der eksisterede hos hans folk, kunne blive rettet. Hvis det
havde  været  muligt  for  dem  at  skelne  mellem  menneskers  traditioner  og
fortolkninger og Guds sandhed, ville der ikke have været noget behov for at sende
profetens budskab: men dette var ikke muligt; for verdens leveregel var vævet ind i
deres lære som trenden er med islætten, og menneskers lære blev betragtet  med
større ærbødighed end Guds bud. Menneskeskabte teorier går fra den ene til den
anden, og menneskers lære virker aktivt som ond surdej, indtil hele dejen er syret.
Når Herren sender et budskab, giver han tilstrækkeligt bevis til at overbevise den,
der  er  oprigtig  i  sit  hjerte,  om dets  sandhed;  men de,  som vil  sætte  sig  imod
sandhed, kræver større beviser. Dersom Herren gav dem større beviser, ville det
kun gøre deres modstand mere bestemt.’ 1888 Materials, s. 1061.

2. Hvad var årsagen til al deres sorg? Dom. 6, 10b.
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BEMÆRK:  ‘Gud kunne ikke  hjælpe  dem i  deres  tilstand  af  ugudelighed.  Men
gennem sin profet henvendte han sig til dem med advarsels- og irettesættelsesord,
og  budskabet  blev  offentligt  erklæret  fra  by  til  by  over  hele  landet.  “Så  siger
Herren, Israels Gud: Jeg førte eder op fra Ægypten, jeg førte eder ud af trællehuset,
jeg friede eder af Ægyptens hånd og af deres hånd, der trængte eder, og jeg drev
dem bort foran eder og gav eder deres land. Og jeg sagde til eder: Jeg er Herren
eders Gud; frygt ikke amoritternes guder, i hvis land I bor! Men I adlød ikke min
røst!”’Signs of the Times, 23. juni 1881.
‘Mange føler, at de bør gøre indrømmelser for at behage deres vantro slægtninge og
venner. Det er ikke altid let at drage grænselinjen. Én indrømmelse bereder vej for
en anden, indtil de, der engang var tro efterfølgere af Kristus, er blevet i liv og
karakter omskabt efter verdens skikke. Forbindelsen med Gud er brudt. De er kun
kristne af  navn. Når prøvestunden kommer, viser det  sig,  at  deres håb ikke har
nogen  fast  grundvold.  De  har  solgt  sig  selv  og  deres  børn  til  fjenden.  De  har
vanæret Gud, og når Guds retfærdige domme åbenbares, vil de høste, hvad de har
sået. Kristus vil sige til dem, som han sagde til det gamle Israel: I har ikke adlydt
min røst. Hvorfor har I gjort dette?’ Budskaber til de unge, s. 263.

‘Herren er med dig’

3. Hvordan hilste Herrens Engel på Gideon, da han viste sig for ham? Dom.
6, 12. 

BEMÆRK: ‘Idet [Gideon] arbejdede i hemmelighed og tavshed, tænkte han med
sorg  på  Israels  tilstand.  Han  tænkte  på  Israels  herlige  sejre  i  fortiden,  dets
nuværende usle tilstand og om den endnu dystre udsigt for fremtiden, og hans ånd
blev vakt inde i ham. Med dyb alvor betragtede han, hvordan undertrykkerens åg
kunne brydes af hans folk. Efter alt at dømme var dette umuligt. Israelitterne var
modløse og nedtrykte.  De havde vanæret  Gud ved deres  afgudsdyrkelse,  og de
nærede  kun  lidt  tillid  til,  at  han  ville  virke  for  dem.  Gideon  opgav  næsten  at
inspirere folket med tro eller håb, men han vidste, at Herren ville virke mægtigt for
Israel, som han havde gjort i fortiden. Hele hans sjæl råbte til Gud. Han følte, at
selvom  han  skulle  stå  alene,  så  ville  han  ikke  frygte  for  at  slå  et  slag  mod
undertrykkerne, hvis han blot havde forvisningen om, at Gud var med ham. Mens
Gideon var beskæftiget med sådanne tanker, viste en Herrens engel sig pludseligt
for ham og henvendte sig til ham med ordene: “Herren er med dig, stærke kriger!”’
Signs of the Times, 23. juni 1881.

4. Hvordan ved vi, at Engelen var Herren? Dom. 6, 14. 16.
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BEMÆRK: ‘Engelen havde skjult sin nærværelses guddommelige herlighed, men
det var ingen anden end Kristus, Guds Søn. Når en profet eller en engel gav et
guddommeligt budskab, var han ord: “Herren siger,  jeg vil gøre dette,” men det
siges om den, der talte med Gideon, “Herren sagde til ham: Jeg vil være med dig”
[vers 16 i King James-oversættelsen].’ Signs of the Times, 23. juni 1881.  

5. Hvilket spørgsmål stillede Gideon Engelen? Dom. 6, 13.

BEMÆRK:  ‘Skønt  vi  på  grund  af  vor  ulydighed  har  fortjent  Guds  mishag  og
fordømmelse, har han alligevel ikke svigtet  os og overladt os til at kæmpe mod
fjendens magt med vor egen begrænsede kraft. Himmelske engle strider striden for
os, og når vi samarbejder med dem, kan vi vinde sejr over det ondes magt.’ Guds
sønner & døtre, 16. februar. 
‘Hvis arbejdets travlhed tillades at drive os væk fra vor hensigt med at søge Herren
dagligt, vil vi begå de største fejltagelser; vi vil lide tab, for Herren er ikke med os;
vi har lukket døren, så han ikke kan få adgang til vore sjæle. Men hvis vi beder,
selv mens vore hænder er beskæftigede,  er Frelserens øre åbent til  at høre vore
bønner. Hvis vi er opsat på ikke at blive skilt fra Kilden til vor styrke, vil Jesus
være lige så opsat på at være ved vor højre hånd for at hjælpe os, så vi ikke skal
blive gjort til skamme foran vore fjender. Kristi nåde kan udføre det for os, som
alle vore anstrengelser ikke kan. De, som elsker og frygter Gud, kan være omgivet
af en mængde bekymringer og dog ikke vakle eller gøre krogede stier for deres
fødder. Gud passer på dig der, hvor det er din pligt at være. Men sørg for at tage så
ofte  som muligt  derhen,  hvor  man  har  for  vane  at  bede...  Det  er  kun  et  liv  i
vedvarende  afhængighed  af  Frelseren,  der  er  et  liv  i  hellighed.’  Counsels  on
Health, s. 424.  

‘Jeg sender dig’

6. Hvilken forvisning gav Engelen Gideon? Dom. 6, 14.

BEMÆRK: ‘Gideons og hans hæres erfaring havde til hensigt at give en lektie i
enfoldighed og tro. Den leder, som Gud havde valgt, besad ikke nogen fremstående
stilling i Israel. Han var ikke hersker, levit eller præst. Han betragtede sig selv som
den ringeste i sin faders slægt. Menneskelig visdom ville ikke have udvalgt ham;
men Gud så i Gideon en oprigtig mand med moralsk mod. Han stolede ikke på sig
selv, og han var villig til at lytte til Guds lære og udføre hans hensigter. Herren er
ikke afhængig af mennesker i høje stillinger,  mennesker med stort intellekt eller
stor kundskab. Sådanne mennesker er ofte stolte og selvtilstrækkelige. De føler sig
kompetente til at opfinde og udføre planer uden vejledning fra Gud. De skiller sig
fra  det  sande Vintræ,  og  dermed bliver  de  tørre  og  frugtløse  som visne  grene.
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Herren  vil  gøre  menneskets  praleri  til  skamme.  Han  vil  give  fremgang  til  de
svageste  anstrengelser  og  de  mindst  lovende metoder,  når  de  er  guddommeligt
udvalgte  og påbegyndes  med ydmyghed  og tillid.’ Signs of  the Times,  30.  juni
1881.

7. Hvordan udtrykte Gideon sin følelse af utilstrækkelighed til den opgave,
som Herren havde kaldet ham til? Dom. 6, 15.

BEMÆRK: ‘Før ære kommer ydmyghed.  Herren kan mest effektivt  bruge dem,
som mest  opfatter  deres  egen  uværdighed  og  uduelighed.  Han vil  lære  dem at
udøve troens mod. Han vil gøre dem stærke ved at forene deres svaghed med hans
styrke og gøre dem vise ved at knytte deres uvidenhed til hans visdom.’ Conflict &
Courage, s. 126.

8. Hvordan  gentog  Herren  sin  forvisning  for  Gideon?  Dom.  6,  16.
Sammenlign med 2 Mos. 3, 12; Jos. 1, 5; Es. 43, 2.

BEMÆRK: ‘Et menneske vil få kræfter og evner, når han påtager sig de ansvar,
Gud lægger på ham, og med hele sin sjæl søger at blive i stand til at bære dem på
rette måde. Hvor beskeden hans stilling og hvor begrænsede hans evner end er, så
vil han dog opnå sand storhed, hvis han stoler på den guddommelige styrke og
søger at gøre sin gerning med troskab. Han vil føle, at han har en hellig forpligtelse
til at kæmpe imod det forkerte, at styrke det rigtige, at højne, trøste og velsigne sine
medmennesker. Ladhed, selviskhed og kærlighed til verdslig bifald må give efter
for  dette  høje  og  hellige  kald.  Beskæftiget  i  en  sådan  gerning  vil  det  svage
menneske  blive  stærkt,  det  forsagte  modigt;  det  ubeslutsomme  fast  og  afgjort.
Enhver ser betydningen af sin stilling og kurs, forsåvidt som himmelen har udvalgt
ham til  at  udføre  en  særlig  gerning  for  kongernes  Konge.  Sådanne  mennesker
efterlader en bedre verden, fordi de har levet i den. Deres indflydelse udøves for at
højne,  at  rense  og  at  forædle  alle,  som de  kommer  i  kontakt  med,  og  således
hjælper de med at berede deres medmennesker for de himmelske sale.’ Signs of the
Times, 11. august 1881. 

‘Lad mig få et tegn’

9. Hvordan åbenbarede Gideon sin mangel på selvtillid? Dom. 6, 17. 

BEMÆRK:  ‘Gideon  ønskede  et  tegn  på,  at  den,  der  nu  talte  til  ham,  var  den
samme, som talte til Moses i den brændende busk... Idet han ønskede at vise sin
strålende gæst særlig ære, og efter at have fået forvisningen om, at Engelen ville
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vente,  skyndte Gideon sig til  sit  telt  og ud af  sit  sparsomme lager  tilberedte et
gedekid og usyret brød, som han bragte og satte frem for ham. Gideon var fattig,
dog var han rede til at være gæstfri uden at klage.’  Signs of the Times,  23. juni
1881.

10. Hvilket tegn gav Engelen Gideon? Dom. 6, 19-21.

BEMÆRK: ‘Da gaven blev præsenteret, sagde Engelen: “Tag kødet og det usyrede
brød, læg det på klippen der og hæld suppen ud derover.” Det gjorde Gideon, og så
gav Herren det tegn, han ønskede. Med staven i sin hånd rørte Engelen kødet og
det usyrede brød, og en ild slog op af klippen og fortærede det hele som et offer og
ikke som et gæstfrit måltid; for han var Gud, og ikke menneske. Efter dette tegn på
sin guddommelige karakter forsvandt Engelen.’ Signs of the Times, 23. juni 1881.

‘Fred være med dig’

11. Hvad  var  Gideons  reaktion  på  det  tegn,  han  blev  vist?  Dom.  6,  22.
Sammenlign med Es. 6, 5; Dan. 10, 8.

BEMÆRK: ‘Da han blev overbevist om, at han havde set Guds Søn, blev Gideon
bange og udbrød: “Ve, Herre, Herre, jeg har jo set Herrens engel ansigt til ansigt.”’
Signs of the Times, 23. juni 1881.
‘Da  Gud  fordum  sendte  sine  engle  for  at  tjene  eller  kommunikere  med
enkeltpersoner, og disse personer erfarede, at de havde set og talt med en engel,
blev de slået med ærefrygt og var bange for, at de skulle dø. De havde så ophøjede
tanker om Guds frygtelige majestæt og kraft, at de troede, at det ville ødelægge
dem  at  komme  i  nær  forbindelse  med  en,  der  kom  direkte  fra  hans  hellige
nærværelse.  Jeg blev henvist til  Dom. 13, 21-22: “Så forstod Manoa, at det var
Herrens engel. Og Manoa sagde til sin hustru: ‘Vi er dødsens, thi vi har set Gud!’”
Dom. 6, 22-23: “Gideon skønnede nu, at det havde været Herrens engel; og han
sagde: ‘Ve, Herre, Herre, jeg har jo set Herrens engel ansigt til ansigt!’ Men Herren
sagde til ham: ‘Fred være med dig! Frygt ikke, du skal ikke dø!’” Jos. 5, 13-15:
“Og det skete, medens Josua opholdt sig ved Jeriko, at han så op og fik øje på en
mand, som stod foran ham med draget sværd i hånden. Josua gik da hen til ham og
sagde: ‘Er du en af vore eller en af vore fjender?’ Han svarede: ‘Ingen af delene,
jeg er fyrsten over Herrens hær; lige nu er jeg kommet!’ Da faldt Josua til jorden på
sit ansigt og tilbad og sagde til ham: ‘Hvad har min Herre at sige sin tjener?’ Og
fyrsten over Herrens hær svarede Josua: ‘Drag dine sko af fødderne, thi det sted, du
står på, er helligt!’ Det gjorde Josua.” Hvis engle blev således frygtet og æret, fordi
de kom fra Guds nærværelse, hvor meget større ærbødighed burde så ikke Gud selv
betragtes med.’ Testimonies, bind 1, s. 410.
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12. Hvordan forsikrede Herren Gideon en gang til? Dom. 6, 23.

BEMÆRK: ‘Så viste Herren sig nådigt  for Gideon anden gang og sagde: “Fred
være med dig! Frygt  ikke, du skal ikke dø!” Disse ord blev sagt af den samme
medlidende Frelser, som sagde til de fristede disciple på den oprørte sø: “Det er
mig; frygt ikke!” Den samme, som viste sig for de sørgende i salen ovenpå og talte
de selvsamme ord, som blev sagt til Gideon: “Fred være med eder!”’ Signs of the
Times, 23. juni 1881.

‘Når jeg endnu denne ene gang taler til dig’

13. Hvordan åbenbarede Gideon sin mangel på tillid, da han skulle til at tage
kommandoen over sin hær, og hvordan reagerede Gud? Dom. 6, 36-38.

BEMÆRK: ‘Gideon følte sin egen  utilstrækkelighed til  den store gerning foran
ham dybt. Han turde ikke stille sig selv foran hæren uden afgjort bevis på, at Gud
havde kaldet ham til denne gerning, og at han ville være med ham. Han bad: “Hvis
du vil frelse Israel ved min hånd, som du har lovet, så lægger jeg nu dette fåreskind
på tærskepladsen, og falder der så dug alene på skindet, medens jorden ellers bliver
ved at være tør, da ved jeg, at du vil frelse Israel ved min hånd, som du har lovet.”
Herren besvarede sin tjeners bøn. Om morgenen var fåreskindet vådt, mens jorden
var tør.’ Signs of the Times, 23. juni 1881.

