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‘I begyndelsen skabte Gud’

Guds skaberværk vidner om hans kærlighed og magt. Han fremkaldte verden med
alt, hvad den rummer. Gud elsker det smukke. Derfor har han ikke kun givet os,
hvad der er nødvendigt, for at vi skal befinde os vel, men han har også smykket
himmelen og jorden med skønhed. Vi ser hans kærlighed og omsorg i markens rige
høst, vi kan fornemme hans smil i sollyset. Hans hænder har formet de tårnlignende
klipper og de høje, knejsende bjergtinder. De stolte træer vokser på hans befaling.
Han har udbredt jordens grønne fløjlstæppe og prydet det med buske og blomster. 

Hvorfor har han klædt jorden og træerne med levende grønt og ikke med dystre,
mørke farver? Er det ikke, for at det skulle være til fryd for øjet? Og skulle vore
hjerter ikke fyldes med taknemmelighed, når vi læser beviserne på hans visdom og
kærlighed i skaberværkets vidundere?

Den samme skabende energi, som frembragte verden, er stadig i virksomhed for
at  opretholde  universet  og  vedligeholde  naturens  funktioner.  Guds  hånd  leder
planeterne på deres baner gennem himmelrummet. Det er ikke af sig selv, jorden
har  kraften  til  år  efter  år  at  fortsætte  sin  bevægelse  omkring  solen  og  til  at
frembringe sine rige gaver.  Guds ord styrer elementerne. Han dækker himmelen
med skyer og lader regn falde på jorden. Han gør dalene frugtbare og “lader græs
spire  frem på  bjergene.”  Det  er  ved  hans  kraft,  planterne  vokser,  og  blade  og
blomster springer ud.

Hele den naturlige verden er  beregnet  på at  være som en fortolkning af  det
guddommelige.  For  Adam  og  Eva  i  deres  Edenhjem  var  naturen  fyldt  med
kundskab om Gud, overalt  fandt de guddommelig vejledning. For deres lydhøre
øren var det, som om haven talte til dem med visdommens røst. Visdommen talte
også til øjet og blev modtaget i hjertet, fordi de havde fællesskab med Gud i hans
skaberværk. Så snart det hellige par havde overtrådt den Højestes lov, forsvandt
Guds stråleglans fra naturens ansigt. Nu er naturen vansiret og besmittet af synden.
Men Guds lærdom er ikke udslettet; selv nu, hvis den forstås og fortolkes rigtigt,
taler den om sin Skaber.

Kristus Alene, s. 60-61.
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Lektie 1: 30. september – 6. oktober  
‘Du har skabt alle ting’

UDENADSVERS: ‘I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet
var Gud. Dette var i begyndelsen hos Gud. Alt er blevet til ved det, og uden det
blev intet til af det, som er.’ Joh. 1, 1-3. 

STUDIEHJÆLP: At jeg må kende Ham , 12 . januar.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Joh. 1, 1-14.
LEKTIENS MÅL: At fastslå kendsgerningen, at Kristus er vor Skaber.

Indledning
‘De, som læser og lytter til sofisterier, der hersker i denne tidsalder, kender ikke
Gud, som han er. De modsiger Guds ord og ophøjer og tilbeder naturen i stedet for
Skaberen. Selvom vi kan se Guds gerninger i de ting, han har skabt, er disse ting
ikke Gud. Det fysiske skaberværk vidner om Gud og Jesus Kristus som værende
alle tings store Skaber. “Alt er blevet til ved det, og uden det blev intet til af det,
som er. I det var liv, og livet var menneskenes lys” (Joh. 1, 3-4).’  The Upward
Look, s. 278. 

‘Alt er blevet til ved det’

1. Hvem tillagde Johannes skabelsen af hele universet? Joh. 1, 1-3.

BEMÆRK: ‘Inden mennesker og engle blev skabt, var Ordet hos Gud og var Gud.
Verden blev skabt ved ham, “og uden ham blev intet til af det, som er.” Dersom
Kristus skabte alt, eksisterede han før alt. De ord, der er talt angående dette, er så
bestemte, at ingen behøver at være i tvivl. Kristus var virkelig Gud og i den dybeste
betydning. Han var hos Gud fra evighed af, Gud over alt, højlovet i evighed.’ The
Truth About Angels, s. 23. 

2. Hvem identificerer Johannes som værende Ordet? Joh. 1, 14.

BEMÆRK: ‘Når vi beskuer Kristi menneskevorden, står vi uforstående over for et
ufatteligt  mysterium, som ligger langt  over den menneskelige tanke. Jo mere vi
tænker over det, des mere forunderligt bliver det. Hvor vældig er ikke kontrasten
mellem Kristi guddommelighed og det hjælpeløse spædbarn i krybben i Betlehem!
Hvordan kan vi spænde over kløften mellem den mægtige Gud og det hjælpeløse
barn?  Og  dog  blev  verdeners  Skaber,  i  hvem  guddomsfylden  boede  legemlig,
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åbenbaret  i  det  hjælpeløse  spædbarn  i  krybben.  Højt  hævet  over  alle  engle,
Faderens jævnbyrdige i værdighed og ære, og dog i menneskelig skikkelse! 

5



Lektie 1: 30. September – 6. oktober
Guddommelighed og menneskelighed blev forenet på mystisk, ubegribelig vis, og
mennesket og Gud blev ét. Det er i denne forening, vi finder håb for vor faldne
slægt.’ Kristus Alene, s. 69.

‘Verden er blevet til ved ham’

3. Hvordan  understreger  Johannes  den  forbløffende  kendsgerning,  at
Skaberen ikke blev genkendt, da han boede blandt menneskene? Joh. 1,
10.

BEMÆRK: ‘Kristus “var i verden, og verden er blevet til ved ham,” men verden
var sunket ned i sådanne frygtelige dybder af vantro, så da dens egen Skaber kom
til den, kendte den ham ikke. “Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod
ham. Men alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn, dem,
som tror på hans navn. De blev ikke født af blod, ej heller af køds vilje, ej heller af
mands vilje, men af Gud.” Denne nåde arves ikke. Jeg ønsker, at alle ville se, at den
selv samme ånd, som nægtede at tage imod Kristus, Lyset, som ville fordrive det
moralske mørke, er langt fra at være uddød i denne verdens tidsalder. Der er dem i
vor tid, som ikke er mere rede til at genkende og anerkende lys, end folket var, da
profeterne  og  apostlene  kom  med  budskaber  fra  Gud,  og  mange  forkastede
budskabet og foragtede budbringeren. Lad os passe på, at denne ånd ikke næres hos
nogen af os.’ 1888 Materials, s. 1018-1019.
‘Hvis de,  som blev ophøjet  til  himmelen privilegiemæssigt,  og som burde have
været  særligt  vise  i  åndelig  dømmekraft,  ikke  genkendte  Kristus,  den  lovede
Messias, synes vi da, at det er mærkeligt, hvis hans efterfølgere ikke genkendes af
verden?’ Manuscript Releases, bind 19, s. 373.

4. Hvad er en hovedårsag til, at nogle ikke tager imod kendsgerningen om
skabelsen? 2 Pet. 3, 5.

BEMÆRK:  ‘Der  vil  ikke  være  nogen  undskyldning  for  dem,  som  vælger  at
fortsætte at fejle, når de har haft mulighed for at forstå, hvad der er sandhed. Ved
sin lidelse og død har Jesus sonet alle uvidenhedssynder, men der findes ingen nåde
for den, som er blind med vilje.’ Det skal ske i de sidste dage, s. 217.
‘Eftersom naturens bog og åbenbaringens bog er prægede af den samme mesters
tanker, kan de ikke undgå at være i harmoni med hinanden. På forskellige måder og
på  et  forskelligt  sprog  er  de  vidnesbyrd  om  de  samme  store  sandheder.
Videnskaben opdager stadig nye  undere;  men dens forsken medfører intet,  som,
hvis det bliver forstået på rette måde, kommer i modstrid med den guddommelige
åbenbaring. Naturens bog og det skrevne ord kaster lys over hinanden. De får os til
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Lektie 1: 30. September – 6. oktober
at  kende Gud bedre ved at  lære os noget  om de love, efter  hvilke han handler.
Slutninger, der med urette bliver draget efter, hvad man har opdaget i naturen, har
imidlertid  ført  til  en  formodet  uoverensstemmelse  mellem  videnskaben  og  det
åbenbarede ord; og under bestræbelserne for atter at tilvejebringe harmoni er der
blevet  indført  fortolkninger af Skriften, som undergraver og ødelægger kraften i
Guds ord. Man har ment, at geologien modsagde den bogstavelige udlægning af
den mosaiske skabelsesberetning. Det hævdes, at der krævedes millioner af år til
jordens  udvikling fra  kaos;  og for  at  tilpasse  Bibelen  efter  denne videnskabens
formodede  afsløring  har  man  antaget,  at  skabelsens  dage  har  været  uhyre
langvarige og ikke skarpt afgrænsede perioder, der strakte sig over tusinder eller
endog over millioner af år. Det er ganske upåkrævet at drage den slags slutninger.
Bibelens beretning er i overensstemmelse med sig selv og med, hvad naturen lærer
os.’ Uddannelse, s. 128-129.