14. Hvilket yderligere tegn på sin tvivl åbenbarede Gideon? Dom. 6, 39-40.

BEMÆRK: ‘Men nu foreslog tvivl, at uld naturligt absorberer fugt, når der er fugt i
luften, og at prøven ikke var afgørende. Så han bad om et nyt tegn, idet han ydmygt
bad om, at tvivlen ikke måtte gøre Herren vred. Hans bøn blev besvaret.’ Signs of
the Times, 23. juni 1881. 
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‘At dette folk må kende’

UDENADSVERS: ‘Hør mig, Herre, hør mig, for at dette folk må kende, at du,
Herre, er Gud, og at du atter drager deres hjerte til dig!’

STUDIEHJÆLP: Conflict & Courage, s. 212.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Kong. 18, 36-37.
LEKTIENS MÅL: At studere bønnens plads i Elias’ tjeneste.

Indledning
‘Mens han [Elias] bad, tilegnede han sig i tro Himmelens løfter, og han blev ved

med at bede, til hans bønner var blevet besvaret. Han ventede ikke, til han havde
fået et fuldstændigt bevis på, at Gud havde hørt ham, men var villig til at vove alt,
så  snart  han  øjnede  det  mindste  tegn  på  bønhørelse.  Alle  andre  kan  på  deres
respektive plads i Guds tjeneste gøre det samme, som Gud satte Elias i stand til.’
Profeter & Konger, s. 81.

‘Bøn har en mægtigt virkende kraft’

1. Hvordan ved vi, at Elias var en bønnens mand? Jak. 5, 17-18.

BEMÆRK: ‘Gud kunne bruge Elias i denne alvorlige krisetime i Israels historie,
fordi  han havde en stærk tro...  Der står  nemlig om profeten fra Gileads bjerge:
“Elias var et menneske under samme kår som vi, og han bad en bøn om, at det ikke
måtte regne; og det regnede ikke over landet i tre år og seks måneder.” Jak. 5, 17.
Det er en sådan tro, der behøves i verden i dag – en tro, som tilegner sig løfterne i
Guds ord og ikke giver op, før Himmelen bønhører. En sådan tro bringer os i nær
kontakt med Himmelen og giver os styrke til at kæmpe mod mørkets magter. Der
står,  at  Guds børn ved tro “besejrede  riger,  øvede retfærdighed,  fik forjættelser
opfyldt, stoppede løvers gab, slukkede ilds magt, undflyede sværds od, fik styrke
efter svaghed, blev helte i krig, slog fjendens hære på flugt.” Heb. 11, 33-34. Det er
også ved tro, at vi, der lever i dag, skal nå de høje mål, som Gud har sat for os. “Alt
er muligt for den, der tror.” Mark. 9, 23. Tro er en absolut forudsætning for effektiv
bøn.’ Profeter & Konger, s. 81.

2. Hvilket bønnens princip kan vi lære af Elias’ erfaring? Jak. 5, 16b.

BEMÆRK: ‘Der er trang til bøn, alvorlig, brændende, inderlig bøn, en sådan bøn,
som David bad, da han udbrød: “Som hjorten skriger efter rindende vand, således
skriger min sjæl efter dig, o Gud.” “ Dine befalinger længes jeg efter,” “jeg længes 
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efter  din  frelse.”  “Af  længsel  efter  Herrens  forgårde  vansmægted  min  sjæl,  nu
jubler mit hjerte og kød for den levende Gud.” “Altid hentæres min sjæl af længsel
efter  dine  lovbud.”  [Sal.  42,  2;  119,  40.  174;  84,  3;  119,  20.]  Dette  er  den
kæmpende bøns ånd,  som den kongelige  salmist  havde.  Daniel  bad til  Gud og
ophøjede ikke sig selv eller gjorde krav på at være god: “Herre, hør! Herre, tilgiv!
Herre, lån øre og grib uden tøven ind for din egen skyld, min Gud” [Dan. 9, 19].
Det er dette, Jakob kalder for den mægtigt virkende bøn. Om Kristus står der: “Han
var  da kommen i  dødsangst  og bad  endnu mere  indtrængende.”  [Luk.  22,  44.]
Hvilken modsætning er der ikke mellem denne bøn af himmelens Majestæt og de
svage, hjerteløse bønner, der opsendes til Gud. Mange er tilfredse med øjentjeneri,
og kun få har en oprigtig, inderlig og kærlig længsel efter Gud.’ Gospel Workers,
1892 udgave, s. 35.

‘Nu ved jeg vist’

3. Hvilket enestående eksempel på en mægtigt virkende bøn findes i Elias’
erfaring? 1 Kong. 17, 20-21.

BEMÆRK:  ‘I sygdomstilfælde,  hvor vejen er klar for forbøn for den syge,  bør
sagen overlades til Herren i stille tro, ikke med en storm af stærk sindsbevægelse.
Han alene kender den pågældendes forbigangne liv og ved, hvordan hans fremtid
vil blive. Han, som kender alle menneskers hjerter, ved, hvorvidt den syge i tilfælde
af helbredelse ville herliggøre hans navn eller vanære ham ved afvigelse og frafald.
Alt, hvad der kræves af os, er, at vi beder Gud om at helbrede den syge, dersom det
er  i  overensstemmelse  med  hans  vilje,  idet  vi  tror,  at  han  hører  de  grunde,  vi
fremholder, og de inderlige bønner, der opsendes. Hvis Herren ser, at det vil tjene
hans  ære  bedst,  vil  han  høre  vore  bønner.  Men  at  forlange  helbredelse  uden
underkastelse under hans vilje er ikke ret.’  Vejledning for Menigheden, bind 1, s.
179.

4. Hvordan blev Elias’ bøn besvaret? 1 Kong. 17, 22-24. Læg især mærke til
vers 24.

BEMÆRK: ‘Herren kan gøre, hvad han vil, med sit eget. Han vil herliggøre sig
selv ved at virke i og gennem dem, der helt og fuldt følger ham, så det kan kendes,
at det er Herren, og at deres gerninger er udført i Gud. “Vil nogen tjene mig, ham
skal Faderen ære.” Når vi kommer til ham, bør vi bede om, at vi må komme ind i
og udføre hans hensigt, og at vore ønsker og interesser må fortabe sig i hans. Vi bør
erkende vor accept af hans vilje og ikke bede ham om at give efter for vore egne.
Det er bedre, at Gud ikke altid besvarer vore bønner, netop når vi ønsker det, og
netop på den måde, vi ønsker det. Han vil gøre noget mere og bedre for os, end at
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opfylde alle vore ønsker; for vor visdom er dårskab. Vi har forenet os i inderlig bøn
omkring mænds, kvinders og børns sygeleje, og har angående vore inderlige bønner
følt, at vi havde fået dem tilbage fra de døde. Vi følte, at vi i disse bønner skulle
være positive, og at hvis vi udøvede tro måtte bede om intet mindre end liv. Vi
turde ikke sige:  “Hvis det  vil  herliggøre  Gud,” da vi  frygtede,  at  det  ville  give
udtryk for tvivl. Vi har med interesse og spænding iagttaget disse tilfælde, hvor vi
har fået dem tilbage, som var det fra døden. Vi har set nogle af disse, især de unge,
blive raske og glemme Gud, blive tøjlesløse i livet og bringe sorg og kval over
forældre  og  venner.  De levede  ikke  for  at  ære  og  herliggøre  Gud,  men for  at
forbande ham med deres liv i ondskab, og en skam for dem, som var bange for at
bede. Lad dem leve, hvis deres liv kan herliggøre dig, dog ikke som vi vil, men
som du vil.’ Testimony for the Church at Battle Creek (Pamphlet 97), s. 60.

‘Lad det kendes i dag’

5. Hvad var årsagen til Elias’ store bøn på Karmel? 1 Kong. 18, 36. 

BEMÆRK: ‘Gud vil have, at hans ære ophøjes for menneskene som enestående, og
at hans råd bekræftes for folkets øjne. Elias’ vidnesbyrd på Karmels bjerg giver et
eksempel på én, som stod helt og fuldt for Gud og hans værk på jorden. “Lad det
kendes i dag, at du er Gud i Israel,” beder han, “og jeg din tjener, og at jeg har gjort
alt dette på dit ord! Hør mig, Herre,” bønfalder han, “hør mig.” Hans iver for Guds
herlighed og hans dybe kærlighed til Israel er lektier til belæring af alle, som i dag
står som repræsentanter for Guds værk på jorden.’ Conflict & Courage, s. 209.

6. Hvad ønskede Elias at se som resultat af hans bøn? 1 Kong. 18, 37.

BEMÆRK: ‘Kristus kom til vor verden for at ophøje menneskeheden, for at forny
Guds billede i mennesket, så mennesket kunne få del i guddommelig natur. Jesus
hengav  sig  selv  for  os  for  at  løskøbe  os  fra  al  uretfærdighed  og  rense  sig  et
ejendomsfolk,  der er  ivrigt  efter at  gøre gode gerninger.  Kristus,  der  bor i vore
hjerter, får os til at blive en gren, der er indpodet i det sande Vintræ. Himmelens
Majestæt gav  sit  liv for  at  gøre  os individuelt  til  sine ved at  føre overtræderen
tilbage  til  sin  loyalitet  over  for  Guds  lov,  ved  at  vende  synderen  bort  fra  sin
uretfærdighed.  O,  om  mennesker  dog  ville  elske  og  frygte  Gud!’  Manuscript
Releases, bind 14, s. 85.

‘Der høres susen af regn’

7. Hvordan  udtrykte  Elias  sin  tillid  til,  at  hans  bøn  om  regn  ville  blive
besvaret? 1 Kong. 18, 41.
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BEMÆRK:  ‘Da Elias tillidsfuldt bød Akab forberede sig på regnens komme, var
der ingen synlige tegn til regn. Profeten så ingen skyer på himmelen og hørte ingen
torden. Han sagde ganske enkelt, hvad Herrens Ånd tilskyndede ham til at sige som
svar på hans egen stærke tro. Dagen igennem havde han uforfærdet gjort Guds vilje
og vist, at han nærede ubetinget tillid til Guds ords profetier.  Nu, da han havde
gjort  alt,  hvad  der  stod  i  hans  magt,  vidste  han,  at  Himmelen  ville  udøse  de
velsignelser,  som var  lovet.  Gud  havde  sendt  tørken,  men  han  havde  lovet  at
belønne folket med strømme af regn, hvis de ville gøre det rette. Nu ventede Elias
på løftets opfyldelse.’ Profeter & Konger, s. 80.

8. Hvilken holdning indtog Elias, mens han bad? 1 Kong. 18, 42.

BEMÆRK:  ‘Elias ydmygede sig selv, indtil han var i en tilstand, hvor han ikke
ville tage æren til sig selv. Dette er den betingelse, hvor på Herren hører bøn, for så
vil vi prise ham. Den skik at lovprise mennesker er en skik, der resulterer i megen
ondskab. Én priser en anden, og således ledes mennesker til at føle, at herlighed og
ære tilhører dem. Når du ophøjer et menneske, lægger du en snare for hans sjæl og
handler,  netop  som  Satan  ønsker,  du  skal.  Gud  alene  er  værdig  til  at  blive
herliggjort.  Da  han  [Elias]  ransagede  sit  hjerte,  syntes  han  at  blive  mindre  og
mindre, både i sine egne øjne og i Guds. Det forekom ham, at han var intet, og at
Gud var alt; og da han nåede til at give afkald på sit eget jeg, mens han klyngede
sig til Frelseren som sin eneste styrke og retfærdighed, så kom svaret.’ Conflict &
Courage, s. 212.

9. Hvor meget bevis behøvede Elias for at være sikker på, at hans bøn var
besvaret? 1 Kong. 18, 44. 

BEMÆRK: ‘Da [tjeneren] kom tilbage, sagde han: “Nu stiger der en lille sky op af
havet, så stor som en mands hånd!” Det var tilstrækkeligt. Elias ventede ikke, til
himmelen var sort af skyer. For ham gav den lille sky løfte om strømme af regn.
Han handlede i overensstemmelse med sin tro... Mens han bad, tilegnede han sig i
tro Himmelens løfter,  og han blev ved med at  bede,  til  hans bønner var  blevet
besvaret.  Han ventede ikke,  til  han havde fået  et  fuldstændigt  bevis på,  at  Gud
havde hørt ham, men var villig til at vove alt, så snart han øjnede det mindste tegn
på bønhørelse. Alle andre kan på deres respektive plads i Guds tjeneste gøre det
samme, som Gud satte Elias i stand til... Det er en sådan tro, der behøves i verden i
dag – en tro, som tilegner sig løfterne i Guds ord og ikke giver op, før Himmelen
bønhører... Vi kan bede til Faderen med den samme udholdende tro som Jakob og
den samme urokkelige tillid som Elias og begære alt, hvad han har lovet. Hans
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trones ære er garantien for, at hans ord vil gå i opfyldelse.’ Profeter & Konger, s.
80-81. 

‘Jeg er ikke bedre end mine fædre’

10. Hvilken bøn bad Elias i sin modløshed? 1 Kong. 19, 4.

BEMÆRK:  ‘Alle  mennesker  vil  i  perioder  komme  ud  for  bitter  skuffelse  og
knugende modløshed. Der vil komme dage, hvor sorgen er deres lod, og hvor de
har svært ved at tro, at Gud stadig vil sine jordiske børns bedste – dage, hvor sjælen
er så nedbøjet af bekymringer, at de foretrækker døden. Det er i sådanne perioder,
at mange mister deres tag i Gud og bliver ofre for tvivlens slaveri og vantroens
trældom. Hvis vi i sådanne øjeblikke var i besiddelse af åndeligt klarsyn og kunne
se hensigten med Guds forsyns styrelse, ville vi se engle arbejde på at redde os fra
os selv.  Vi ville se dem søge at anbringe vore fødder på en grundvold, som er
sikrere end de evige bjerge, og dette ville give os ny tro og nyt liv... Der findes et
effektivt lægemiddel for de modløse. Det hedder tro, bøn, arbejde. Tro og arbejde
vil skænke en tillid og en tilfredsstillelse, som vil tiltage dag for dag... Du skal ikke
frygte, selv ikke i de mørkeste dage, når udsigterne er dårligst. Tro på Gud. Han
kender dit  behov. Han er  almægtig.  Hans uendelige kærlighed og omhu svigter
aldrig...  Han vil skænke sine trofaste tjenere den hjælp, de behøver, i den givne
situation.’ Profeter & Konger, s. 83-84.