‘I ham skabtes alt’

5. Hvordan forklarede Paulus den rolle, Kristus spillede i skabelsen? Kol. 1,
16. Læs de forudgående vers for at se, hvem Paulus skriver om i vers 16.

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

6. Hvilken yderligere information om Kristus i  forbindelse med skabelsen
tilføjede Paulus? Kol. 1, 17.

BEMÆRK: ‘Gud har omsorg for alt og opholder alt, hvad han har skabt. Og han,
som opholder de utallige verdener i det endeløse rum, har på samme tid omsorg for
den lille spurv, som uden frygt synger sin beskedne sang.’ Vejen til Kristus, s. 86.

‘Bærer alt med sit mægtige ord’

7. Hvordan forklarer Paulus den rolle, Kristus spiller, med at opretholde alt,
som han har skabt? Heb. 1, 3.
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Lektie 1: 30. September – 6. oktober
BEMÆRK: ‘Den samme magt, som opretholder naturen, virker også i mennesket.
De  samme  store  love,  som  viser  både  stjernen  og  atomet  vej,  behersker
menneskelivet.  De love,  der  styrer  hjertets  funktioner  og regulerer  den  levende
strøm  af  blod  ud  til  legemet,  stammer  fra  den  Almægtige,  som  har
domsmyndigheden over sjælen. Fra ham udgår alt liv. [Se Joh. 1, 4.] Kun i harmoni
med ham kan den rette livsudfoldelse finde sted. For alt, hvad han har skabt, er
betingelserne de samme: et liv, der bliver opretholdt ved at modtage Guds liv, et
liv,  der  leves  i  overensstemmelse  med  Skaberens  vilje.  At  overtræde  hans  lov
fysisk, sjæleligt eller moralsk, er at bringe sig selv ud af harmoni med universet, at
skabe disharmoni, lovløshed og ødelæggelse.’ Uddannelse, s. 99.

8. Hvordan forklarede Paulus skabelsesprocessen? Heb. 11, 3.

BEMÆRK: ‘Den teori, at Gud ikke skabte stoffet, da han frembragte verden, er
uden grundlag. Da Gud dannede vor verden, var han ikke afhængig af noget forud
eksisterende stof. Tværtimod opstod alle ting, materielle såvel som åndelige, foran
Jehova, da han talte, og de blev skabt efter hans vilje. Himmelen og dens hærskare,
Jorden og alt hvad der er på den, er ikke blot hans hænders værk; de blev bragt til at
eksistere ved hans munds ånde.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 228.

‘Alle tings skaber’

9. Hvordan  forklarede  Paulus  efeserne  den  rolle,  som  Kristus  spillede  i
skabelsen? Ef. 3, 9 i King James oversættelsen.

BEMÆRK:  ‘Hvor  taknemmelige  burde  vi  ikke  være,  fordi  Kristus  påtog  sig
menneskets natur og blev udsat for fristelse, ligesom vi er! Selvom han påtog sig
menneskets  natur,  var  han  guddommelig.  Alt,  hvad  der  tilskrives  Faderen  selv,
tilskrives  Kristus.  Hans  guddommelighed  var  iklædt  menneskelighed;  han  var
himmelens  og  jordens  Skaber;  og  dog blev  han  træt,  mens  han  var  på  jorden,
ligesom mennesker bliver, og søgte hvile fra det vedvarende arbejdspres. Han, som
skabte havet, som styrer stordybets vande, som åbnede jordens kilder, følte behov
for at hvile sig ved Jakobs brønd og bede om noget vand at drikke af en fremmed
samaritansk kvinde.’ Daughters of God, s. 61.

10. Hvordan opløftede de første kristne deres stemmer i lovprisning til deres
Skaber? ApG. 4, 24. Sammenlign med ApG. 14, 15; 17, 24. Se Sal. 121, 2.

BEMÆRK: ‘Er det ikke forunderligt, at Kristus kom til denne verden, at han, som
er Skaberen, har en særlig interesse for menneskeslægten, og at hans uforlignelige
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Lektie 1: 30. September – 6. oktober
kærlighed længes efter os, og han indbyder os at komme til ham og få lykke og
hvile? Dette kan kun gøres ved kundskaben om vor guddommelige Herre. Ved at få
denne har vi styrke til at sejre.’ Manuscript Releases, bind 3, s. 82.

‘Værdig er du’

11. Hvilken stor lovsang er rettet mod Skaberen i himmelen? Åb. 4, 11.

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

12. Hvordan  vil  menneskeheden  til  sidst  blive  kaldet  til  at  tilbede  deres
Skaber? Åb. 14, 6-7.

BEMÆRK: ‘I Johannes’ Åbenbaring, 14. kapitel, opfordres mennesker til at tilbede
deres Skaber; og profetien viser os en gruppe, der holder Guds bud som følge af det
tredobbelte budskab. Det ene af disse bud peger direkte på Gud som Skaberen. I det
fjerde bud hedder det: “Den syvende dag skal være hviledag for Herren din Gud, …
thi i seks dage gjorde Herren himlen, jorden og havet med alt, hvad der er i dem, og
på den syvende dag hvilede han; derfor har Herren velsignet hviledagen og helliget
den.” 2 Mos. 20, 10-11. Om hviledagen siger Herren videre, at den er “et tegn … at
det må kendes, at jeg, Herren, er eders Gud.” Ez. 20, 20. Og grunden er: “I seks
dage gjorde Herren himlen og jorden,  men på den syvende dag hvilede han og
vederkvægede sig.” 2 Mos. 31, 17. Så længe årsagen til vor gudsdyrkelse er den
kendsgerning, at han er vor Skaber, så længe vil hviledagen fortsætte med at være
tegn på og minde om dette. Hvis alle mennesker havde helligholdt hviledagen, ville
deres  tanker  og  kærlighed  rettes  mod  Skaberen  som  genstand  for  ærefrygt  og
tilbedelse,  og  der  havde  aldrig  været  nogen  afgudsdyrker,  ateist  eller  vantro.
Helligholdelse af hviledagen er et tegn på trofasthed mod den sande Gud, “ham,
som har skabt himlen og jorden og havet og kildevældene.” Derfor vil det budskab,
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Lektie 1: 30. September – 6. oktober
der befaler mennesker at tilbede Gud og holde hans bud, især opfordre dem til at
holde det fjerde bud.’ Kristus Alene, s. 44. 
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Lektie 2: 7. – 13. oktober
‘I begyndelsen skabte Gud’ 

UDENADSVERS: ‘Ved Herrens ord blev himlen skabt og al dens hær ved hans
munds ånde… thi han talede, så skete det, han bød, så stod det der.’ Sal. 33, 6. 9.

STUDIEHJÆLP: Patriarker & Profeter, s. 17-19.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Mos. 1, 2 – 2, 3.
LEKTIENS MÅL: At studere den første beretning om skabelsen.