11. Hvordan forklarede Elias årsagen til sin flugt fra Jesabel? 1 Kong. 19, 10.
14. 

BEMÆRK: ‘Kristus ønskede ikke, at hans disciple skulle kæmpe i egen kraft og
tro,  at  de kunne nedbryde  enhver  modsættende indflydelse;  for  så ville  fjenden
overrumple dem. Han fortalte dem, hvad de kunne forvente. Han fortalte dem, at de
måtte beregne omkostningerne. Samtidig forsikrede han dem, at de ville få hjælp
ovenfra.  De  stred  troens  gode  strid,  og  de  ville  ikke  blive  efterladt  alene.
Himmelske engle ville kæmpe sammen med dem, og himmelens mægtige General
ville føre an. Måske ville de frygte, at deres syndighed ville gøre dem kraftesløse.
Måske ville de føle, at de ikke kunne stå imod fjenden. De skulle huske, at den
Almægtige kunne gøre dem til mere end sejrvindere, hvis de ville gå fremad i tro
og nægte at svigte eller blive mismodige. Helligånden vil skaffe nåde til dem, der
føler deres utilstrækkelighed. De, der stoler på Herren, vil blive omgivet af en mur
af lys og hellighed. Kristus siger til sine soldater i dag: “Vær frimodige, jeg har
overvundet verden.”’ Signs of the Times, 7. november 1900. 
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‘Jeg vil lade syv tusinde blive tilbage’

12. Hvilken forsikring gav Herren Elias om, at han ikke var alene om at tjene
Gud? 1 Kong. 19, 18.

BEMÆRK: ‘Der kan hentes mange lærdomme fra Elias’ erfaring på denne tid, hvor
han  havde mistet  modet  og  tilsyneladende  var  slået  ud.  Disse  lærdomme er  af
uvurderlig  betydning  for  Guds  tjenere  i  denne  tid,  hvor  der  råder  en  udbredt
ligegyldighed for lov og ret. Frafaldet i dag minder meget om frafaldet i Israel på
profeten  Elias’  tid...  Skønt  dette  frafald  er  meget  udbredt,  er  det  dog  ikke
universelt. Det er ikke hele verden, der ligger i lovløshed og synd, og det er ikke
hele menneskeheden, der har stillet sig på fjendens side. Gud har mange tusinder,
der ikke har bøjet knæ for Ba’al  – mange,  som ønsker at få et mere indgående
kendskab til Kristus og loven, mange, som til trods for omstændighederne håber, at
Jesus snart vil komme for at gøre ende på synd og død. Der er også mange, der har
tilbedt Ba’al uden selv at være klar over det, og Guds Ånd arbejder stadig med
disse mennesker. Sådanne behøver en personlig håndsrækning af de mennesker, der
kender Gud og hans ords kraft. I denne tid burde alle Guds børn være travlt optaget
af at hjælpe andre. Guds engle vil ledsage dem, der kender den bibelske sandhed og
forsøger at finde de mænd og kvinder, som længes efter lys, og ingen behøver at
være  bange  for  at  gå  fremad,  når  englene  er  med.  Mange  vil  opgive
afgudsdyrkelsen  og begynde  at  tjene den levende Gud,  takket  være  gudfrygtige
tjeneres trofaste indsats.’ Profeter & Konger, s. 86-87. 

13. Hvilken  belønning  fik  Elias  for  sin  trofasthed?  2  Kong.  2,  1.  11.
Sammenlign med Matt. 17, 1-3.

BEMÆRK: ‘Elias havde vandret  med Gud. Hans gerning havde været pinlig og
prøvende,  for  ved ham havde Herren  straffet  Israels  synder.  Elias  var  en  Guds
profet, men måtte dog flygte fra sted til sted for at redde sit liv. Hans eget folk
jagede ham som et vildt dyr for at slå ham ihjel. Men Gud optog Elias. Engle førte
ham i herlighed og sejr op til Himmelen.’ Budskaber til menigheden, s. 195.
‘Gud fører aldrig sine børn anderledes, end de ville vælge at blive ført, hvis de fra
begyndelsen kunne se afslutningen og skimte herligheden i det formål, de fuldfører
som hans medarbejdere. Hverken Enok, der blev optaget til Himmelen, eller Elias,
der steg op i en ildvogn, blev der vist større ære end Johannes Døber, der omkom
alene i et fangehul. “Thi af nåde blev det jer givet for Kristi skyld ikke blot at tro på
ham,  men  også  at  lide  for  hans  skyld.”  Fil.  1,  29.  Og  af  alle  de  gaver,  som
Himmelen kan skænke mennesker, er fællesskabet med Kristus i hans lidelser den
allerstørste tillid og den højeste ære.’ Den Store Mester, s. 147.
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‘Der er ingen Gud som du’

UDENADSVERS: ‘Herre, Israels Gud, der er ingen Gud som du i Himmelen
og på jorden, du, som holder fast ved din pagt og din miskundhed mod dine tjenere,
når de af hele deres hjerte vandrer for dit åsyn.’ 2 Krøn. 6, 14.

STUDIEHJÆLP: Profeter & Konger, s. 24-26.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 2 Krøn. 6, 12-42; 1 Kong. 8, 12-53.
LEKTIENS MÅL: At studere Salomos bøn ved indvielsen af templet.

Indledning
‘Da Salomo talte  ved templets  indvielse,  søgte  han at  fjerne de overtroiske,

hedenske  forestillinger,  som de  tilstedeværende  havde  angående  Skaberen.  Han
fortalte  dem, at  himmelens Gud ikke  er  ligesom hedningernes  guder,  der  bor i
templer, der er bygget til dem, men at den sande Gud ville mødes med sit folk ved
sin Ånd, når de samledes i det hus, som var indviet til ham. Herren besøger sit folk
i deres hjem eller hvor som helst, de er, og glæder dem med særlige åbenbaringer af
sin  godhed.  Og  alle  vegne  har  Guds  børn  det  privilegium  at  tilbede  deres
himmelske Fader.’ Review & Herald, 30. november 1905.

‘Kastede sig på knæ’

1. Hvilken stilling antog Salomo for at bede til Herren? 2 Krøn. 6, 12-13.

BEMÆRK: ‘Da Salomo bad under templets indvielse, gjorde han det ikke, mens
hans stod på sine fødder. Kongen knælede i den bedendes ydmyge stilling. Heri
findes en lektie for Guds folk i dag. Vor åndelige styrke og vor indflydelse forøges
ikke ved at rette os efter en verdslig holdning under bøn. I disse farefulde tider bør
de, der bekender sig til at være Guds folk, der holder hans bud, værne sig imod
tilbøjeligheden  til  at  miste  ærbødighedens  og  gudfrygtighedens  ånd.  Skrifterne
lærer menneskene, hvordan de skal komme frem for deres Skaber med ydmyghed
og ærefrygt ved tro på en guddommelig Mellemmand. Lad mennesket komme på
bøjet knæ som en undersåt af nåde, en ydmyg ansøger ved nådens fodskammel.
Således skal han vidne om, at hele sjælen, legemet og ånden er underkastet  sin
Skaber. Det er vor pligt både i offentlig og privat tilbedelse at bøje vore knæ for
Guds åsyn,  når  vi  frembærer  vore  anmodninger  for  ham.  Jesus,  vort  eksempel,
“faldt på knæ og bad.” Og om hans disciple står der, at de også “faldt på knæ og
bad.” Stefanus “faldt på knæ.” Paulus erklærede: “Jeg bøjer mine knæ for vor Herre
Jesu Kristi Fader.” Da Ezra bekendte Israels synder for Gud, knælede han. Daniel
“faldt på knæ tre gange om dagen og bad og priste sin Gud.” Og salmistens 
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indbydelse  lyder:  “Kom,  lad  os  bøje  os,  kaste  os  ned,  knæle  for  Herren,  vor
Skaber!”’ Review & Herald, 30. november 1905. 

2. Hvordan viste Salomo sin bevidsthed om, at Gud er enestående? 2 Krøn.
6, 14. Sammenlign med 2 Mos. 15, 11; Sal. 86, 8; Mika 7, 18.

BEMÆRK: ‘Jesus har givet  sit  eget  dyrebare liv for dig.  Hvis Gud ikke havde
elsket dig, ville han ikke have sendt sin elskede Søn til at leve i ydmyghed, lide og
dø. “Thi således elskede Gud verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at enhver,
som  tror  på  ham,  ikke  skal  fortabes,  men  have  evigt  liv.”  Lad  ikke  fjenden
fortrænge denne sandhed ud af dit sind. Det er et emne til betragtning. Hvad har vi
gjort for at vise, at vi værdsætter denne store kærlighed? Hvad har vi givet Jesus,
som gav sig selv for os? Den gave, som vil behage ham mest, som vil være mest
dyrebar og vellugtende, er dig selv. Jeg vil nu bønfalde jer, som ikke har besluttet
jer for at blive Guds sønner og døtre, om ikke at udsætte det længere. Stil din vilje
på Guds viljes side. Han glæder sig i barmhjertighed. “Hvo er en Gud som du, der
tilgiver brøde, bærer over med synd hos din ejendoms rest?”’ Signs of the Times, 4.
september 1893.

‘Stor er din trofasthed’

3. Hvilket særligt aspekt af Guds karakter talte Salomo om? 2 Krøn. 6, 15.
Sammenlign med Klag. 3, 22-23.

BEMÆRK: ‘Vi burde daglig vokse i troen for at kunne nå til den fulde modenhed i
åndelig vækst i Kristus Jesus. Vi burde tro, at Gud vil besvare vore bønner, og ikke
sætte vor lid til følelser. Vi burde sige: Mine mørke tanker er ikke noget bevis på,
at Gud ikke har hørt mig. Jeg behøver ikke at opgive det på grund af disse triste
følelser, thi “tro er fast tillid til det, man håber, overbevisning om ting, man ikke
ser.” Heb. 11, 1. Forjættelsens regnbue omgiver Guds trone. Jeg kommer hen til
tronen,  peger  på  tegnet  på  Guds  trofasthed  og  fyldes  af  den  tro,  der  drives  af
kærlighed og lutrer sjælen. Vi skal ikke tro, fordi vi føler eller ser, at Gud hører os.
Vi skal stole på Guds løfter. Vi skal udrette vort daglige arbejde og tro på, at Gud
vil gøre netop det, han har sagt, han ville gøre, og at de velsignelser, vi har bedt
om, vil komme til os, når vi trænger mest til dem. Enhver bøn trænger ind til Guds
hjerte, når vi kommer i tro. Vi har ikke nok tro! Vi burde vide, at vor himmelske
Fader er mere villig til at hjælpe os, end en jordisk fader eller moder er det til at
hjælpe sit barn. Hvorfor så ikke have tillid til ham?’  At jeg må kende Ham,  12.
august.  

53



Lektie 9: 26. august –1. september
4. Hvilken  bestemt  bøn  bad  Salomo  i  betragtning  af  Guds  trofasthed?  2

Krøn. 6, 16-17.

BEMÆRK:  ‘Troen  holder  fast  ved  Guds  løfter  og  bærer  frugt  i  lydighed.
Overmodigheden gør også krav på løfterne, men anvender dem på samme måde,
som Satan gjorde: som undskyldning for overtrædelse. Troen kunne have fået vore
første  forældre  til  at  stole  på  Guds  kærlighed  og  til  at  adlyde  hans  befalinger.
Overmodighed fik dem til  at  overtræde hans lov, fordi  de troede,  at  hans store
kærlighed  ville  redde dem fra følgerne  af  deres  synd.  Det  er  ikke tro at  kræve
Himmelens gunst uden at rette sig efter de betingelser, hvorefter barmhjertigheden
skænkes.  Ægte  tro bygger  på Skriftens forjættelser  og forordninger.’  Den Store
Mester, s. 79.
‘At blive i troen er at lægge følelse og selviske ønsker til side, at vandre ydmygt
med Herren, at tilegne sig hans løfter og anvende dem ved enhver anledning, idet
du tror, at Gud vil udvirke sine egne planer og hensigter i dit hjerte og liv.’  The
Faith I Live By, s. 122.

‘Dømme dine tjenere’

5. Hvordan viste Salomo sin forståelse af Gud som menneskets Dommer? 2
Krøn. 6, 22-23. Sammenlign med 1 Mos. 18, 23. 25.

BEMÆRK: ‘Således vil vidnesbyrdet fremstå i klare linier på den dag, når alle må
høre en retfærdig Dommers endelige beslutning, når enhver sag vil være afgjort og
ethvert menneske belønnet efter sine gerninger. Guds loyale og troende børn vil da
blive adskilt fra den ondes børn, som fårene skilles 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.

6. Hvordan viste Salomo, at han forstod, hvad det er, Gud kræver af sit folk?
2 Krøn. 6, 31. Sammenlign med Mika 6, 8.

BEMÆRK: ‘Mine brødre og søstre, det er jeres pligt at forstå Guds krav. Hvordan
kan I opdrage jeres børn i det, der hører Gud til, medmindre I selv ved, hvad der er
rigtigt og hvad der er forkert, og selv erkender, at lydighed betyder evigt liv og
ulydighed evig død? Vi må gøre det til  en livsopgave at forstå Guds vilje. Kun
derved kan vi opdrage vore børn rigtigt.’ Barnet i hjemmet, s. 62.
‘Således er det  også med alle de andre af Guds krav. Alle hans gaver loves på
betingelse af lydighed. Gud har en Himmel, der er rig på velsignelser til dem, der
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vil samarbejde med ham. Alle, som adlyder ham, kan tillidsfuldt bede og forvente,
at han vil opfylde sine løfter.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 135. 

‘Tilgiv dit folk’

7. Hvordan udtrykte Salomo sin forståelse af Guds villighed til at tilgive? 2
Krøn. 6, 24-25.

BEMÆRK: ‘De, som er så tungsindige og fortvivlede, som samler mørke skyer
omkring sig, vil finde styrke og opmuntring, hvis de vil tilbringe en time hver dag
med at granske Skrifterne efter disse dyrebare løfter, samle og værdsætte dem som
dyrebare perler. Lad dem især dvæle ved Guds barmhjertighed og hans villighed til
at tilgive synder. Mange, som hele deres liv har vandret under en sky, vil blive fyldt
med forundring, idet de ser kanalerne strømme over med barmhjertighed i stedet
for mørke skyer, der er tunge af vrede og fordømmelser.’  Review & Herald, 21.
september 1886. 

8. På hvilke måder søgte Gud sommetider at overbevise sit folk om faren ved
at synde? 2 Krøn. 6, 24. 26. 28.

BEMÆRK: ‘Prøvelser er en del af den opdragelse, der gives i Kristi skole for at
lutre Guds børn for verdslighedens slagger. Det er, fordi Gud leder sine børn, at de
møder prøvende erfaringer. Prøvelser og hindringer er den måde, han vælger for at
lære sine børn lydighed, og er hans betingelse for, at det lykkes. Han, som kender
menneskets hjerte, kender dets svagheder bedre, end det selv har mulighed for. Han
ser, at der hos nogle findes evner, som, hvis de bliver rigtigt ledet, kan bruges til at
fremme hans gerning. I sin forudviden fører han disse sjæle ud i forskellige forhold
og situationer, for at de kan blive klar over de mangler, der er skjult for dem selv.
Han giver dem lejlighed til at overvinde disse mangler og til at gøres duelige til
tjenesten. Tit lader han sorgens ild flamme, for at de kan blive lutrede.’ Mesterens
Efterfølgere, s. 277. 

9. Hvordan viste Salomo sin påskønnelse af Guds enestående kvalifikation til
at være menneskets dommer? 2 Krøn. 6, 30. Se 1 Kor. 4, 5.

BEMÆRK:  ‘Herren  er  nøjeregnende  og ufejlbarlig  i  sin  opfattelse.  Han forstår
menneskets tankegang og ved, hvordan de mennesker, han har skabt, vil handle.
Han har kendskab til, hvordan de vil blive påvirket af det, de møder, og hvordan de
vil reagere på hver eneste fristelse og i enhver situation. “Thi for Herrens øjne er
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menneskets veje, grant følger han alle dets spor.” “Alle vegne er Herrens øjne:”
“Thi han skuer til jordens ender, alt under himmelen ser han.” “Herren ransager alle
hjerter og kender alt, hvad der rører sig i deres tanker.” Han kender alt det, der
opstår  i  vort  sind,  hver  eneste  tanke.  Gud  har  medlidenhed  med  de  stakkels
mennesker,  der  bedrager  sig  selv  og  træder  på  hans  sandhed.  Lad  hveden  og
rajgræsset vokse sammen indtil høsten. Du kan ynkes over og beklage den åndelige
blindhed hos de mennesker, som er under Satans herredømme, men hold din egen
vrede og forbitrelse under kontrol og lad være med at fordømme dem. Lad Gud
tage sig af dem, der foragter hans sandhed. Du har hverken ret eller frihed til at
dømme andre.’ Kristus Alene, s. 325.

‘For at alle jordens folkeslag må lære dit navn at kende’

10. Hvordan viste  Salomo,  at  han forstod det  missionsmål,  Gud havde for
Israel? 2 Krøn. 6, 32-33.

BEMÆRK: ‘Et af de mest gribende afsnit af Salomos indvielsesbøn var hans appel
til Gud for de fremmede, som kom fra fjerne lande for at høre mere om den Gud,
hvis ry var nået ud blandt nationerne. “Man vil høre om dit store navn, din stærke
hånd og din udstrakte arm,” sagde kongen i sin bøn. Med henblik på hver eneste af
disse fremmede, som kom for at tilbede, havde Salomo bedt: “Da høre du det, ... og
da  gøre  du efter  alt,  hvad  den fremmede  råber  til  dig om, for  at  alle  jordens
folkeslag må lære dit navn at kende og frygte dig ligesom dit  folk Israel  og
erkende, at dit navn er nævnet over dette hus, som jeg har bygget.” 1 Kong. 8, 42-
43.  Ved  slutningen  af  indvielseshøjtideligheden  opfordrede  Salomo Israel  til  at
være tro imod Gud, “for at alle jordens folk må kende, at Herren og ingen anden er
Gud.”  1  Kong.  8,  60.  Templets  arkitekt  var  større  end  Salomo,  for  bygningen
afspejlede selve Guds visdom og herlighed. De mennesker, som ikke vidste dette,
fandt det ganske naturligt at betragte Salomo som arkitekten og bygmesteren og at
rose og beundre  ham. Men kongen fralagde sig al  ære for  både tegningerne  til
templet og dets opførelse.’ Profeter & Konger, s. 36 [Fremhævelse tilføjet].

11. Hvilket eksempel er der på, at denne bøn blev besvaret? 2 Krøn. 9, 8. Læs
vers 1-8.

BEMÆRK: ‘Ved slutningen  af  sit  besøg til  Jerusalem blev dronningen af  Saba
tvunget af det, hun havde set og lært, til ikke at rose Salomo, men til at udbryde:
“Lovet være Herren din Gud, som fandt behag i dig og satte dig på sin trone som
konge for Herren din Gud. Fordi din Gud elsker Israel  og for at opretholde det
evindeligt, satte han dig til konge over dem, til at øve ret og retfærdighed.” Det var
dette  indtryk,  Gud havde til  hensigt,  at  alle  folk skulle  få.  Og da “alle  jordens
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konger søgte hen til Salomo for at høre den visdom, Gud havde lagt i hans hjerte,”
fortsatte kongen for en tid ærbødigt at vise dem hen til himlenes og jordens Skaber,
universets Hersker, den Alvise. Jehovas navn blev æret, og hans hellige tempel blev
betragtet med ærefrygt.’ Review & Herald, 11. januar 1906.

‘Du har udskilt dem’

12. Hvordan  forstod  Salomo  Guds  folks  rolle  på  jorden?  1  Kong.  8,  53.
Sammenlign med 2 Kor. 6, 14-18.

BEMÆRK:  ‘Kristi  efterfølgere  skal  skille  sig  ud  fra  verden  med  hensyn  til
principper og interesser, men de skal ikke isolere sig for verden. Frelseren færdedes
til stadighed blandt mennesker, ikke for at opmuntre dem til noget, som ikke var i
overensstemmelse med Guds vilje, men for at højne og forædle dem. “Jeg helliger
mig selv for dem,” sagde han, “for at også de må være helligede.” Joh. 17, 19. Den
kristne  skal  således  opholde  sig  blandt  mennesker,  så  vellugten  fra  den
guddommelige  kærlighed  kan  være  som  salt,  der  bevarer  verden  fra  at  blive
fordærvet.’ Herren Kommer, 14. april.

13. Hvad var Salomos afsluttende bøn for sit folk? 2 Krøn. 6, 41b.

BEMÆRK: ‘Kristus regnede det for vigtigt at minde sit folk om, at lydighed mod
Guds  bud  er  til  deres  nuværende  og  fremtidige  bedste.  Lydighed  bringer
velsignelse,  ulydighed bringer forbandelse.  Desuden formaner Herren sit folk til
offentligt at anerkende hans godhed, når han på en særlig måde begunstiger dem.
På denne måde vil  hans navn blive herliggjort;  for en sådan anerkendelse  er et
vidnesbyrd om, at hans ord er trofaste og sande. Du skal “være glad over alt det
gode, Herren din Gud giver dig” (5 Mos. 26, 11).’ God’s Amazing Grace, s. 149.

14. Hvilket svar fra himmelen modtog Salomos bøn? 2 Krøn. 7, 1-3.

BEMÆRK: ‘Gud havde tilkendegivet sin tilfredshed med denne bøn, for da den var
bedt  til  ende,  kom  der  ild  ned  fra  himmelen  og  fortærede  brændofferet  og
offergaverne, og Herrens herlighed fyldte templet. Se 2 Krøn. 7,1. Den følgende nat
lod Herren sig til syne for Salomo og sagde til ham, at hans bøn var hørt, og at
Herren ville være nådig imod dem, som kom til templet for at tilbede. Gud gav ham
denne nådige forsikring: “Dersom mit folk, som mit navn nævnes over, da ydmyger
sig, beder og søger mit åsyn og vender om fra deres onde veje, så vil jeg høre det i
Himmelen og tilgive deres synd og læge deres land.” 2 Krøn. 7, 14.’  Profeter &
Konger, s. 164.
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Lektie 10: 2. – 8. september
‘Hos Herren er frelse’

UDENADSVERS:  ‘Jeg  vidste  jo,  at  du  er  en  nådig  og  barmhjertig  Gud,
langmodig og rig på miskundhed.’ Jonas 4, 2b.

STUDIEHJÆLP: Profeter & Konger, s. 130-135.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Jonas 2, 1-9; 4, 1-11. 
LEKTIENS MÅL: At studere Jonas’ bøn og Guds svar til ham.

Indledning
‘Herren valgte profeten Jonas til denne opgave. Hvis profeten havde adlydt uden
forbehold, ville han være blevet  sparet  for mange bitre erfaringer og blevet rigt
velsignet. Men Herren svigtede ikke Jonas i dennes fortvivlelse. Gennem en række
prøvelser og mærkeligt forsyn blev profetens tillid til Gud og hans uendelige magt
til at frelse fornyet.’ Conflict & Courage, s. 230. 

‘I nøden’

1. Hvad var årsagen til Jonas’ bøn? Jon. 2, 2-3a.   

BEMÆRK: ‘Der er styrke og kraft i Gud. Vi må ikke et øjeblik undlade at våge og
bede, dersom vi ønsker at gribe fat på denne styrke og kraft. Vi er kun trygge, når
vi erkender vor svaghed og med troens greb klynger os til vor mægtige Befrier.’
Youth’s Instructor, 15. februar 1900. 
‘Skriften siger, at “man altid skal bede, og ikke blive træt”; (Luk. 18, 1) og hvis
man nogen sinde følger sit behov af bøn, så er det, når kræfterne slår fejl, og selve
livet syndes at glide en ud af hænderne. De, som har sundhed, glemmer tit den
underfulde miskundhed, som bevises dem dag efter dag og år efter år, og de priser
ikke Gud efter hans velgerninger. Men når sygdom indfinder sig, kommer de Gud i
hu. Når menneskelig styrke slår fejl, så føler de deres trang til guddommelig hjælp,
og vor barmhjertige Gud vender sig aldrig bort fra den sjæl, som alvorlig søger ham
om hjælp.’ I den store Læges fodspor, s. 229.

2. Hørte Herren Jonas’ bøn? Jon. 2, 3b.

BEMÆRK: ‘Der er behov for bøn, inderlig, vedholdende bøn. Vor Frelser har givet
dyrebare løfter til den, der virkelig angerfuldt beder. En sådan skal ikke søge ham
forgæves.  Gennem  sit  eksempel  har  han  også  lært  os  bønnens  nødvendighed.
Himlens Majestæt tilbragte selv ofte hele natten i samvær med Gud. Hvis verdens 
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Frelser ikke var for ren, for vis eller for hellig til at søge hjælp hos Gud, så har
svage,  fejlende  og  dødelige  mennesker  helt  sikkert  ethvert  behov  for  den
guddommelige hjælp. Enhver sand kristen vil med anger og tro ofte søge “nådens
trone for at  få barmhjertighed og finde nåde til  hjælp i rette tid.”’  Signs of  the
Times, 26. januar 1882. 

‘Skue dit hellige tempel’

3. Hvornår huskede Jonas på Herren? Jon. 2, 8a.

BEMÆRK: ‘Fristelser forekommer ofte uimodståelige, fordi den, der fristes, har
forsømt at bede og at læse i Bibelen, så han ikke på stedet husker Guds tilsagn og
er i stand til at møde Satan med skriftens våben. Men englene er hos dem, der er
villige til at tage imod lære om de guddommelige ting, og de vil i nødens time
erindre dem om den sandhed, de har brug for. “Når fjenden kommer som en flod,
skal Herrens Ånd oprette banner imod ham.” Konfrontation, s. 493. 

4. Hvor var Jonas’ bøn henvendt til? Jon. 2, 5b. 7b.  

BEMÆRK:  ‘Det  oprigtige  hjertes  bøn,  der  er  opsendt  i  tro,  vil  blive  hørt  i
himmelen. Det kan være, at den ikke er grammatisk korrekt, men hvis hjertet er
med i den, vil den stige op til helligdommen, hvor Jesus gør tjeneste, og han vil
fremstille  den  for  sin  Fader  yndefuld  og fuldkommen gennem hans fortjeneste,
uden et eneste ubehjælpsomt eller stammende ord, for hans retfærdighed renser og
forædler den og gør den modtagelig for Faderen.’ Oriental Watchman, 1. december
1909.
‘Han  [Jesus]  forklarede  dem,  at  hemmeligheden  ved  at  få  deres  gerning  til  at
lykkes, bestod i at bede om kraft og nåde i hans navn. Han ville være til stede og gå
i forbøn for dem hos Faderen. Den ydmygt bedendes bøn bliver af ham over for
Faderen fremstillet som hans eget ønske til bedste for denne sjæl. Enhver oprigtig
bøn bliver hørt i Himmelen. Måske bliver den ikke fremført med veltalenhed, men
hvis hjertet er med i den, vil den stige op til helligdommen, hvor Jesus gør tjeneste,
og han vil fremstille den for Faderen uden et eneste ubehjælpsomt eller stammende
ord, men smuk og duftende af  hans egen fuldkommenheds røgelse.’  Den Store
Mester, s. 456.

‘Hos Herren er frelse’

5. Hvilken stor sandhed gjorde indtryk i Jonas’ sind, da han bad? Jon. 2,
10b.
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BEMÆRK: ‘Endelig lærte Jonas, at “hos Herren er frelsen.” Sal. 3, 9. “Visselig,
hos Herren vor Gud er Israels frelse.” Jer. 3, 23. Mennesker har solgt sig selv til
retfærdighedens  fjende.  De  kan  ikke  frelse  sig  selv.  Mennesker  kan  kun  blive
udfriet  fra  fjendens  magt  ved at  modtage  Kristus  som deres  personlige  Frelser.
Menneskets stolthed vil lede det til at søge efter andre veje til frelse end den, Gud
har udtænkt. Det er uvilligt til at blive betragtet som intet, uvilligt til at erkende, at
Kristus er den eneste, der kan frelse helt og fuldt. Men der er skrevet om Kristus:
“Thi der er ikke under himmelen givet mennesker noget andet navn, hvorved vi kan
frelses.” “Derfor måtte han i ét og alt blive sine brødre lig, for at han i sin tjeneste
for  Gud kunne blive  en barmhjertig  og trofast  ypperstepræst  til  at  sone folkets
synder. Thi som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han komme dem til
hjælp, som fristes.” Det eneste ord, der står skrevet over det liv, som Kristus levede
på denne jord på vegne af den faldne slægt, er “Frelse.”  Befrielse kommer gennem
anger og erkendelse af Guds frelsende nåde. Jonas blev udfriet af dybets farer og
kastet op på tørt land.’ Review & Herald, 4. december 1913.

6. Hvilken beslutning tog Jonas som reaktion på Herrens svar på hans bøn?
Jon. 2, 10a.

BEMÆRK: ‘Den sjæl, som beredvilligt tager imod Guds nåde, vil “blive som en
vandrig have. Dens lægedom skal skride frem i hast, dens lys skal oprinde i mørket,
og Herrens herlighed skal ses på den.” Så lad os da huske på Herrens miskundhed
og de mange beviser på hans kærlighed. Lad os ligesom Israels folk også oprejse
stene med vort vidnesbyrd og på dem skrive den dyrebare beretning om, hvad Gud
har  gjort  for  os.  Når  vi  ser  tilbage  på  hans  handlemåde  med  os  under  vor
pilgrimsfærd, så lad os med et hjerte, der strømmer over af taknemmelighed, sige:
“Hvorledes  skal  jeg gengælde  Herren alle  hans velgerninger  imod mig?  Jeg vil
løfte frelsens bæger og påkalde Herrens navn. Jeg vil indfri Herren mine løfter i
påsyn af alt hans folk.” Sal. 116, 12-14.’ Den Store Mester, s. 232.    