Indledning
‘Den  store  Gud  havde  lagt  jordens  grundvold;  han  havde  klædt  hele  verden  i
skønhedens klædning og fyldt den med ting, der var til gavn for menneskene; han
havde skabt alt det vidunderlige på jorden og i havet. På seks dage blev det store
skaberværk fuldendt.  Og Gud “hvilede på den syvende dag efter  det  værk, han
havde udført;  og Gud velsignede den syvende dag og helligede den, thi  på den
hvilede  han  efter  hele sit  værk,  det,  Gud havde skabt  og udført.”  Gud så  med
tilfredshed  på  sine  hænders  værk.  Alt  var  fuldkomment,  den  guddommelige
ophavsmand værdigt, og han hvilede, ikke på grund af træthed, men i tilfredshed
med  frugterne  af  sin  visdom  og  godhed  og  åbenbarelsen  af  sin  herlighed.’
Patriarker & Profeter, s. 19.

‘Den første dag’

1. Hvordan blev jorden først beskrevet, da Gud skabte den? 1 Mos. 1, 1-2.

BEMÆRK:  Nogle  kristne,  som  ønsker  at  få  Skriften  til  at  harmonere  med
evolutionisters  skiftende holdninger,  har foreslået,  at  de indledende ord i vers  2
burde oversættes: Jorden blev [eller ‘var blevet’] øde og tom. Denne forandring af
betydningen giver plads til, at den oprindelige skabelse fandt sted for millioner år
siden, og at denne tidligere skabelse blev ødelagt som et resultat af Satans oprør.
Denne fortolkning, som blev opfundet i det 19. århundrede, kendes som ‘The Gap
Theory’ [Mellemrumsteorien]. ‘Øde og tom’ henviser så til ødelæggelsen, der blev
forårsaget af den konflikt. Så ifølge denne fortolkning beskriver versene fra og med
vers 3 faktisk en genskabelse af den ødelagte jord! Men der er ikke nogen pålidelig
basis for at oversætte det hebraiske ord ‘hayeta’ med ‘blev’ eller ‘var blevet’. Langt
de fleste oversættere foretrækker ‘var.’ Det hebraiske ord ‘tohu’ og bohu’, som er
oversat  med  ‘øde’  og  ‘tom’,  henviser  ganske  enkelt  til  jorden  i  dens  endnu
udannede og tomme tilstand, inden Gud begyndte at forme den og fylde den. En
passende analogi kunne være lerets tilstand, når pottemageren først kaster det på sit
hjul, inden han begynder at forme det. Betydningen af sætningen: ‘Jorden var øde
og tom’ i forbindelse med det foregående vers er at vise, at Gud ikke var afhængig 
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Lektie 2: 7. – 13. oktober
af  forudeksisterende  stof  for  at  skabe  jorden.  Gud  skabte  de  rå  materialer  og
dannede dem og fyldte dem.  

2. Hvad  var  Guds  næste  skabende  handling?  1  Mos.  1,  3-5.  Sal.  74,  16.
Betragt 1 Joh. 1, 5.

BEMÆRK: Solen var endnu ikke blevet skabt. (Se 1 Mos. 1, 14-19.) Kilden til
lyset var Gud selv. Den kendsgerning, at der var morgen og aften, viser, at Gud fik
jorden til at rotere om dens akse.
‘Den begrundelse,  der  blev givet  for  denne skabelse  af  lyset,  var,  at  der  skulle
sættes skel mellem dag og nat. Indtil dette tidspunkt havde der kun været mørke
overalt. Gud er ikke hæmmet af mørke, og der var endnu ikke nogen mennesker, så
situationen  var  ikke  ond.  Men  tiden  var  kommet  til  at  danne  et  sted,  hvor
mennesker skulle bo. Dette lys må have haft en kilde, som var uafhængig af solen,
for solen var endnu ikke skabt. Nogle har svært ved at acceptere dette, men det er
kun tilfældet, når vi begrænser Gud til det, vi ser i dag. Læg mærke til, at Gud
frembragte dagen, efter der havde været en slags nat. Rækkefølgen er som vi finder
den ved slutningen af den første dag: en aften efterfulgt af en morgen. Jøder danner
deres forståelse af rækkefølgen af nat og dag baseret på mønsteret i 1. Mosebog.
Deres  dag  begynder  og slutter  ved solnedgang.’  Charles  Taylor,  The First  100
Words, s. 16.

‘Den anden dag’

3. Hvad gjorde Gud på skabelsens anden dag? 1 Mos. 1, 6-7. 

BEMÆRK: Denne adskillelse af vandene har været genstand for megen diskussion.
Det er den almindelige opfattelse blandt videnskabsmænd, der tror på skabelsen, at
‘vandet over hvælvingen’ havde form som et tag af vanddamp. Taget ville have
beskyttet  jorden  fra  stråling  fra  det  ydre  rum  og  samtidig  tilvejebragt  en
‘drivhuseffekt,’  som kunne opretholde et  ensartet  og behageligt  klima over hele
jorden,  så  der  ikke  ville  have  været  ekstremer  af  varme  og  kulde,  som jorden
erfarer nu. Se Patriarker & Profeter, s. 31. Fossilerne har vist, at et stort antal dyr
engang  har  levet  i  de  arktiske  områder,  som  ikke  kan  leve  der  i  dag.  Da
vanddamptaget  var  usynligt,  ville  det  have  været  gennemsigtigt  for  lyset  fra  de
himmellegemer, der blev skabt den fjerde dag.

4. Hvad navn gav Gud denne hvælving? 1 Mos. 1, 8.
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BEMÆRK: Ordet, der er oversat med ‘hvælving’ betyder bogstaveligt en udstrakt
flade.  Det  henviser  til  atmosfæren.  Det  kaldes  ‘himmel.’  Bibelen  bruger  ordet
‘himmel’ på tre måder: for atmosfæren, hvor fuglene flyver (se 1 Mos. 1, 20); for
det sted, hvor solen, stjernerne og planeterne er (se 1 Mos. 1, 14-17); og for Guds
bolig (se 1 Kong. 8, 30). Guds bolig kaldes ‘den tredje himmel’ af Paulus i 2 Kor.
12, 2. I vers 4 henviser Paulus til den tredje himmel som ‘paradiset.’

‘Den trejde dag’

5. Hvad var Guds første skabende handling på den tredje dag? 1 Mos. 1, 9-
10.

BEMÆRK: Indtil  dette tidspunkt udgjorde vandet ‘under hvælvingen’ et globalt
grænseløst hav. Det er en kendsgerning, at selv i dag ville hele klodens overflade
være  fuldstændig dækket  af  vand,  hvis  klodens  overflade  blev jævnet.  Gud fik
havet til at trække sig tilbage til de lavere bækkener ved at hæve havets bund og
dermed få landjorden til at vise sig. 

6. Hvad gjorde Gud med den tørre jord, som var kommet til syne? 1 Mos. 1,
11-13.

BEMÆRK: De, som hævder, at skabelsesdagene var tidsperioder på tusinder eller
millioner af år, har nogle problemer fra og med dette punkt. Den kendsgerning, at
insekter ikke blev skabt før den sjette dag, og dog skulle planteriget bære frø og
frugt fra den tredje dag, er et uovervindeligt problem, eftersom insekter spiller en
afgørende rolle  i  bestøvningen af  mange  planter.  Det  er  svært  at  vise,  hvordan
planter kunne have båret frugt i en periode på millioner eller endda tusinder af år
uden insekternes hjælp. Selvfølgelig, hvis en periode på tusinder eller millioner af
år indeholdt kun en enkelt aften og en enkelt morgen, så ville alle disse planter
være gået til under de lange tidsaldre med mørke!
‘Gud skabte frøet ved sit ord, på samme måde som han skabte jorden. Ved sit ord
gav  han  det  kraft  til  at  vokse  og  formeres.  Han sagde:  “Jorden  lade  fremspire
grønne urter, der bærer frø, og frugttræer, der bærer frugt med kerne, på jorden!”
“Og således skete det. … Og Gud så, at det var godt.” 1 Mos. 1, 11-12. Det er det
samme ord, som endnu får frøet til  at spire. Ethvert frø, der sender sine grønne
spirer op mod sollyset, fortæller om den undergørende kraft, der findes i det ord,
der blev udtalt af ham, som “talede, så skete det, han bød, så stod det der.” Sal. 33,
9.’ Lys over hverdagen, del 1,  s. 68-69.
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‘Den fjerde dag’

7. Hvad skabte Gud den fjerde dag, og hvilket formål skulle de tjene? 1 Mos.
1, 14-15. Betragt Luk. 21, 25a. Se også Jos. 10, 12-13; Es. 38, 5-8.