‘Så bad han til Herren’

7. Hvad var Jonas’ respons på den nåde, som Gud viste ninevitterne? Jon. 4,
1.  

BEMÆRK: ‘Jonas afslørede, at han værdsatte sjælene i den onde by mindre, end
han værdsatte sit omdømme. Han frygtede for, at han ville blive betragtet som en
falsk profet. Den medlidenhed, som Gud udviste mod det angrende folk “tog Jonas
såre fortrydeligt op, og han blev meget vred.”… Da Jonas så, at Herren viste sin
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medlidenhed ved at skåne byen, som havde fordærvet sin vej for hans åsyn, skulle
han  have  samarbejdet  med  Gud  i  hans  nådige  planer.  Men  han  tabte  folkets
interesse af syne. Igen overgav han sig til sine følelser, og resultatet var, at han ikke
følte nogen sorg over den tanke, at så mange mennesker måtte fortabes, fordi de
ikke var blevet  undervist  om at  gøre det  rigtige. Review & Herald, 18. oktober
1906.

8. Hvordan  prøvede  Jonas  at  undskylde  sin  beslutning  om  at  flygte  til
Tarsis? Jon. 4, 2.

BEMÆRK:  ‘Han  ville  værne  om  sit  rygte  og  glemte  fuldstændig  at  tage  i
betragtning, at menneskene i den onde by betød langt mere.  Jonas tog det “såre
fortrydeligt op”, at Gud viste de angrende ninevitter medlidenhed, og “blev vred”.
“Var det ikke det, jeg tænkte,” sagde han til Herren, “da jeg endnu var hjemme i
mit land? Derfor ville jeg også før fly til Tarsis; jeg vidste jo, at du er en nådig og
barmhjertig Gud, langmodig og rig på miskundhed, og at du angrer det onde.” Jon.
4, 1-2.’ Profeter & Konger, s. 132.

9. Hvilken bøn bad Jonas i sin vrede og nedtrykthed? Jon. 4, 3.

BEMÆRK: ‘Jonas frygtede for at blive kaldt en falsk profet. Han knurrede mod
Guds  medlidenhed  med  at  spare  det  folk,  han  havde  advaret  om  ødelæggelse
gennem sin profets mund. Han kunne ikke udholde tanken om at stå foran folket
som en bedrager. I den personlige ydmygelse, det var for ham at se, at hans profeti
ikke blev opfyldt,  overså han Guds store nåde mod den store by.’  Signs of the
Times, 4. maj 1876.
‘Da Jonas lærte om Guds hensigt med at skåne byen, som havde fordærvet sin vej
for  hans  åsyn,  skulle  han  have  samarbejdet  helhjertet  med  Gud  i  hans  nådige
planer.  Men han gav  efter  for  sin  tilbøjelighed  til  at  stille  spørgsmål  og tvivle.
Resultatet var, at han endnu engang blev overvældet af mismod, og i sin bekymring
over sig selv tabte han andres interesser af syne.  Han følte, at han hellere ville dø
end leve og se den onde by blive skånet, og i sin utilfredshed råbte han: “Så tag nu,
Herre, mit liv; thi jeg vil hellere dø end leve.”’  Review & Herald, 11. december
1913.

‘Er det med rette, du er vred?’
 
10. Hvilket spørgsmål  stillede Herren Jonas? Jon. 4,  4.  Sammenlign med 1

Mos. 4, 6.
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BEMÆRK:  ‘Mange  ser  på  den  mørkeste  side  af  tingene;  de  forstørrer  deres
formodede klager,  nærer deres vrede og er fyldt  med hævngerrige og hadefulde
følelser, mens der i virkeligheden ingen grund er til at have disse følelser. Skal vi
løsrive os fra resten af menneskeheden, forblive isolerede og alene, fordi ikke alt i
vor forbindelse med andre går gnidningsfrit? Nej, faktisk må forandringen ske i din
egen sjæl. Modstå disse forkerte følelser, og du vil erfare en stor forandring i dit
forhold til dine medmennesker.’ Youth’s Instructor, 10. november 1886.    

11. Hvad gjorde Jonas efter han havde anerkendt Guds medlidenhed? Jon. 4,
5.

BEMÆRK: ‘Satan vil prøve på at gøre Kristi efterfølgere mismodige, for at de ikke
skal bede eller studere Skriften, og han vil kaste sin ubehagelige skygge over deres
vej  for  at  skjule Jesus for  deres  blik  og holde  synet  af  hans kærlighed  og den
himmelske arvs herlighed borte fra dem. Det er ham en glæde, når han kan få Guds
børn til at gå rystende, bævende og ulykkelige omkring, idet de lever i en stadig
tvivl. Satan prøver på at gøre deres løbebane så sørgelig som mulig; men dersom I
bliver ved med at se opad og ikke nedad mod jeres vanskeligheder, vil I ikke blive
trætte på vejen; I vil snart opdage, at Jesus udrækker sin hånd for at hjælpe jer, og I
behøver da blot at give ham jeres hånd i barnlig tillid og lade ham lede jer. Idet I
bliver tillidsfulde, vil jeres håb blive styrket.’ Budskaber til de Unge, s. 28.

12. Hvordan sørgede Gud for Jonas, da han holdt øje med Nineve for at se,
hvordan det ville gå byen? Jon. 4, 6.

BEMÆRK:  ‘Kristus  vil  aldrig  forlade  den  sjæl,  for  hvem han  gik  i  døden.  Et
menneske kan forlade ham og blive overvældet af fristelse, men Kristus kan aldrig
vende sig bort fra den, hvis genløsning han har betalt med sit eget liv. Dersom vort
åndelige  syn  kunne  skærpes,  ville  vi  se  sjæle  nedbøjede  i  undertrykkelse  og
betyngede af sorg, vaklende ligesom vognen, når den er fuld af neg, færdige til at
omkomme af modløshed. Vi ville se engle skyndsomst ile til for at bringe hjælp til
disse fristede, der står som på randen af en afgrund. Himmelens engle tvinger de
ondskabens hærskarer, der omslutter disse sjæle, til at vige og leder de fristede til at
sætte deres fødder på den sikre grundvold. De kampe, der foregår mellem disse to
hære, er lige så virkelige som de slag,  der  udkæmpes af jordiske krigshære,  og
evige  skæbner  afhænger  af  udfaldet  af  den  åndelige  strid.’  Med  Mesteren  på
Bjerget,  s. 120.

‘Jeg skulle ikke ynkes over Nineve’
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13. Hvilke tanker gik igennem Jonas’ sind, da Gud fjernede det, han havde

tilvejebragt til Jonas? Jon, 4, 7-8. Sammenlign med 1 Kong. 19, 4.

BEMÆRK: ‘Var vi så villige til at give udtryk for vor taknemlighed for den nåde,
vi har modtaget, som vi er til at tale om vore beklagelser, tvivl og vantro, kunne vi
bringe glæde til andres hjerter i stedet for at lægge mismod og tungsind på dem.
De, som klager og knurrer, og som altid ser modløshed på vejen, og som taler om
prøvelser og besværligheder, burde tænke på det grænseløse offer, som Kristus har
givet på deres vegne. Så kan de vurdere alle deres velsignelser i korsets lys. Mens
vi ser på Jesus, vor tros banebryder og fuldender, som vore synder har gennemboret
og vore sorger har bebyrdet, vil vi se grund til taknemmelighed og pris, og vore
tanker og ønsker vil blive underkastet Kristi vilje.’ Testimonies, bind 4, s. 461.
  
14. Hvilket spørgsmål stillede Herren Jonas, og hvad svarede han? Jon. 4, 9.

BEMÆRK:  ‘Alle  mennesker  vil  i  perioder  komme  ud  for  bitter  skuffelse  og
knugende modløshed. Der vil komme dage, hvor sorgen er deres lod, og hvor de
har svært ved at tro, at Gud stadig vil sine jordiske børns bedste – dage, hvor sjælen
er så nedbøjet af bekymringer, at de foretrækker døden. Det er i sådanne perioder,
at mange mister deres tag i Gud og bliver ofre for tvivlens slaveri og vantroens
trældom. Hvis vi i sådanne øjeblikke var i besiddelse af åndeligt klarsyn og kunne
se hensigten med Guds forsyns styrelse, ville vi se engle arbejde på at redde os fra
os selv. Vi ville se dem søge at  anbringe vore fødder på en grundvold,  som er
sikrere end de evige bjerge, og dette ville give os ny tro og nyt liv.’ Profeter &
Konger, s. 83.

15. Hvilken åbenbaring af sin karakter gav Herren Jonas? Jon. 4, 10-11.

BEMÆRK: ‘Vor Gud er en barmhjertig Gud. Han er tålmodig og mild over for de
mennesker,  der  overtræder  hans  lov.  Men  mænd  og  kvinder  har  i  dag  så  rig
anledning til at gøre sig bekendt med Guds lov, som den kommer til udtryk i den
hellige skrift, at universets store Konge ikke kan se med velbehag på de onde byer
med deres vold og forbrydelser. Hvis menneskene i disse byer ville angre, ligesom
Nineves indbyggere  gjorde,  ville mange flere budskaber som Jonas’ blive givet.
Om de ulydige siger Gud: “Selvom de har besværet min jord, vil jeg bære over med
dem, så længe der er mulighed for, at de vil omvende sig.  Jeg vil vise nåde og
tilgivelse mod dem, som vælger at forlade deres rækker, der overtræder min lov, og
stiller  sig  under  prins  Immanuels  blodstænkte  banner.  Men  grænsen  for  min
overbærenhed med dem, som stædigt bliver ved med at være ulydige, nærmer sig
hastigt.”’ Review & Herald, 18. oktober 1906.
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‘Herren vil være med eder’

UDENADSVERS: ‘Tro på Herren eders Gud, og I skal blive boende, tro på
hans profeter, og lykken skal følge eder!’ 2 Krøn. 20, 20b.

STUDIEHJÆLP: Conflict & Courage, s. 217-218.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 2 Krøn. 20, 1 – 30. 
LEKTIENS MÅL: At studere Josafats bøn om guddommelig hjælp.

Indledning
‘Vi bør opelske den tro, som både profeter og apostle har vidnet om – den tro, som
tilegner sig Guds løfter og venter på befrielse i Guds time og på Guds måde. Det
sikre profetiske ord vil få sin endelige opfyldelse, når vor Herre og frelser Jesus
Kristus  kommer  tilbage  i  herlighed  som  Kongers  Konge  og  Herrers  Herre.
Ventetiden  falder  måske  lang,  sjælen  er  måske  nedbøjet  på  grund  af
vanskeligheder, og mange af dem, som man har stolet på, giver måske op på vejen,
men lad os tillidsfuldt sige som profeten, der forsøgte at sætte mod i Juda under et
frafald, som ikke har noget sidestykke: “Herren er i sin Helligdom; stille for ham al
jorden!”’ Herren Kommer, 27. februar. 

‘En vældig menneskemængde’

1. Hvilken krise var årsag til Josafats bøn? 2 Krøn. 20, 1-2.

BEMÆRK: ‘Henimod slutningen af Josafats regeringstid gjorde en fjendtlig hær
indfald i Judas rige.  Det var med god grund,  at  landets indbyggere  blev bange.
“Moabitterne  og  ammonitterne  sammen  med  folk  fra  Maon  drog  i  krig  mod
Josafat.” Josafat fik meddelelse om invasionen af et sendebud, som trådte frem for
ham med ordene: “En vældig menneskemængde rykker frem imod dig fra egnene
den anden side af havet, fra Edom, og de står allerede i Hazazon Tamar (det er En-
Gedi)!” 2 Krøn. 20, 1-2.’ Profeter & Konger, s. 99.

2. Hvad var Josafats reaktion på denne krise? 2 Krøn. 20, 3-4.

BEMÆRK: ‘Josafat var en modig mand. Han havde gennem flere år arbejdet på at
styrke sine hære og udbygge de befæstede byer. Han var forberedt til at møde en
hvilken som helst fjende, men i denne krise satte han ikke sin lid til fysisk styrke.
Hedningerne pralede af, at de havde magt til at ydmyge Juda i nationernes øjne, og
Josafat kunne ikke gøre sig håb om at besejre dem ved hjælp af veldisciplinerede 
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hære og befæstede byer. Hans håb om sejr grundede sig på en levende tro på Israels
Gud.’ Profeter & Konger, s. 99. 

‘Er du ikke vor Gud?’

3. Hvordan beskrev Josafat Gud i sin bøn? 2 Krøn. 20, 5-8. Sammenlign med
2 Kron. 14, 11.

BEMÆRK:  ‘Vi  kæmper  ikke  imod  kød  og  blod,  men  imod  magterne  og
myndighederne, mod verdensherskerne i dette mørke. (Se Ef. 6, 12.) I livets strid
vil vi blive stillet over for onde magter, der bekæmper retten. Vi sætter ikke vor lid
til mennesker, men til den levende Gud. I troens fulde forvisning kan vi forvente, at
han vil forene sin almagt med vore menneskelige anstrengelser for at forherlige sit
navn. Når vi  er  iklædt hans retfærdigheds rustning,  kan vi  besejre alle fjender.’
Profeter & Konger, s. 57. 

4. Hvordan gav Josafat udtryk for sin tillid til, at Gud ville høre og svare på
hans bøn? 2 Krøn. 20, 9. Sammenlign med Sal. 46, 5.

BEMÆRK: ‘De, der bliver i Kristus, har forvisningen om, at Gud vil høre dem,
fordi  de  elsker  ham  og  gør  hans  vilje.  De  opsender  ikke  formelle,  veltalende
bønner, men kommer til Gud i alvorlig, ydmyg tillid, som et barn kommer til en
mild far og fortæller om sin sorg, frygt og synd, og de fremlægger deres behov i
Jesu navn. De går  bort  fra  hans åsyn  og glæder sig over forvisningen om hans
syndsforladende kærlighed og opretholdende nåde.’ Our High Calling, s. 147.
‘Guds løfter er alle givet på betingelser. Hvis vi gør hans vilje, hvis vi vandrer i
sandhed, så kan vi bede om, hvad vi vil, og det skal blive givet os. Når vi alvorligt
bestræber  os  for  at  være  lydige,  vil  Gud  høre  vore  bønner,  men  han  vil  ikke
velsigne os i ulydighed. Hvis vi vælger at være ulydige imod hans bud, kan vi råbe
lige så meget, vi vil: “Tro, tro, hav blot tro,” og svaret vil komme tilbage fra Guds
sikre ord: “Tro uden gerninger er gold.” En sådan tro vil kun være baseret på “et
rungende malm eller en klingende bjælde.” For at kunne få fordel af Guds nåde, må
vi gøre vor del; vi må arbejde trofast og bære frugt, som er omvendelsen værdig.’
Vækkelse, s. 58.

‘Vore øjne er vendt til dig’

5. Hvordan udtrykte Josafat sin afhængighed af Herrens styrke? 2 Krøn. 20,
10-12.
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BEMÆRK: ‘Josafat kunne tillidsfuldt sige til Herren: “Vore øjne er vendt til dig!”
Han havde i årevis lært folket at stole på ham, som så ofte havde grebet ind for at
frelse sit udvalgte folk fra tilintetgørelse. Nu, hvor landet var i fare, stod Josafat
ikke alene. “Alle judæerne stod for Herrens åsyn med deres familier, kvinder og
børn.” 2 Krøn. 20, 13. De var forenet i faste og bøn, og de var enige om at bede
Herren  bringe  deres  fjender  i  uorden,  så  Guds  navn  kunne  blive  forherliget.’
Profeter & Konger, s. 99.

6. Hvilket profetisk budskab sendte Gud som svar på Josafats bøn? 2 Krøn.
20, 14-17.

BEMÆRK: ‘Vi prøver konstant at skabe en jævn sti for vore fødder og regner med
at have det let og undgå arbejde, men da er det, vi har det sværest og er de mest
klagende. Vi hører mange sige: Alt, hvad du skal gøre, er at tro, tro. Men vi kan se
af de eksempler, der er blevet givet os, at der er hårdt arbejde for nogen at gøre. Vi
ser, at Israel havde Guds nærværelse, når de var i forbindelse med ham, men når de
svigtede Herren  og fulgte andre guder,  blev de besejret  af deres  fjender.  Og vi
læser, hvordan Israels Gud gav dem sejr over den vældige menneskemængde. De
prøvede at  besejre Israel,  fordi  de var  så mange,  men profeten kom til  dem og
sagde: “Lyt  til,  alle I judæere,  Jerusalems indbyggere og kong Josafat! Så siger
Herren til eder: Frygt ikke og forfærdes ikke for denne vældige menneskemængde,
thi kampen er ikke eders, men Guds!” Det er dette, vi behøver at forstå, at det ikke
er vort arbejde,  men Guds arbejde,  og vi er kun redskaber i Guds hænder til  at
fuldføre  det.  Vi  har  brug for  at  søge  Herren  af  hele vort  hjerte,  og Herren  vil
arbejde for os. Men hvis vi  tror,  at  hvad enten vi har ret  eller tager  fejl, så vil
fremgang ledsage vore anstrengelser, vil vi lige så sikkert fejle, som vi lever. Det,
vi ønsker, er at vide, at vi er fuldstændig på Guds side, og at vi har en levende
Frelser, og at han er villig til at arbejde for os. ’ Review & Herald, 10. maj 1887.
    
7. Hvordan reagerede Josafat og folket på profetens budskab? 2 Krøn. 20,

18-19.

BEMÆRK: ‘Vi skal bede om de ting 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. At leve således af Guds ord betyder fuld overgivelse til ham af hele
vort liv. Der vil komme en bestandig følelse af trang og afhængighed, en hjertets
higen  efter  Gud.  Bøn er  en nødvendighed,  thi  den  er  sjælens liv.  Fælles  bøn i
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familien og i menigheden hører med, men det er det lønlige samfund med Gud,
som holder sjælen i live.’ Uddannelse, s. 260.

‘Tro på hans profeter’

8. Hvad formanede Josafat folket til at tro på? 2 Krøn. 20, 20.

BEMÆRK: ‘Profetiens lys  brænder stadig for at vejlede sjæle og siger: “Her er
vejen,  I  skal  gå!”  Det  skinner  på  den  retfærdiges  vej  for  at  rose  og  på  den
uretfærdiges vej for at lede til anger og omvendelse. Gennem dets kraft vil synd
blive irettesat og uretfærdighed blive afsløret. Det er fremadskridende i udførelsen
af dets arbejde med at kaste lys på fortiden, nutiden og fremtiden. Hvis de, som har
modtaget  lyset,  vil  værdsætte  og  respektere  Herrens  vidnesbyrd,  vil  de  se  det
religiøse liv i et nyt lys. De vil blive overbeviste. De vil se nøglen, som lukker op
for de mysterier, som de aldrig har forstået. De vil tilegne sig de dyrebare ting, som
Gud har  givet  til  gavn  for  dem, og de  vil  blive  ført  fra  mørkets  rige  til  Guds
vidunderlige lys. De, som foragter advarslen, vil blive efterladt i blinde og blive
selvbedragede. Men de, som giver agt på det og ivrigt arbejder for at adskille sig fra
deres  synder for  at  få  de tiltrængte dyder,  åbner deres  hjertes  dør,  så den kære
Frelser kan komme ind og bo hos dem.’ My Life Today, s. 42.

9. Hvordan viste Josafats opstilling af hans hær hans tro på Gud? 2 Krøn.
20, 21.

BEMÆRK: ‘Det var ganske usædvanligt, at en hær drog i krig imod fjenden, mens
man priste Herren i sang og ophøjede Israels Gud. Dette var deres kampsang. De
drog frem i helligt skrud. Hvis menneskene priste Gud mere nu til dags, ville deres
håb,  mod og  tro  være  i  stadig  tiltagen  og  ville  dette  ikke  bevirke,  at  de  tapre
soldater, som forsvarer sandheden i dag, blev styrket?’ Profeter & Konger, s. 100.
 

‘Bliv stående, så skal I se, hvorledes Herren frelser’

10. Hvordan blev Jahaziels profeti opfyldt? 2 Krøn. 20, 22-25. Sammenlign
med 2 Mos. 14, 13-14.

BEMÆRK: ‘De havde rig grund til at glæde sig. I lydighed imod befalingen: “Stil
eder op og bliv stående, så skal I se, hvorledes Herren frelser eder ..... ! Frygt ikke
og forfærdes ikke,” havde de sat hele deres lid til Gud, og han blev deres borg og
befrier. 2 Krøn. 20, 17.’ Profeter & Konger, s. 101. 
‘Det er ikke vore anstrengelser, som giver sejr. Det er at se Gud bag løftet og ved at
tro og stole på ham. Grib hånden med uendelig magt gennem tro. Trofast er Herren,
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som har givet løftet. Der vil komme spørgsmål, som ikke kan besvares, lige meget
hvor meget der tænkes over dem. Brug ikke tid på at prøve på at besvare dem. Gør
det arbejde, der venter på at blive gjort, mens du stoler på Gud som din visdom.
Hans retfærdighed vil gå foran dig, og de spørgsmål, som har voldt dig bekymring,
vil besvare sig selv.’ The Upward Look, s. 133.    

11. I erindring om hvad Herren havde gjort for dem, hvad kaldte de dalen,
hvor de mødtes? 2 Krøn. 20, 26.

BEMÆRK: ‘Vi får mere opmuntring af den mindste velsignelse, vi selv modtager,
end ved at læse biografiske værker om kendte Guds mænds tro og erfaringer. De
erfaringer, vi har med Guds velsignelser gennem hans nådige løfter, kan vi hænge
op i mindehallerne, og om vi er rige eller fattige, lærde eller ulærde, kan vi betragte
disse tegn på Guds kærlighed. Hvert tegn på Guds omsorg, godhed og nåde burde
hænges  op  som  uforgængelige  minder  i  mindehallerne.  Gud  ønsker,  at  hans
kærlighed,  hans  løfter  skal  være  skrevet  på  sindets  tavle.  Vogt  Guds  dyrebare
åbenbaringer, således at et bogstav ikke bliver tilintetgjort eller formørket…  Lad
os betragte vor henrundne erfaring og lad den minde os om, hvad Herren har gjort
for at trøste os og for at frelse os fra ødelæggerens hånd. Lad os bevare mindet om
al den ømme nåde, Gud har vist os. Lad os ikke glemme de tårer, han har borttørret,
de smerter,  han har lindret,  de bekymringer,  han har fjernet,  den frygt,  han har
borttaget, de mangler, han har afhjulpet, de velsignelser, han har skænket. Dette vil
styrke os til at møde alt, hvad der forestår os på resten af vor pilgrimsfærd.’  Our
High Calling, s. 135.

‘Gud skaffede han ro’

12. Hvordan fejrede Juda den måde, Herren havde bevaret dem? 2 Krøn. 20,
27-28.

BEMÆRK: ‘Gud var Judas styrke i denne krise. Han er også sit folks styrke i dag.
Vi skal ikke stole på fyrster eller anbringe mennesker på Guds plads. Vi bør huske,
at mennesker er fejlbarlige, og at vort stærke tårn er ham, som har al magt. Hvilke
vanskeligheder vi  end kommer ud for,  bør vi føle,  at  kampen er hans.  Han har
ubegrænsede midler til sin rådighed, og hvis alt tilsyneladende ser håbløst ud, vil
sejren blot blive så meget større.’ Profeter & Konger, s. 100. 

13. Hvad var det varige resultat af Guds indgriben på sit folks vegne? 2 Krøn.
20, 29-30.
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BEMÆRK: ‘Takket være Judas konges og hans hæres tro kom en Guds rædsel
“over alle lande og riger, da de hørte, at Herren havde kæmpet mod Israels fjender.
Således fik Josafats rige fred, og hans Gud skaffede ham ro til alle sider”. 2 Krøn.
20, 29-30.’ Profeter & Konger, s. 101. 

14. Hvilken  fiasko  plettede  Josafats  regeringstid?  2  Krøn.  20,  31-33.
Sammenlign med 2 Krøn. 17, 5-6 og 2 Krøn. 31, 1.

BEMÆRK: ‘I sin bestræbelse på at regere klogt var Josafat bekymret over nogle af
sine undersåtters  indstilling over for afgudsdyrkelse.  Mange blandt folket havde
endnu ikke vendt “hjertet til  deres fædres Gud.” De “blev ved at ofre og tænde
offerild  på  højene,”  og kongen ødelagde ikke disse hedenske  altre  på én  gang.
Josafat selv var tro mod Gud.  Han “søgte ikke hen til Ba’alerne, men til sin faders
Gud og fulgte hans bud og gjorde ikke som Israel.” Herren var med ham på grund
af hans retskaffenhed, og grundfæstede “kongedømmet i hans hånd.”’  Review &
Herald, 18. december 1913.
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‘Der er ingen uden dig’

UDENADSVERS: ‘Der er ingen hellig som Herren, nej, der er ingen uden dig,
der er ingen klippe som vor Gud.’ 1 Sam. 2, 2.

STUDIEHJÆLP: Patriarker & Profeter s. 294-296.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Sam. 1, 1-2. 26.
LEKTIENS  MÅL:  At  studere  hvordan  Hanna  søgte  Herren  i  bøn  og  den

velsignelse, hun modtog.

Indledning
‘Hun gik til Gud med den sorg, som hun ikke kunne dele med nogen jordisk ven.
Hun bad inderligt om, at Gud ville tage hendes skam bort og skænke hende en søn,
som hun kunne opdrage til hans ære. Hun aflagde også det højtidelige løfte, at hun
ville  skænke  Gud  sit  barn  lige  fra  fødselen,  hvis  hendes  bøn  blev  opfyldt.’
Patriarker og Profeter s. 294.

‘Hun græd og ikke ville spise’

1. Hvilket problem lagde Hanna frem for Herren? 1 Sam. 1, 1-2. 4-6.

BEMÆRK: ‘Den velsignelse, som hver eneste hebræer længtes så inderligt efter,
var nægtet  dette gudfrygtige ægtepar.  Der lød ingen glade barnestemmer i deres
hjem, og for at føre sit navn videre tog manden sig en hustru til, som så mange
andre havde gjort før ham. Han tog dette skridt, fordi han ikke havde tillid til Gud,
men det bragte ham ikke lykke. Han fik ganske vist sønner og døtre, men det gik ud
over  glæden  og  skønheden  i  det  hellige  ægteskab,  som Gud  har  indstiftet,  og
harmonien i hjemmet blev ødelagt. Den nye hustru, som hed Peninna, var skinsyg
og smålig og optrådte både stolt og uforskammet. Hanna syntes, at alt håb var slukt,
og at livet var en tung byrde.’ Patriarker & Profeter s. 294.

2. Hvad var Hannas reaktion på hendes situation? 1 Sam. 1, 7.

BEMÆRK: ‘Det blev hans anden hustru skinsyg over. Hun hævdede, at hun havde
et fortrin frem for Hanna, og at hun stod i høj gunst hos Gud. Desuden hånede hun
Hanna  for  hendes  barnløshed  og  sagde,  at  det  skyldtes  Herrens  mishag.  Dette
gentog sig år efter år, og til sidst kunne Hanna ikke holde det ud længere.  Hun
kunne ikke skjule sin sorg, men gav sig til at græde og trak sig tilbage fra festen.
Hendes mand forsøgte forgæves at trøste hende. “Hvorfor græder du, og hvorfor 
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spiser du ikke? Hvorfor er du mismodig? Er jeg dig ikke mere værd end ti sønner?”
spurgte han.’ Patriarker & Profeter s. 294.

‘I sin vånde’

3. Med hvilken ånd lagde Hanna sit problem frem for Herren? 1 Sam. 1, 10.

BEMÆRK: ‘Slaget faldt på Hanna med knusende vægt. Al lykke syntes for evigt at
være fejet bort fra hendes liv. Hun bar hendes prøvelser uden at klage, men hendes
sorg var ikke desto mindre stærk eller bitter… Hun gik til Gud med den sorg, som
hun ikke kunne dele med nogen jordisk ven, og søgte trøst kun hos ham, der havde
sagt: “Kald på mig på nødens dag; jeg vil udfri dig.” Der er en vældig kraft i bøn.
Vor  mægtige  fjende  prøver  konstant  at  holde  plagede  sjæle  fra  Gud.  Den
ydmygeste  helliges  bøn til  himmelen  er  mere  frygtet  af  Satan  end ministerråds
forordninger og kongers mandater. Hannas bøn blev ikke hørt af dødelige ører, men
af Hærskares Herres. Hun bad inderligt om, at Gud ville tage hendes skam bort og
skænke hende den  velsignelse,  der  var  højt  værdsat  af  kvinder  i  den  tidsalder,
moderskabets velsignelse. Hendes stemme sagde ingen lyde, mens hun kæmpede i
bøn, men hendes læber bevægede sig, og hendes ansigtsudtryk gav udtryk for dyb
bevægelse.’ Signs of the Times, 27. oktober 1881. 

4. Hvilket løfte aflagde Hanna til Herren? 1 Sam. 1, 11. Overvej Job. 22, 27.

BEMÆRK: ‘I sin bøn havde Hanna aflagt det løfte, at hun ville skænke Gud sit
barn, hvis hendes bøn blev opfyldt. Hun fortalte sin mand om dette løfte, og han
bekræftede det med en højtidelig tilbedelseshandling, før de forlod Silo. ’ Signs of
the Times, 27. oktober 1881.

5. Hvordan svarede Eli på Herrens vegne? 1 Sam. 1, 17.

BEMÆRK: ‘Ypperstepræsten blev dybt bevæget, for han var en gudfrygtig mand. I
stedet for at bebrejde hende udtalte han en velsignelse: “Gå bort i fred! Israels Gud
vil give dig, hvad du har bedt ham om!”’ Patriarker & Profeter s. 295.

‘Herren kom hende i hu’

6. Hvordan besvarede Herren Hannas bøn? 1 Sam. 1, 20.
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BEMÆRK:  ‘Hun  fik  den  gave,  som hun  havde  bedt  så  inderligt  om.  Da  hun
betragtede pantet på den guddommelige gunst, gav hun barnet navnet Samuel, bedt
om hos Gud.’ Signs of the Times, 27. oktober 1881.
    
7. Hvordan opfyldte Hanna det løfte, hun havde givet? 1 Sam. 1, 22. 24. 26-

28.