BEMÆRK: Nu  erstattede  Gud  jordens  lyskilde.  Solen,  månen  og  stjernerne
erstattede det lys, som havde oplyst jorden de første tre dage. De skulle være ‘til
tegn og til fastsættelse af højtider, dage og år.’ Jordens rotation om sin akse giver
os målet på en dag, idet jorden i løbet af fireogtyve timer vender hele sin overflade
mod solen.  Jordens  bane  rundt  om solen giver  os  vort  mål  på  året.  Men i  sin
uendelige  forudviden  tilvejebragte  Gud himmellegemerne,  så  de  kunne give  os
årstider og tegn. Det er kun efter syndfloden, at sommer og vinter nævnes (se 1
Mos. 8, 22). Det er blevet foreslået, at blandt syndflodens katastrofale virkninger
var jordens hældning på sin akse, som sammen med kollapset af vanddamptaget (se
1 Mos. 7, 11) fjernede det ensartede klima fra jorden og frembragte de ekstremer af
varme og kulde, som vi nu erfarer. Idet hver halvkugle på skift vender på skrå mod
solen, har vi sommerårstiden, vinter, når vor halvkugle vender væk fra solen. Men
Guds  forudviden  rakte  også  til  de  tider,  da  han  ville  bruge  solen,  månen  og
stjernerne som tegn.

8. Hvordan er disse store lys beskrevet? 1 Mos. 1, 16-19. Sammenlign med
Sal. 136, 3-9.

BEMÆRK:  ‘Guds  vilje  er  den  eneste  lov,  som  solen,  månen  og  stjernerne  i
himmelhvælvingen adlyder.  Ved Jehovas mandat bevæger  de sig i  fuldkommen
orden, og dog vil dødelige mennesker sætte deres vilje op imod Den Alvidende og
indgå i en strid imod ham, som styrer universet.’  Signs of the Times, 24. august
1888.

‘Den femte dag’

9. Hvad var Guds næste skabelseshandling? 1 Mos. 1, 20-21.

BEMÆRK:  Mange  videnskabsmænd,  som  tror  på  skabelsen,  mener,  at  det
hebraiske ord, der er oversat med ‘havdyr,’ betegner de forskellige skabninger, som
videnskaben  siden  1840’erne  har  kaldt  for  ‘dinosaurer.’  Strong’s  Concordance
nævner  ‘dinosaurus’  som  en  af  de  mulige  betydninger  af  dette  hebraiske  ord
‘tannin.’ Ligesom mange andre dyrearter er dinosaurerne nu uddøde, selvom der

14



Lektie 2: 7. – 13. oktober
eksisterer  mange  beretninger,  selv  inden  for  de  sidste  tusind  år,  der  beskriver
sådanne skabninger og ofte lovpriser de mænd, som havde dræbt dem. Bill Coopers
After The Flood beretter om et antal historiske beretninger om disse skabninger,
hvoraf en af de sidste daterer tilbage til 1793 i Aberdeenshire i Skotland. Mange
videnskabsmænd,  som  tror  på  skabelsen,  mener,  at  Job  40-41  indeholder
detaljerede  beskrivelser  af  to sådanne skabninger,  den første  en landdinosaurus,
måske en  brachiosaurus,  og den anden en dinosarus,  der  åndede ild,  måske en
kronosaurus eller en liopleurodon.  

10. Hvilken særlig evne udstyrede Gud de skabninger, han skabte,  med? 1
Mos. 1, 22-23.

BEMÆRK: Skabningers evne til at formere sig er for evolutionisten næsten lige så
stort et problem som selve livets oprindelse. Faktisk har evolution aldrig forklaret
han- og hunkøns oprindelse. Gud udstyrede ikke blot sine skabninger med evnen til
at formere sig, men at gøre det på en vidunderlig mængde måder.  

‘Den sjette dag’

11. Hvad var Guds første skabende handling på den sjette dag? 1 Mos. 1, 24-
25.

BEMÆRK: Her kan Bibelens lære om menneskets og dyrenes fælles oldtid tydeligt
ses; mennesket er ikke et afkom af generationer af genetiske mutationer hos dyrene
over  millioner  af  år,  som  den  nuværende  udgave  af  evolution  foreslår.
Arvelighedslæren vidner om Bibelens sandhed om, at hver skabning bærer afkom
‘efter deres arter.’ Gentagne forsøg med både planter og dyr har vist, at kapaciteten
til genetisk variation er strengt begrænset til ‘sin art;’ variation kan ikke finde sted
uden for visse grænser. Mange års avlsforsøg med bananfluer gav for eksempel kun
bananfluer.  Mendels forsøg med ærter frembragte altid ærter.  Generationer af at
avle hunde eller heste har altid kun frembragt variationer af hunde eller heste. Og
når som helst landmænd eller videnskabsmænd avler efter bestemte egenskaber, så
bliver variationskapaciteten reduceret, eftersom genetisk information går tabt. Det
er det modsatte af, hvad evolution kræver. 

12. Hvad var kronen på Guds skaberværk? 1 Mos. 1, 26. Se Sal. 8, 7-9.

BEMÆRK:  ‘Efter  at  jorden  med  dens  rige  plante-  og  dyreliv  var  skabt,  blev
mennesket, kronen på skaberværket, anbragt på handlingens skueplads. Den skønne
jord var skabt for menneskets skyld, og det fik nu herredømmet over alt, hvad dets
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øje så: for Gud sagde: “Lad os gøre mennesker i vort billede, så de ligner os, til at
herske … på jorden!” “Og Gud skabte mennesket i sit billede; … som mand og
kvinde skabte han dem.” … De [laverestående skabninger] kan ikke forstå eller
anerkende  Guds overherredømme;  men de  blev  skabt  med evne til  at  elske  og
adlyde  mennesket.  Salmisten siger:  “Du satte ham over dine hænders  værk, alt
lagde du under hans fødder ... markens vilde dyr, himmelens fugle ... alt, hvad der
farer ad havenes stier.” Sal. 8, 7-9.’ Patriarker & Profeter, s. 17-18.

13. Hvordan  var  skabelsen  af  mennesket  forskellig  fra  resten  af  Guds
skaberværk? 1 Mos. 1, 27-28. Sammenlign med 1 Mos. 2, 7.

BEMÆRK:  ‘Her  fremstilles  klart  menneskehedens  oprindelse,  og  den
guddommelige beretning er så tydeligt fremsat, at der ikke er nogen anledning til at
drage falske slutninger. Gud skabte mennesket i sit billede. Her er intet mysterium.
Der er ingen grund til at antage, at mennesket har gennemgået en gradvis udvikling
fra  de  laveste  former  af  dyre-  eller  planteliv.  En  sådan  lære  sænker  Skaberens
ophøjede  værk  ned  på  samme  plan  som  menneskets  snæversynede  jordiske
begreber.  Menneskene  er  så  ivrige  efter  at  benægte  Guds  overherredømme  i
universet, at de nedværdiger mennesket og berøver det dets værdige oprindelse. Da
han, der havde anbragt stjerneverdenerne i det høje og med største kunstfærdighed
farvet  markens  blomster  og  fyldt  himmel  og  jord  med  sin  magts  undere,  som
kronen på sit værk skulle skabe et væsen til at være hersker over den smukke jord,
undlod han ikke at skabe et væsen, der var den hånd værdig, som havde givet det
liv. Menneskehedens stamtavle, som findes i den inspirerede bibel, går tilbage til
den store Skaber og ikke til en udviklingsrække af små bløddyr og firbenede dyr.
Skønt  Adam  blev  dannet  af  støv,  var  han  “Guds  søn.”  Han  blev  sat  over  de
laverestående skabninger som Guds repræsentant… Mennesket skulle bære Guds
billede, både i ydre og i karakter. Kristus alene er Faderens udtrykte billede. Men
mennesket blev dannet i Guds billede. Dets natur var i harmoni med Guds vilje.
Dets forstand havde mulighed for at fatte det guddommelige. Dets tilbøjeligheder
var rene; dets drifter var under fornuftens kontrol. Det var helligt og lykkeligt ved
at  bære  Guds  billede  og  fuldkommen  lydigt  imod  hans  vilje.’  Patriarker  &
Profeter, s. 17-18.
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‘I seks dage’

UDENADSVERS: ‘Thi i seks dage gjorde Herren himmelen, jorden og havet
med alt, hvad der er i dem, og på den syvende dag hvilede han; derfor har Herren
velsignet hviledagen og helliget den.’ 2 Mos. 20, 11.