BEMÆRK: ‘Så snart  den lille dreng var gammel nok til  at  undvære sin moder,
opfyldte hun sit løfte. Hun omfattede sit barn med al den kærlighed, som rummes i
et  moderhjerte,  og  idet  hun  fulgte  hans  udvikling  og  lyttede  til  hans  barnlige
pludren, blev hun daglig knyttet nærmere og nærmere til ham med kærlighedens
bånd. Han var hendes eneste søn – en gave fra Himmelen, men hun havde modtaget
ham  som  et  klenodie,  der  skulle  helliges  til  Gud,  og  hun  ville  under  ingen
omstændigheder beholde det, der tilhørte ham. Hanna drog nu atter med sin mand
til  Silo og skænkede præsten sin dyrebare gave i Guds navn med ordene: “Om
denne dreng bad jeg, og Herren gav mig, hvad jeg bad ham om. Derfor vil jeg også
overlade ham til  Herren;  hele sit  liv skal  han være overladt  til  Herren!”  Denne
israelitiske kvindes tro og gudsfrygt gjorde et dybt indtryk på Eli. Han havde selv
givet sine børn en alt for slap opdragelse, og da han så det store offer, som denne
moder bragte ved at skilles fra sit eneste barn for at lade det gøre tjeneste for Gud,
fyldtes han af ærefrygt og ydmyghed. Han følte, at det var en irettesættelse til ham
på grund af hans egenkærlighed, og bøjede sig ydmygt og ærbødigt for Herren og
tilbad.’ Patriarker & Profeter s. 295.

‘Mit hjerte jubler over Herren’

8. Hvordan udtrykte Hanna sin taknemmelighed mod Herren? 1 Sam. 2, 1.

BEMÆRK: ‘Har vi ikke grund til at tale om Guds godhed og fortælle om hans
magt? Når vore venner er venlige mod os, betragter vi det som et privilegium at
takke dem for deres venlighed. Hvor meget mere skal vi så ikke regne det for en
glæde at takke den Ven, som har givet os enhver god og fuldkommen gave! Lad os
da i hver menighed nære pris og taksigelse til Gud. Lad os træne vore læber til at
prise Gud i familiekredsen. Lad os lære vore børn at lovprise og give taksigelse til
Gud. Vore gaver og ofre burde vise vor taknemmelighed for den gunst, vi dagligt
modtager. Vi skal vise Herrens glæde i alt og gør budskabet om Guds frelsende
nåde kendt. I det andet kapitel i 1. Samuelsbog er en from kvindes bøn skrevet, én,
der tjente og lovpriste Gud. Hun bad: “Mit hjerte jubler over Herren, mit horn er
løftet ved min Gud, min mund vidt opladt mod mine fjender, jeg glæder mig over
din frelse. Der er ingen hellig som Herren, nej, der er ingen uden dig, der er ingen
klippe som vor Gud.” Hannas taksigelse for svaret på hendes bøn er en lektie for
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alle, der i dag får svar på deres bønner. Glemmer vi ikke at give pris og taksigelse
til Gud for hans miskundhed?’ Review & Herald, 7. maj 1908.      

9. Hvordan udtrykte Hanna sin tillid til Gud? 1 Sam. 2, 2.

BEMÆRK: ‘I hendes jubel er der ingen forfængelig selvtriumf. Hun fryder sig ikke
over  Samuel,  ikke  over  hendes  egen  fremgang,  men  over  Herren.  Sangen
fortsætter: “Der er ingen hellig som Herren, nej, der er ingen uden dig, der er ingen
klippe som vor Gud.” Hun priser Guddommens fuldkommenhed. I Guds karakter er
visdom,  renhed,  sandhed,  godhed  og  nåde  sammenfattet,  uforanderlig  og
fuldkommen. Menneskelig hellighed er blandet med ufuldkommenhed. Nationernes
afguder er forfængelige og værdiløse. Gud er vor eneste tilflugt og støtte; og de,
som stoler på ham, vil aldrig blive til skamme.’ Signs of the Times, 27. oktober
1881.
 

‘En vidende Gud er Herren’

10. Hvilket indblik i Guds karakter havde Hanna fået? 1 Sam. 2, 3.

BEMÆRK: ‘Gud vejer motiver, hensigter, karakter. Alle mennesker bliver vejet på
helligdommens vægt, og Gud ønsker, at alle skal indse denne kendsgerning. Hanna
sagde: “Thi en vidende Gud er Herren, og gerninger vejes af ham.” 1 Sam. 2, 3.
David har sagt: “Kun tomhed er mennesker, mænd en løgn, på vægtskålen vipper
de op, de er tomhed til  hobe.” Sal. 62, 10. Esajas siger:  “Den retfærdiges sti er
jævn, du jævner den retfærdiges vej.” Es. 26, 7. Himmelens Gud er sand. Der er
ikke et motiv i vort hjerte, ikke en hemmelighed, ikke en plan, som Gud ikke fuldt
ud forstår. Men hvad er retfærdighedens målestok? Guds lov. Guds lov placeres i
en af vægtskålene, hans hellige uforanderlige lov, hvis krav er specificerede og i de
første  fire  bud  indbefatter  den  største  kærlighed  til  Gud  og  i  de  sidste  seks
kærlighed til vor næste. “Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte… og din
næste som dig selv.” Luk. 10, 27.  Fra denne målestok skal vi ikke fjerne et atom.
Gud kræver hele hjertet, sindet, sjælet og styrken, og “elsk din næste som dig selv.”
Dette bliver lagt på en vægtskål, mens hver enkelts karakter skal bestå vægtprøven
ved at blive lagt i den modsatte vægtskål. Og ved dens retfærdige sammenligning
bliver hvert menneskes skæbne uigenkaldeligt bestemt. Skal der skrives: “Vejet på
vægten og fundet for let”? At blive fundet for let på Guds dag er en forfærdelig
ting, derfor skal vi sammenligne vore motiver og handlinger med Guds hellige lov,
angrer  hver  synd  og  som  synder  tage  fat  på  Kristi  fortjeneste  for  at  afhjælpe
manglerne. Kun Kristi blod kan gøre dette.’ Our High Calling, s. 139.    

11. Hvordan udtrykte Hanna sin tro på Guds omsorg for sit folk? 1 Sam. 2, 9.
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BEMÆRK: ‘Vor himmelske Fader har tusinde måder, hvorpå han kommer os til
hjælp, men som vi ikke kender noget til. De, der godkender denne ene grundregel:
at lade tjenesten for Gud og hans ære gå forud for alt andet, vil se vanskelighederne
forsvinde og en tydelig vej foran sig. Stol som et lille barn på hans vejledning, som
“vogter sine frommes skridt.” 1 Sam. 2, 9.  Når vi overlader vore veje til ham, så
vil han lede vore skridt.’ The Faith I Live By, s. 64.

‘Samuel voksede op hos Herren’

12. Hvilken  yderligere  velsignelse  gav  Herren  Hanna?  1  Sam.  2,  20-21.
Sammenlign med Sal. 127, 3.

BEMÆRK: ‘Børn er en gave fra Gud for at øge forældrenes erfaring og glæde.
Forældre kan gennem disciplin blive bedre til at lære deres børn at være Kristi børn
og således øge deres indflydelse til det gode.’ Notebook Leaflets, bind 1, s. 80.  

13. Hvilken slags barn viste Hannas søn sig at være? 1 Sam. 2, 26.

BEMÆRK: ‘Hanna indviede Samuel til tjeneste for Herren, og Herren åbenbarede
sig for ham i barndommen og ungdomstiden. Vi må gøre meget mere for børnene
og de unge, for Gud vil tage imod dem og lade dem gøre store ting i hans navn. De
skal  forkynde  sandheden  i  fremmede  lande,  for  mennesker,  som  lever  i
vildfarelsens og overtroens mørke. Hvis I forkæler børnene og føjer dem i alt, de
beder  om, og I  opmuntrer  interessen  for  klæder og opelsker  forfængelighed  og
overmod hos dem, bedrøver I Jesus, som har betalt en så uendelig høj pris for at
kunne frelse dem. Han må have børnenes udelte hengivenhed og tjeneste.’ På fast
grunn, bog 1, s. 315 
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‘Ikke alene for disse beder jeg’

UDENADSVERS: ‘Hellige dem ved sandheden! Dit ord er sandhed.’ Joh. 17,
7.

STUDIEHJÆLP: My Life Today, s. 252.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Joh. 17, 1-26.
LEKTIENS MÅL: At studere Kristi største bøn.
UDGIVERENS  BEMÆRKNING:  Det  er  simpelthen  ikke  muligt  at  studere

hvert aspekt i denne vidunderlige bøn i en enkel lektie. Det, der følger, er derfor et
studium af nogle bestemte aspekter af Kristi bøn.  

Indledning
‘Således overgiver Kristus sin udvalgte menighed i sin Faders favn med ord, som
kommer fra den, der har guddommelig myndighed. Som en indviet ypperstepræst
går  han i  forbøn for  sit  folk.  Som en  trofast  hyrde  samler  han sin hjord  i  den
Almægtiges skygge, i det trygge og sikre tilflugtssted. Nu venter den sidste strid
med Satan ham, og han går den selv i møde.’ Den Store Mester, s. 466. 

‘Så Sønnen kan herliggøre dig’

1. Hvordan beskrev Jesus formålet med sit liv på jorden? Joh. 17, 4. 
Sammenligne med Joh. 14, 8-10.   

BEMÆRK: ‘At herliggøre Gud er at åbenbare hans karakter i vor egen og således
gør  ham kendt.  Og på en hvilken som helst  måde vi  gør  Faderen eller Sønnen
kendt, herliggør vi Gud.’ Signs of the Times, 17. oktober 1892.
‘Gennem  alle  de  nådegerninger,  som  Jesus  udførte,  søgte  han  at  indprente
mennesker Guds faderlige og barmhjertige egenskaber. Gennem hele sin lære søgte
han at lære mennesker den vidunderlige sandhed, at “således elskede Gud verden,
at han gav sin Søn, den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes,
men have evigt  liv.” Jesus ville,  at  vi  skulle  forstå Faderens  kærlighed,  og han
søger at drage os til ham ved at vise os hans faderlige godhed. Han ville, at hele
vort synsfelt skulle være opfyldt af fuldkommenheden i Guds egenskaber. I sin bøn
for disciplene siger  han:  “Jeg har  herliggjort  dig på jorden ved at  fuldføre den
gerning, du har givet mig at gøre... Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du
tog ud af verden og gav mig.” Jesus kom til verden for at give et billede af Guds
egenskaber gennem sit eget liv, og han bortviste den forvanskede fremstilling, som
Satan havde opfundet,  og åbenbarede  Guds herlighed.  Det  var  kun ved  at  leve
blandt mennesker,  at  han kunne åbenbare sin himmelske Faders  barmhjertighed,
medlidenhed og kærlighed; for det var kun gennem barmhjertighedsgerninger, at 
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han kunne fremstille Guds nåde. Menneskers  vantro var dybt  rodfæstet, og dog
kunne de ikke modstå hans guddommelige  eksempel  og hans kærlige  og sande
gerninger.’ Guds sønner & døtre, 12. maj.

2. Hvad  giver  Kristus  dem,  der  er  villige  til  at  følge  ham,  og  hvad  vil
resultatet være? Joh. 17, 22.

BEMÆRK: ‘‘Guds herlighed er hans karakter. Mens Moses var oppe på bjerget og
inderligt gik i forbøn hos Gud, bad han, “Lad mig dog skue din herlighed.” Som
svar sagde Gud: “Jeg vil lade al min rigdom drage forbi dig og udråbe Herrens
navn foran dig, thi jeg viser nåde mod hvem jeg vil, og barmhjertighed mod hvem
jeg vil!” Guds herlighed, hans karakter, blev da åbenbaret: “Og Herren gik forbi
ham og råbte: ‛Herren, Herren, Gud, som er barmhjertig og nådig, langmodig og rig
på miskundhed og trofast,  som bevarer  miskundhed mod tusinder,  som tilgiver
brøde, overtrædelser og synd, men ikke lader den skyldige ustraffet.” (2 Mos. 33,
18-19; 34 6-7). Denne karakter blev åbenbaret i Kristi liv. For at han med sit eget
eksempel kunne fordømme synden i kødet, tog han syndigt køds skikkelse på sig.
Bestandigt  så han Guds karakter;  bestandigt  åbenbarede  han denne karakter  for
verden. Kristus ønsker, at hans efterfølgere skal åbenbare denne karakter i deres liv.
I sin forbøn for sine disciple sagde han: “Og den herlighed [karakter], du har givet
mig, den har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i
mig, for at de må være fuldkommen ét, så verden kan forstå, at du har sendt mig og
har  elsket  dem, ligesom du har  elsket  mig.”  (Joh.  17,  22-23).’  God’s  Amazing
Grace, s. 322.

‘At de kender dig’

3. Hvad sagde Kristus var den største kundskab, som vi kan have? Joh. 17, 3

BEMÆRK: ‘I sin bøn til Faderen gav Kristus verden en undervisning, som burde
indprentes i sind og hjerte. Han sagde: “Dette er det evige liv, at de kender dig, den
eneste  sande  Gud,  og  ham,  som  du  har  sendt,  Jesus  Kristus.”  Dette  er  sand
uddannelse.  Den  giver  sjælen  styrke.  Den  kundskab,  som vi  gennem vor  egen
erfaring  får  om  Gud  og  Jesus  Kristus,  som  han  sendte  til  verden,  forvandler
mennesket til  Guds billede. Den giver  mennesket  herredømme over sig selv og
bringer alle lavere tilbøjeligheder og lyster under et forædlet sinds kontrol. Den gør
den, der ejer den, til  en søn af  Gud og arving til  Himmelen. Den sætter  ham i
forbindelse med den Uendeliges tanker og åbner universets rige skatte for ham. Det
er en sådan kundskab, man tilegner sig ved studiet af Guds ord, og denne skat kan
findes af enhver, der vil give alt for at erholde den.’ Lys over hverdagen, del 1, s.
102. 
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4. Hvordan forbinder Jeremias kendskab til Gud med genfødslen? Jer. 31,
33-34.

BEMÆRK:  ‘Alle,  der  fortsætter  med  at  kende  Herren,  vil  have  en  forøget
kundskab. De vil blive gjort i stand til at hjælpe og velsigne andre ved at give et
kristuslignende  eksempel.  Den  sti,  de  går  på,  skinner  mere  og  mere  indtil  den
fuldkomne dag. Deres omvendelse bliver mere og mere afgjort, og de er kar til ære.
Det er Guds mål for sine arbejdere,  at de skal  vokse op til  mænds og kvinders
modenhed i Kristus.’ Manuscript Releases, bind 17, s. 303.

5. Hvordan forbinder Hoseas væksten i kendskabet til  Gud med tidlig- og
sildigregnserfaringerne? Hos. 6, 3.

BEMÆRK: Vi må have et personligt kendskab til Kristus. Kun da kan vi på rette
måde repræsentere ham for verden. Hvor vi end er, må vi lade vort lys skinne til
Guds ære gennem gode gerninger. Dette er den store og vigtige gerning i vort liv.
De, som virkelig er under Helligåndens indflydelse, vil åbenbare dens kraft ved en
praktisk anvendelse af sandhedens evige principper. De vil åbenbare, at den hellige
olie er taget fra de to olivengrene og hældt ind i sjælens tempel. Deres ord vil være
gennemsyret af Helligåndens kraft til at opbløde og underlægge sig hjertet. Det vil
blive åbenbaret, at de ord, der bliver talt, er ånd og liv.’ Reflecting Christ, s. 130.