STUDIEHJÆLP: Uddannelse, kap. 14.
LEKTIENS MÅL: At undersøge om skabelsens seks dage er bogstavelige dage,

eller  om  de  er  ikke  nærmere  bestemte  tidsperioder,  som  evolutionister,  der
bekender sig til at tro på Gud, lærer.

Indledning
‘Det hævdes, at der krævedes millioner af år til jordens udvikling fra kaos; og

for  at  tilpasse  Bibelen  efter  denne  videnskabens  formodede  afsløring  har  man
antaget, at skabelsens dage har været uhyre langvarige og ikke skarpt afgrænsede
perioder,  der  strakte  sig  over  tusinder  eller  endog  over  millioner  af  år.’
Uddannelse, s. 128.

‘I seks dage gjorde Herren’

1. Hvad sagde Gud selv om den tid, han brugte på at skabe himmelen og
jorden? 2 Mos. 31, 7. 

BEMÆRK: ‘Gud afmålte selv den første uge som et forbillede for de følgende uger
indtil tidens ende. Den bestod af syv bogstavelige dage som alle andre uger. Seks
dage blev brugt til skaberværket.’ Patriarker & Profeter, s. 22.

2. Hvorfor brugte Herren seks dage på at skabe himmelen og jorden? 2 Mos.
20, 8-11.

BEMÆRK: ‘Da Gud er uendelig i magt og visdom, er der ingen tvivl om, at han
kunne have skabt universet og dets indhold på ingen tid eller på seks sekunder, seks
minutter eller seks timer; “thi for Gud er ingenting umuligt,” når alt kommer til alt.
Luk. 1, 37. Men det spørgsmål, der skal stilles, er: Hvorfor var Gud så længe om
det? Hvorfor så længe som seks dage? Svaret er givet i 2 Mos. 20, 11, og svaret er
grundlaget for det fjerde bud. [Budet citeres.] Syvdagsugen har intet grundlag uden
om Skriften. I denne tekst fra Det Gamle Testamente befaler Gud sit folk, Israel, at
arbejde i seks dage og hvile én dag; det er derfor, han med vilje tog seks dage om at
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skabe alt. Han gav mennesket et eksempel. Vor uge er formet efter dette princip.
Hvis han nu skabte alt på seks tusinde eller seks millioner år efterfulgt af en hvile
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 på et tusind eller en million år, så ville vi virkelig have en meget interessant uge!’
Ham, Sarfati & Wieland, The Answers Book, s. 29.

‘Én dag er for Herren som tusinde år’

3. Hvilket vers bruges til at ‘bevise,’ at dagene i 1 Mos. 1 faktisk var lange
tidsperioder? 2 Pet. 3, 8.

BEMÆRK: Det er vidt og bredt blevet hævdet, at skabelsens dage ikke var dage,
som vi kender dem, men ikke skarpt afgrænsede perioder på tusinder eller millioner
af år. For eksempel siger Jehovas vidnerne i deres bog, Life – How did it get here?
s.  27:  ‘Det  virker  fornuftigt,  at  “dagene”  i  1.  Mosebog  ligeledes  kunne  have
omfattet  lange  tidsperioder,  årtusinder.’  Således  prøver  man  at  få  Bibelens
beretning til at stemme overens med evolutionens påstande. Mens det er sandt, at
det hebraiske ord ‘yom’ kan have en række betydninger, så er kendsgerningen den,
at uden for 1 Mos. 1 er ordet ‘yom’ brugt sammen med et tal, f.eks. den første dag,
410 gange, og i hvert tilfælde betyder det en bogstavelig dag. I 1 Mos. 1, 5 er ‘yom’
brugt sammen med nat. Uden for 1 Mos. 1 er ordet ‘yom’ brugt sammen med nat
53 gange. I hvert tilfælde henviser det til en bogstavelig dag. Så hvorfor skulle 1
Mos. 1 være undtagelsen?

4. Hvilket andet vers bruges til  at understøtte ideen om, at dage er lange
tidsperioder? Understøtter verset virkelig denne idé? Sal. 90, 4. 

BEMÆRK:  ‘Det  er  en  god  øvelse  at  læse  1  Mos.  1  og  prøve  at  lægge  ydre
indflydelser bort, som kan få dig til at have forudfattede meninger om, hvad ordet
“dag” kan betyde. Lad tekstens ord tale til dig. Ved at betragte 1 Mos. 1 på denne
måde og tage det  for pålydende synes  det  uden tvivl  at  sige,  at  Gud skabte …
jorden, solen, månen og stjernerne, planter og dyr og de første to mennesker på
seks  almindelige  dage.  For  at  være  virkelig  ærlig  ville  man  være  nødt  til  at
indrømme, at  man  aldrig kunne få ideen om millioner  af  år ved at  læse denne
tekst.’ Ham, Sarfati & Wieland,  The Answers Book,  s. 21. (Fremhævelsen i den
originale.)
I det følgende citat forklarer skribenten, hvorfor han foretrækker at tro på ‘millioner
af  år.’  ‘Fra  en  overfladisk  læsning  af  1  Mos.  1  får  man  det  indtryk,  at  hele
skabelsesprocessen fandt sted på seks fireogtyvetimers dage… Dette synes at være
i modstrid med moderne videnskabsforskning, som giver udtryk for, at planeten
Jord blev skabt for adskillige milliarder år siden.’  G. L. Archer,  A Survey of Old
Testament Introduction, s. 196-197. (Fremhævelsen er tilføjet.) 
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‘Erkendelse, der med urette kaldes således’

5. Hvilken snare er vi blevet advaret imod? 1 Tim. 6, 20.

BEMÆRK:  Det  græske  ord,  der  er  oversat  med  ‘erkendelse’  er  ‘gnosis,’  som
betyder kundskab. I den første menighed brugte man ordet ‘gnosis’ om en form for
mystisk kristendom, som var fjendtligt indstillet over for bibelsk sandhed, og som
blomstrede  i  en  periode,  især  i  Ægypten.  Siden  opdagelsen  af  Nag  Hammadi
dokumenterne har gnosticisme haft en vækkelse i de senere år. I dag er den form
for ‘kundskab,’ der  udgør den største trussel  for kristendommen, de områder af
‘erkendelse,  der  med  urette  kaldes  således,’  som  spekulerer  over  både
menneskehedens  og  universets  oprindelse.  Disse  spekulationer,  som kan  kaldes
‘historisk  videnskab’  i  modsætning  til  eksperimental  videnskab  (som  er  ægte
videnskabelig  undersøgelse),  er  ikke  underlagt  den  videnskabelige  studie-  og
forskningsmetode; de kan ikke undersøges ved eksperiment og kan dermed ikke
‘modbevises.’ De er ikke ‘videnskab’ i ordets sande betydning. De er virkelig en
form for religiøs filosofi.
‘Hvad  er  videnskab?  Den  metode  ved  hvilken  mennesket  prøver  at  skjule  sin
uvidenhed.’ Charles Spurgeon, 1877, citeret i The Sword and the Trowel.   

6. Hvad er grundlaget for evolutionens tankegang? Rom. 1, 28a.

BEMÆRK: At udelukkelsen af Gud er det grundlæggende koncept bag evolution
kan tydeligt ses i de følgende citater:
‘Religion og videnskab er adskilte tankeverdener, som udelukker hinanden, og hvis
fremstilling i samme sammenhæng fører til misforståelse af både videnskabelig og
religiøs tro.’ Beslutning vedtaget af National Academy of Sciences Council, 1981.
(Dette er en amerikansk instans.)  
‘Der er ingen plads til Gud i evolution, fordi der ikke er plads til Gud i empirisk
videnskab.’ Stephen Jay Gould, interview, gengivet i Context, 15. juni 1982.
‘Biologi  fører  til  et  helt  mekanisk syn  på livet… Der  er  ingen  guder  og ingen
designende  kræfter.  Den  ofte  fremsatte  påstand  om,  at  moderne  biologi  og  de
jødisk-kristne traditioners påstande er fuldstændig forenelige er  falsk.’  Professor
William Provine, Cornell Universitet, Influence of Darwin’s Ideas on the Study of
Evolution  i  BioScience, juni  1982.  (Han  definerer  ‘biologi’  som  moderne
evolutionær biologi.) 
‘Videnskab  er  grundlæggende  et  spil.  Det  er  et  spil  med én  altovervejende  og
definerende regel: Regel nr. 1: Lad os se, hvor langt og i hvor stor udstrækning vi
kan forklare det fysiske og materielle univers’ opførsel  udelukkende i termer af
fysiske  og  materielle  årsager  uden  at  bruge  det  overnaturlige.’  Richard
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Dickerson i  Journal of Molecular Evolution, 34, s. 277, 1992. (Fremhævelsen er
tilføjet.)
‘Vi kan ikke lade Gud sætte sin fod inden for døren.’ Richard Lewontin, Professor i
zoology, University of Chicago.
‘Mange er så opsat på at udelukke Gud fra udøvelsen af suveræn vilje og magt i
universets etablerede orden, at  de fornedrer  mennesket,  den ædleste blandt hans
skabninger.  Filosofiens  teorier  og  spekulationer  ville  gerne  få  os  til  at  tro,  at
mennesket gradvist er blevet til,  ikke blot fra en barbarisk tilstand, men fra den
laveste  form  for  dyr.  De  ødelægger  menneskets  værdighed,  fordi  de  ikke  vil
anerkende Guds mirakuløse kraft.’ Healthful Living, s. 292. 

‘Regnede det ikke for noget værd at kende Gud’

7. Hvad sagde Paulus om de menneskers ‘visdom,’ som vælger at holde Gud
ude af deres tankegang? Rom. 1, 21-22. Sammenlign med Sal. 53, 2. 

BEMÆRK: ‘Hvem og hvad er disse lærde mennesker, at de unges sind og karakter
skal dannes af deres ideer? De kan med pen og stemme udgive deres ræsonnements
bedste  resultater;  men  de  fatter  kun  en  brøkdel  af  Guds  værk,  og  i  deres
nærsynethed, som de kalder for videnskab, ophøjer de det over videnskabens Gud.
Mennesket er dødeligt; der er intet lys i dets visdom… Disse bøgers forfattere, som
har sået tvivlens og vantroens frø over hele verden, har været i lære under Guds og
menneskets  store  fjende,  den  anerkendte  leder  af  magter  og  myndigheder,
herskeren over mørket i denne verden. Det ord, Gud har udtalt om dem, er: “Deres
tanker blev tomme, og deres uforstandige hjerte blev formørket. Mens de påstod, at
de var vise, blev de dårer.”’ Special Testimonies on Education, s. 55.

8. Hvilken virkning på samfundet forudsagde Paulus ville følge beslutningen
om at udelukke Gud fra menneskets tankegang? Rom. 1, 28-31. 

BEMÆRK: ‘Den moderne videnskabs implikationer er dog tydeligvis inkonsistente
med  de  fleste  religiøse  traditioner…  Ingen  naturlig  moralsk  eller  etisk  lov
eksisterer,  og  der  er  heller  ingen  absolut  vejledende  principper  for  menneskets
samfund. Universet bryder sig ikke om os, og vi har ingen endelig mening i livet.’
Professor  William  Provine,  Cornell  University,  artikel:  Face  It!  Science  and
Religion are Incompatible i The Scientist, 5. september 1988.
‘Evolutionens statusopgørelse har så tæt beskrevet en debetkolonne af alt det blod
og al den smerte, der indgår i de naturlige processer, at ikke engang den glatteste
revision kan få transaktionen til at forekomme moralsk betalingsdygtig ifølge de
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moralske standarder, som mennesker er vant til.’  Medawar & Medawar,  The Life
Science: Current Ideas of Biology, s. 169.

‘Da Gud Herren gjorde’

9. Viser 1 Mos. 2, 4, at skabelsesdagene ikke kunne være almindelige dage? 1
Mos. 2, 4.

  

10. Hvor længe levede Adam? 1 Mos. 5, 5.

BEMÆRK: ‘Adam blev skabt på dag seks. Han levede gennem dag syv, og så døde
han, da han var 930 år gammel (1 Mos. 5, 5). Hvis hver dag var et tusind år eller
millioner af år,  så ville dette ikke give Adams alder ved døden nogen mening.’
Ham, Sarfati & Wieland, The Answers Book, s. 41.

11. Hvilket  andet  argument  fremsættes  af  visse  kristne  imod  en  seksdages
skabelse? Læs 2 Mos. 20, 11.

BEMÆRK: Det ord, der er oversat med ‘gjorde’ er det hebraiske ord ‘asah.’
‘Nogle har hævdet, at ordet  for “gjorde” (asah) i 2 Mos. 20, 11 faktisk betyder
“vise.”  De foreslår,  at  Gud viste  eller  åbenbarede  information om skabelsen  til
Moses i løbet af en seksdages periode. Dette skaber plads for skabelsen selv at have
fundet  sted  over  millioner  af  år.  Dog er  “viste”  ikke en gyldig  oversættelse af
“asah.” Ordets betydning dækker “at gøre, fremstille, producere, lave” osv. Men
ikke “at vise” med den betydning at “åbenbare.” Når “asah” oversættes med “vise,”
f.eks. “vis miskundhed” (1 Mos. 24, 12), så betyder det “at udføre” eller “at gøre”
miskundhed.’ Ham, Sarfati & Wieland, The Answers Book, s. 41.

‘Al Guds tale er ren’

12. Hvorfor kommer det sig så nøje, om Gud skabte jorden på seks dage eller
ej? Ordsp. 30, 5-6.

BEMÆRK: ‘Uden bibelhistorien kan geologien ikke bevise noget. Levninger som
er fundet i jorden, beviser, at der engang rådede tilstande på Jorden, som i mange
henseender var anderledes end nutidens. Kun Bibelen kan tidsbestemme disse fund
og  forklare,  hvor  længe  de  har  ligget  i  jorden...  Når  mennesker  søger  at  give
naturlige  forklaringer  på  Guds  skaberværk,  og  tilsidesætter  Guds  Ords
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skabelsesberetning, befinder de sig ude på usikkerhedens bundløse ocean. Gud har
aldrig  åbenbaret  for  dødelige  mennesker  nøjagtigt,  hvordan  han  udførte
skaberværket  på  syv  døgn.  Hans  skaberværk  er  lige  så  ufatteligt  som  hans
eksistens.’ Kristus Alene, s. 45.

13. Hvilken betydning lagde Jesus i at tro på de ord, Moses skrev? Luk. 16,
31.

BEMÆRK:  ‘Gud har  givet  tilstrækkelige  beviser,  som mennesket  kunne bygge
troen på, hvis det virkelig ønskede at tro. I disse sidste dage vil verden næsten være
blottet for sand tro. Under den forudsætning, at Guds ord ikke er til at stole på,
griber man efter  menneskelige ræsonnementer,  selv om disse er i  modstrid med
Skriftens kendsgerninger Mennesker vil forsøge at forklare skaberværket som et
resultat af naturlige årsager,  søge at forklare det, som Gud aldrig har åbenbaret.
Men menneskelig videnskab kan ikke udforske Himmelens Guds hemmeligheder
og heller ikke forklare skabelsens uudgrundelige hemmelighed, et mirakel udført af
Almagtens kræfter, lige så lidt som den kan vise, hvordan Gud blev til.’  Kristus
Alene, s. 52.
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‘På den syvende dag’

UDENADSVERS: ‘Og Gud velsignede den syvende dag og helligede den, thi
på den hvilede han efter hele sit værk, det, Gud havde skabt og udført.’

STUDIEHJÆLP: Patriarker & Profeter, s. 19.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Mos. 2, 1-3; 2 Mos. 20, 8-11.
LEKTIENS MÅL: At studere betydningen af den syvende dag.

Indledning
‘Ved at  udøse sin velsignelse over den syvende dag satte Gud i Edens have et
mindesmærke over sit skaberværk. Sabbatten blev overgivet Adam som fader til og
repræsentant  for  hele  den menneskelige  familie.  Hos alle,  der  kom til  at  bo på
jorden, skulle helligholdelsen af den være en taknemmelig erkendelse af, at Gud
var deres skaber og deres retmæssige herre, og at de var hans hænders værk og
undergivet hans myndighed. Således skulle den være et stadigt minde, beregnet på
hele menneskeheden. Den skulle ikke betragtes som en skygge af noget andet, og
den var ikke begrænset til et bestemt folk.’ Patriarker & Profeter, s. 19.  