‘De ord har jeg givet dem’

6. Hvad giver Kristus sine efterfølgere, og hvad burde vort svar være? Joh.
17, 8.

BEMÆRK:  ‘Guds  ord  er  den  kostbare  perle.  Det  er  uforanderligt,  evigt.
Sandheden, som den er i Jesus, får mennesker på rette kurs og holder dem der.
Sandheden er sjælens anker, både sikkert og urokkeligt. Men sandheden er ikke
sandheden for den, der ikke adlyder den. Når mennesker driver bort fra sandhedens
principper,  forråder  de altid  hellig  tillid.  Lad  enhver  sjæl,  uanset  dets  virkefelt,
være  sikker  på,  at  sandheden  er  grundfæstet  i  hjertet  ved  Guds  Ånds  kraft.
Medmindre dette sikres, vil de, der prædiker ordet, forråde hellig tillid… De, som
ikke vandrer i lyset, ligesom Kristus er i lyset, er blinde vejledere for de blinde.
“De er vandløse skyer, som drives forbi af vinden; de er træer i senhøst, dog uden
frugt, to gange døde, oprykkede med rode.”’ Review & Herald, 1. august 1899.    
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7. Hvad  bad  Kristus  om  angående  virkningen  af  Guds  ord  på  hans

efterfølgeres hjerter? Joh. 17, 17.  

BEMÆRK: ‘“Så kommer da troen af det, som høres, og det, som høres, kommer i
kraft  af  Kristi  ord.” Den hellige  skrift  er  det  middel,  der  er  medvirkende til  at
omdanne  karakteren.  Kristus  bad:  “Hellige  dem  ved  sandheden!  Dit  ord  er
sandhed.” Hvis Guds ord læses og studeres, vil det gøre sin gerning i hjertet og
besejre ethvert vanhelligt karaktertræk. Helligånden vil komme for at overbevise
om synd, og den tro, der vokser i hjertet, vil virke af kærlighed til Kristus, idet vi
bliver omdannede i legeme, sjæl og sind, så vi kommer til at ligne ham. Så kan Gud
bruge os til at gøre sin vilje. Kraften, som gives os, virker indefra og udefter, idet
den leder os til at fortælle andre om den sandhed, som vi selv har fået del i. Guds
ords  sandheder  sørger  for  det,  mennesket  allermest  trænger  til,  -  hjertets
omvendelse ved tro. Man må ikke betragte disse herlige sandheder som værende
for hellige og for rene til at blive benyttet i det daglige liv. Det er sandheder, der
når til Himmelen og omfatter evigheden, men alligevel må deres betydningsfulde
indflydelse gøre sig gældende i alle menneskets erfaringer. Det må gennemsyre alt,
hvad der sker af stort og småt i livet.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 84-85.

‘Bevar dem fra det onde’

8. Hvilken  bøn  bad  Kristus  for  sine  disciple,  da  de  begyndte  deres
missionsgerning? Joh. 17, 15-16.

BEMÆRK: ‘Der er to riger i denne verden, Kristi rige og Satans rige. Enhver af os
tilhører et af disse riger. I sin vidunderlige bøn for sine disciple sagde Kristus: “Jeg
beder ikke om, at du vil tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det
onde. De er ikke af denne verden, ligesom jeg ikke er af verden. Hellige dem ved
sandheden! Dit ord er sandhed. Ligesom du har sendt mig til verden, således har
jeg også sendt dem til verden.” (Joh. 17, 15-18). Det er ikke Guds vilje, at vi skal
isolere os fra verden. Men mens vi er i verden, skal vi hellige os til Gud. Vi skal
ikke efterligne verden. Vi skal være i verden som en forbedrende indflydelse, som
salt,  der  beholder  sin smag.  Midt  iblandt  en vanhellig,  uren og afgudsdyrkende
generation  skal  vi  være  rene  og hellige  og vise,  at  Kristi  nåde  har  magt  til  at
genskabe  det  guddommelige  billede  i  mennesket.  Vi  skal  udøve  en  frelsende
indflydelse på verden.’ God’s Amazing Grace, s. 97.

9. Hvordan beskrev Kristus verdens indstilling over for hans efterfølgere?
Joh. 17, 14.
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BEMÆRK: ‘Jesus advarede sine disciple om ikke at forvente verdens bifald. Han
sagde: “Når verden hader jer, så skal I vide, at den har hadet mig før jer. Var I af
denne verden, så ville verden elske sit eget; men fordi I ikke er af verden, men jeg
har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer.” De, som har den samme ånd
som verden,  modtager verdens smil og bifald; men Jesu ydmyge disciple skulle
foragtes og forfølges. Jesus sagde, at for hans navns skyld ville de blive stillet foran
konger og herskere, og enhver, som ødelagde deres liv, ville blive forledt af Satan
til at tro, at de tjente Gud. Kristi efterfølgere ville udsættes for enhver ydmygelse
og grusomhed, som mennesker kan finde på. Men i alle deres prøvelser skulle de
huske,  at  deres  Herre  havde udholdt  lignende bebrejdelse  og lidelse.  De skulle
huske på hans ord: “En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil
de også forfølge jer; har de holdt fast ved mit ord, vil de også holde fast ved jeres.
Men alt dette vil de gøre mod jer for mit navns skyld, fordi de ikke kender ham,
som har sendt mig.”’ Spirit of Prophecy, bind 3, s. 91.
 

‘Ikke alene for disse beder jeg’

10. Hvordan ved vi, at vi er indbefattet i Kristi bøn? Joh. 17, 20.

BEMÆRK: ‘Den bøn var for os; vi har troet på disciplenes vidnesbyrd om Kristus.
Han beder om, at hans disciple må være ét, ligesom han og Faderen er ét; og denne
enhed af troende skal være et vidnesbyrd til verden om, at han har sendt os, og at vi
bærer beviset på hans nåde.’ My Life Today, s. 252.    

11. Hvad er hovedpunktet i Jesu bøn for os? Joh. 17, 21- 23.

BEMÆRK: ‘Vi skal bringes ind i et helligt, nært forhold med verdens Frelser. Vi
skal  være ét  med Kristus,  ligesom han er  ét  med Faderen.  Hvilken vidunderlig
forandring oplever Guds folk ikke, når de forenes med Guds Søn! Vor smag, vore
tilbøjeligheder, ambitioner og lyster bliver alle undertrykt og bragt i harmoni med
Kristi sind og ånd. Det er denne gerning, Herren er villig til at gøre for dem, der
tror på ham. Vort liv og vor optræden skal have en formende kraft i verden. Kristi
ånd skal have en styrende indflydelse over hans efterfølgeres  liv, så de taler og
handler som Jesus. Kristus siger:  “Den herlighed, du har givet  mig, den har jeg
givet dem.” Kristi nåde skal udføre en vidunderlig forvandling i livet og karakteren
hos dens  modtager;  og hvis  vi  virkelig  er  Kristi  disciple,  vil  verden  se,  at  den
guddommelige kraft har gjort noget for os, for mens vi er i verden, skal vi ikke
være af den.’ My Life Today, s. 252.
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12. Hvad vil sikre, at vi ikke træder ind i den forkerte slags enhed? Joh. 17,

17.

BEMÆRK: ‘Jesus bad for sine disciple, “at de alle må være ét, ligesom du, Fader i
mig, og jeg i dig, at også de må være ét i os.” [Joh. 17, 21]. Lige før dette sagde
han: “Hellige dem ved sandheden! Dit ord er sandhed.” [Joh. 17, 17]. Og han havde
givet dem løftet: “Når han, sandhedens Ånd, kommer, skal han vejlede jer til hele
sandheden” [Joh.  16, 13].  Gennem Helligånden vil  Kristus  tydeligere  åbenbare,
hvad han har inspireret hellige mænd til at skrive om sandheden, for dem, som vil
tro  på  ham.  Og  det  er  således,  at  den  enhed,  som  Kristus  bad  om,  skal
virkeliggøres.  Vi skal  modtage  helliggørelse ved at  adlyde  ordet  og sandhedens
Ånd. Vi kan ikke opgive sandheden for at opnå denne enhed; for den måde, hvorpå
enheden skal opnås, er ved helliggørelse gennem sandheden. Menneskelig visdom
ville ændre alt dette, da den tror, at dette grundlag for enhed er for snæversynet.
Mennesker ville virkeliggøre en enhed ved at give efter for populære holdninger,
gennem et  kompromis med verden.  Men sandheden er  Guds grundlag  for  hans
folks enhed.’ Gospel Workers, 1892 udgave, s. 391.

‘Kærlighed skal være i dem’

13. Hvad bad Kristus om for vort fremtidige liv? Joh. 17, 24. Sammenlign
med Joh. 14, 3.

BEMÆRK: ‘Min sjæl pris Herren! Han siger, han er gået for at gøre en bolig rede
for mig: “Jeres hjerte forfærdes ikke! Tro på Gud, og tro på mig. I min Faders hus
er der mange boliger. Hvis ikke havde jeg sagt jer det; thi jeg går bort for at gøre en
plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer
jeg igen og tager jer til mig, for at hvor jeg er, dér skal også I være.” (Joh. 14, 1-3).
Tak Gud! Det er disse boliger, jeg ser frem til. Det er ikke de jordiske boliger her,
for inden længe skal de rystes sammen af det mægtige jordskælv; men det er de
himmelske boliger, som Kristus er gået for at gøre rede for de trofaste. Vi har ikke
noget hjem her. Vi er kun pilgrimme og fremmede her, der er på vej mod et bedre
land, et himmelsk land. Må Gud hjælpe os til at vinde det evige livs velsignelse.’ In
Heavenly Places, s. 354.
  
14. Hvad ønsker Kristus at se i hjerterne og livet hos dem, der følger ham?

Joh. 17, 26.

BEMÆRK: ‘O, hvilken forvisning er dette ikke, at Guds kærlighed kan dvæle i
hjerterne hos alle, som tror på ham! O, hvilken frelse er der ikke blevet tilvejebragt;
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for han er i stand til at frelse alle helt og fuldt, der kommer til Gud gennem ham.
Med undren udbryder vi: Hvordan kan disse ting lade sig gøre? Men Jesus vil ikke
være tilfreds med noget mindre end dette. De, som tager del i hans lidelser her, i
hans  ydmygelse  og  holder  ud  for  hans  navns  skyld,  vil  blive  skænket  Guds
kærlighed, som den blev skænket Sønnen. Én, som ved det, har sagt: “Faderen selv
elsker jer.” [Joh. 16, 27]. Én, som har en erfaringsmæssig kendskab til længden,
bredden,  højden  og  dybden  af  denne  kærlighed,  har  fortalt  os  denne  utrolige
kendsgerning. Denne kærlighed er vor gennem troen på Guds Søn, derfor betyder
en forbindelse med Kristus alt for os. Vi skal være ét med ham, ligesom han er ét
med Faderen, og så bliver vi elsket af den evige Gud som medlemmer af Kristi
legeme,  som  grene  på  det  levende  vintræ.  Vi  skal  være  forbundet  med
hovedstammen og modtage næring fra vintræet.  Kristus er vort forherligede hoved,
og den guddommelige kærlighed, der strømmer fra Guds hjerte, hviler i Kristus og
bliver  videregivet  til  dem,  der  er  blevet  forenet  med ham.  Den  guddommelige
kærlighed, der kommer ind i sjælen, fylder den med taknemmelighed, frier den fra
åndelige  svagheder,  fra  stolthed,  forfængelighed,  selviskhed  og  fra  alt,  der  vil
misdanne den kristne karakter.’ Christian Education, s. 75.

83



84



85



86



87


	INDHOLD
	Forord
	Lektie 1: 1. – 7. juli
	‘Derfor skal I bede således’
	Indledning
	‘Helliget være dit navn’

	Lektie 2: 8. – 14. juli
	‘Lad mig kun tale denne ene gang endnu’
	Indledning
	‘Gør intet uden at have åbenbaret sin hemmelighed’
	‘Retfærdige sammen med gudløse?’
	‘Skulle den, der dømmer hele jorden, ikke selv øve ret?’
	‘Jeg har dristet mig til at tale til min Herre’
	‘Bed uden ophør’
	‘Guds ven’


	Lektie 3: 15. – 21. juli
	‘Hvidere end sne’
	Indledning
	‘Efter din store barmhjertighed’
	‘Min synd bekendte jeg’
	‘Min moder undfangede mig i synd’


	Lektie 4: 22. – 28. juli
	‘Herre, hør!’
	Indledning
	‘Bad og priste sin Gud’

	Lektie 5: 29. juli – 4. august
	‘Hvis ikke, så udslet mig af den bog’
	Indledning
	‘Dette folk har begået en stor synd’
	‘Hvis ikke ...’
	‘At jeg kan kende dig’
	‘Lær mig dine veje’
	‘Hvis dit åsyn ikke vandrer med’
	‘Lad mig dog skue din herlighed’


	Lektie 6: 5. – 12. august
	‘Jeg slipper dig ikke’
	Indledning
	‘Så skal Herren være min Gud’
	‘Så vil jeg være med dig’
	‘Guds engle mødte ham’
	‘Herre, du, som sagde til mig’
	‘Stred med en engel og sejred’
	‘Har mit liv frelst’


	Lektie 7: 12. – 18. august
	‘Fik styrke efter svaghed’
	Indledning
	‘Herren sendte en profet’

	Lektie 8: 19. – 25. august
	‘At dette folk må kende’
	Indledning
	‘Bøn har en mægtigt virkende kraft’

	Lektie 9: 26. august – 1. september
	‘Der er ingen Gud som du’
	Indledning
	‘Kastede sig på knæ’

	Lektie 10: 2. – 8. september
	‘Hos Herren er frelse’
	Indledning
	‘I nøden’
	‘Skue dit hellige tempel’
	‘Hos Herren er frelse’
	‘Så bad han til Herren’
	‘Er det med rette, du er vred?’
	‘Jeg skulle ikke ynkes over Nineve’


	Lektie 11: 9. – 15. september
	‘Herren vil være med eder’
	Indledning
	‘En vældig menneskemængde’
	‘Er du ikke vor Gud?’
	‘Vore øjne er vendt til dig’
	‘Tro på hans profeter’
	‘Gud skaffede han ro’


	Lektie 12: 16. – 22. september
	‘Der er ingen uden dig’
	Indledning
	‘Hun græd og ikke ville spise’
	‘I sin vånde’
	‘Herren kom hende i hu’
	‘Samuel voksede op hos Herren’


	Lektie 13: 23. – 29. september
	‘Ikke alene for disse beder jeg’
	Indledning
	‘Så Sønnen kan herliggøre dig’
	‘At de kender dig’
	‘De ord har jeg givet dem’
	‘Bevar dem fra det onde’
	‘Ikke alene for disse beder jeg’
	‘Kærlighed skal være i dem’