‘Han hvilede på den syvende dag’

1. Hvad  bliver  vi  fortalt,  at  Gud  gjorde,  da  han  havde  afsluttet  sit
skaberværk? 1 Mos. 2, 1-2. 

BEMÆRK: Det hebraiske ord ‘shabath,’ som er oversat med ‘hvilede,’ er relateret
til ordet ‘sabbat.’ Det har ingen bibetydning af træthed, men kun at Gud standsede
det, han havde været i færd med at gøre.
‘På seks dage blev det store skaberværk fuldendt. Og Gud “hvilede på den syvende
dag efter  det  værk,  han  havde  udført;  og  Gud velsignede  den  syvende  dag  og
helligede den, thi på den hvilede han efter hele sit værk, det, Gud havde skabt og
udført.” Gud så med tilfredshed på sine hænders værk. Alt var fuldkomment, den
guddommelige ophavsmand værdigt, og han hvilede, ikke på grund af træthed, men
i  tilfredshed  med  frugterne  af  sin  visdom  og  godhed  og  åbenbarelsen  af  sin
herlighed.’ Patriarker & Profeter, s. 19. 

2. Hvordan bliver vi forvisset om, at Gud aldrig bliver træt? Es. 40, 28.
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BEMÆRK:  ‘Hvad  om  vor  godgørende  Fader  skulle  blive  træt  af  menneskets
utaknemmelighed og i nogle få uger tilbageholde sine utallige velsignelser. Hvad
om han blev nedslået over at se sine skatte blive anvendt til selviske formål og over
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 ikke  at  høre  nogen  respons  af  pris  og  taknemmelighed  over  sine  ufortjente
velsignelser,  og at  han så forbød solen at  skinne,  duggen at  falde  og jorden at
frembære  sin  frugt.  Hvilken  sensation  ville  der  ikke  blive  skabt!  Hvilken
forfærdelse ville der ikke falde over verden! Hvilket råb ville der ikke lyde om,
hvad vi skulle gøre for at skaffe mad på vore borde og tøj til  vore kroppe! Og
selvom  vi  er  så  afhængige  af  hans  velsignelser,  har  mange  taget  hans  gaver,
ligesom markens dyr har gjort, og har aldrig sagt: “Jeg takker dig, venlige Fader,
for dine daglige gaver.” Dersom hans velsignelser blev tilbageholdt, ville det ikke
være mere,  end vi fortjente;  for det  ville være at  behandle os som uværdige til
sådan en ugengældt kærlighed.’ Signs of the Times, s. 19. juni 1893.

‘Gud velsignede den syvende dag’

3. Hvordan gjorde Gud den syvende dag særlig efter  at  have fuldført  sit
skaberværk? 1 Mos. 2, 3.

BEMÆRK: ‘Ligesom sabbatten har ugen sin oprindelse ved skabelsen, og den er
blevet bevaret helt til vore dage gennem Bibelens historie. Gud afmålte selv den
første uge som et forbillede for de følgende uger indtil tidens ende. Den bestod af
syv bogstavelige dage som alle andre uger. Seks dage blev brugt til skaberværket.
På den syvende hvilede Gud, og han velsignede denne dag og satte den til side som
hviledag for menneskene. I loven, der blev givet ved Sinaj, anerkendte Gud ugen
og de kendsgerninger,  hvorpå den hviler.  Efter at han havde givet budet: “Kom
hviledagen i hu, så du holder den hellig,” og forklaret, hvad der skal udrettes på de
seks dage, og hvad man ikke bør gøre på den syvende dag, angiver han grunden til,
at man bør benytte ugen på denne måde, idet han viser tilbage til sit eget eksempel:
“Thi i seks dage gjorde Herren himmelen, jorden og havet med alt, hvad der er i
dem, og på den syvende dag hvilede han; derfor har Herren velsignet hviledagen og
helliget den.” 2 Mos. 20, 8-11. Denne grund er både smuk og vægtig, når vi forstår
skabelsesugen som en bogstavelig uge. De første seks dage i ugen har menneskene
fået  til  at  arbejde  i,  fordi  Gud  brugte  den  samme  del  af  den  første  uge  til
skaberværket. På den syvende dag skal menneskene undlade at arbejde som minde
om Skaberens hvile.’ Patriarker & Profeter, s. 22. 

4. Hvordan bliver vi vist, at den velsignelse, der er lagt over sabbatten, er for
dem, der holder sabbatten? Es. 56, 2. 

BEMÆRK:  I  de senere  år  er  der  blevet  fremsat  en ny idé om, at  selvom Gud
velsignede den syvende dag ved skabelsen, så havde denne velsignelse intet med
Adam og Eva at gøre, og at sabbatten kun blev befalet israelitterne tusinder af år
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senere. Argumentet går ud på, at ordet ‘sabbat’ faktisk ikke bliver nævnt i Skriften
før Mose tid. Og 1 Mos. 2, 1-3 indeholder ingen bestemt befaling om at  holde
sabbatten. På dette grundlag slutter de, der betragter sabbatten som en forordning
kun for Israel, at sabbatten ikke blev holdt før efter udgangen af Ægypten. Det er
dog svært at få nogen mening ud af 1 Mos. 2, 1-3, hvis det faktisk ikke havde
nogen relevans for Adam og Eva. Hvis de skulle betragte den syvende dag som en
arbejdsdag ligesom alle de andre, på hvilken måde velsignede Gud så denne dag og
satte den til side? Denne nye teori rejser flere spørgsmål, end den hævder at løse.   

5.  Hvilken forskel kan der ses mellem beretningen om de seks skabelsesdage
og hviledagen? Sammenlign 1 Mos. 1, 5. 8. 13. 19. 23. 31 med 2, 1-3.

BEMÆRK: En anden ny og mærkelig idé er for nylig opstået i den lange kamp
mod sabbatten. Det er blevet bemærket, at i modsætning til skabelsens seks dage,
så slutter beretningen om sabbattens forordning ikke med udtrykket: det blev aften,
og det blev morgen, syvende dag. Ud fra denne udeladelse slutter søndagsholdere,
at  den  syvende  dag  ikke  var  ligesom de  andre  seks dage,  og at  den  fortsætter
endnu! Så efter Gud afsluttede sit skaberværk, hviler han nu for stedse! Her er et
typisk udtryk for dette argument: ‘Vi ved dog, at hver af de første skabelsesdage
blev afsluttet med udtrykket: “Og det blev aften, og det blev morgen, første (eller
anden, tredje, fjerde, femte eller sjette) dag,” så her har vi med afsluttede dage at
gøre,  uanset  deres  længde  eller  korthed.  [Skribenten  accepterer  ikke,  at  de  er
fireogtyve timers dage.] Men når vi kommer til skabelsens syvende dag, så er det
virkelig bemærkelsesværdigt, at Gud ikke skrev noget sådant om den. Den syvende
dag blev i sandhed indledt; men den sluttede aldrig. For vi læser intetsteds: “Og det
blev aften, og det blev morgen, syvende dag.”’ F. N. Lee, About Sunday: Is it the
Sabbath, s.  20.  Der  forekommer  to  fejl  i  denne  redegørelse.  Lee  taler  om
‘skabelsens syvende dag,” men 1 Mos. 2, 1 gør det klart, at skabelsen blev fuldendt
på seks dage; den syvende dag var ikke en skabelsesdag. Lee skriver, at ‘Gud ikke
skrev noget sådant om den.’ Selvfølgelig skrev Gud ikke Første Mosebog. Det var
Moses, der skrev den under Guds inspiration. Men den vigtigste pointe at forstå er,
hvor ekstremt uforstandigt det er at bygge en læresætning på noget, Bibelen ikke
siger!

6. Hvordan viser Jesus, at han og hans Fader faktisk ikke stadig hviler? Joh.
5, 17.

BEMÆRK:  ‘Himmelens  Gud er  i  stadig virksomhed.  Det  er  ved hans  kraft,  at
plantevæksten trives, at ethvert blad kommer frem, og hver blomst folder sig ud.
Hver regndråbe, hvert snefnug, hver spire i græsset, hvert blad og hver blomst og
busk vidner om Gud. Disse små ting, der er så almindelige rundt omkring os, lærer
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os den lektie, at intet er så småt, at han ikke tager sig af det. Det menneskelige
legemes mekanisme kan man ikke forstå fuldt ud. Den rummer hemmeligheder,
som gør selv de mest intelligente til skamme. At pulsen slår, og åndedræt følger
åndedræt,  er ikke et resultat  af  en mekanisme, som når den først  er sat i  gang,
fortsætter med at virke.  I Gud lever og røres og er vi. Hvert  åndedrag og hvert
pulsslag er et stadigt vidnesbyrd om en altid nærværende Guds kraft. Det er Gud,
der får  solen til  at  stige på himmelhvælvingen.  Han åbner himmelens sluser og
giver regn. Han får græsset til at gro på bjergene. “Han lader sne falde ned som uld,
som aske spreder han rim.” “Når han løfter sin røst, bruser vandene i himmelen, og
han ... får lynene til at give regn og sender stormen ud af sine forrådskamre.” Sal.
147, 16; Jer. 10, 13. Herren er i stadig virksomhed for at opretholde og bruge de
ting, han har skabt som sine tjenere. Kristus sagde: “Min Fader arbejder indtil nu;
også jeg arbejder.” Joh. 5, 17.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 229-230. 

‘Ved dagenes afslutning’

7. Hvilke fingerpege er der i Skriften angående ugens cyklus og sabbatten
før Mose tid? 1 Mos. 4, 3. 

BEMÆRK: Udtrykket,  der er oversat med ‘nogen tid efter’ betyder bogstaveligt
‘ved dagenes afslutning.’ Eftersom den eneste cyklus af dage, der indtil videre er
nævnt i 1 Mosebog er de seks arbejdsdage efterfulgt af den syvende hviledag, synes
det at være rimeligt at antage, at dagenes afslutning henviser til afslutningen af den
ugentlige cyklus. Beretningen om Noa har gentagne henvisninger til perioder på
syv dage (se 1 Mos. 7, 4. 10; 8, 10. 12). I beretningen om begivenhederne, der førte
til  udgangen af  Ægypten,  blev  Moses  angrebet  af  Farao,  fordi  han  ønskede,  at
folket skulle hvile fra deres arbejde. 2 Mos. 5, 5. Den bogstavelige oversættelse af
dette vers lyder: Hvorfor, Moses og Aron, får I folket til at sabbat? Se også 2 Mos.
5,  17.  Der  kan  være  en  forbindelse  mellem Faraos  befaling  om at  øge  folkets
arbejde og udgydelsen af den første plage. Det er interessant, at den første plage
varede en uge. Se 2 Mos. 7, 25.
‘Da Guds folk drog ud af Ægypten, blev deres opmærksomhed på en særlig måde
henledt  på  sabbatten.  Under  israelitternes  trældom  havde  fogederne  forsøgt  at
tvinge dem til at arbejde om sabbatten ved at kræve mere og mere arbejde af dem
hver  uge.  Arbejdsforholdene  blev  gentagne  gange  gjort  vanskeligere  og
vanskeligere. Men israelitterne blev udfriet af trældommen og ført til et sted, hvor
de uforstyrret kunne holde alle Guds bud.’ Profeter & Konger, s. 91.

8. Hvilken episode angående at holde sabbat fandt sted, før de ti bud blev
givet? Læs 2 Mos. 16.
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BEMÆRK: ‘Gud åbenbarede  sin store omsorg og kærlighed for sit  folk ved at
sende dem brød fra himmelen. “Mennesker spiste englebrød;” det  vil sige mad,
som englene skaffede dem. Mannaens trefoldige mirakel, en dobbelt portion på den
sjette dag og ingen på den syvende dag og det, at den blev holdt frisk om sabbatten,
mens den på de andre dage blev uspiselig, havde til hensigt at indpræge dem med
sabbattens hellighed.’ Spirit of Prophecy, bind 1, s. 227.

‘For at jeg kan prøve dem’

9. Hvordan forbandt Gud miraklet med mannaen med sabbatten? 2 Mos. 16,
25. Se vers 4 og sammenlign med vers 28. 

BEMÆRK: ‘I de omstændigheder, der er knyttet til folkets forsyning med manna,
har vi et afgørende bevis på, at sabbatten ikke, som mange hævder, blev indstiftet,
da loven blev givet på Sinaj. Før israelitterne kom til Sinaj, forstod de, at de havde
pligt til at holde sabbatten. De var nødt til at samle en dobbelt portion manna om
fredagen  for  at  have  noget  til  sabbatten,  da  der  intet  faldt,  og  herved  blev
hviledagens  hellige  karakter  til  stadighed  indskærpet  dem.  Da  nogle  af  folket
alligevel gik ud for at samle manna om sabbatten, spurgte Herren: “Hvor længe vil
I vægre eder ved at holde mine bud og love?”’ Patriarker & Profeter, s. 148. 

10. Hvilken foranstaltning gjorde Gud for at dække mangelen på manna på
den syvende dag? 2 Mos. 16, 4-5. 22-23.

BEMÆRK: ‘Der blev også givet  forskrifter om, at folket skulle samle forråd til
hver dags forbrug og en dobbelt portion den sjette dag, for at de fortsat kunne holde
sabbatten hellig.’ Patriarker & Profeter, s. 147.

‘Dog adlød de ikke’

11. Hvor længe lå mannaen på jorden? 2 Mos. 16, 21.

BEMÆRK:  ‘Om morgenen  var  jorden  dækket  af  “noget  fint,  skælagtigt  noget,
noget fint, der lignede rim.” “Det lignede hvide korianderfrø.” Folket kaldte det
manna.  Moses sagde:  “Det  er  det  brød,  Herren  har  givet  eder  til  føde.”  Folket
samlede  mannaen  og  opdagede,  at  der  var  rigeligt  til  alle.  De  malede  den  “i
håndkværne eller stødte den i mortere; så kogte de den i gryder og lavede kager
deraf.” 4 Mos. 11, 8. Den “smagte som honningkager.” De fik besked på at samle
en omer om dagen til hver, og de måtte ikke gemme den til næste morgen. Der var
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nogle,  der  prøvede  at  gemme lidt  til  næste  dag,  men de  opdagede,  at  den  var
uspiselig. Det daglige forbrug skulle samles om morgenen, for alt, hvad der blev
tilbage på jorden, smeltede i solen.’ Patriarker & Profeter, s. 147.
Man mener, at en omer svarer til omkring 2,5 liter.

12. Hvad skete der normalt med mannaen, når den blev gemt natten over? 2
Mos. 16, 19-20.

BEMÆRK: ‘De fik befaling om ikke at gemme noget af den indtil næste morgen;
dog var der nogle af dem, der prøvede at gemme et forråd indtil næste dag; men
den var fuld af orme og var modbydelig.’ Signs of the Times, 15. april 1880.
‘Når israelitterne var tilfredse med den mængde manna, Gud gav dem, opdagede
de, at den var sød og fuld af næring til både krop og sjæl. Når de var utilfredse, var
der  orme  i  mannaen.  Tilfredshed  er  en  velsignelse,  og  utilfredshed  er  en
forbandelse.’ 1888 Materials, s. 1807.

13. Hvilket særligt mirakel udførte Gud for at sikre, at de havde mad at spise
om sabbatten? 2 Mos. 16, 24.

BEMÆRK:  ‘Inden  de  kom  til  Sinaj,  forstod  de  deres  forpligtelse  til  at  holde
sabbatten. Efter mannaen blev givet, samlede folket frivilligt en dobbelt mængde på
den sjette dag som forberedelse på sabbatten. Og da de øverste henvendte sig til
Moses, sagde han: “Det er netop, som Herren har sagt. I morgen er det hviledag, en
hellig sabbat for Herren.” På den syvende dag bad ham dem spise det, de havde
fremskaffet. “Thi,” sagde han, “i dag er det sabbat for Herren; i dag finder I intet
ude på marken. I seks dage skal I samle det, men på den syvende dag, på sabbatten,
er der intet at finde.”’ Signs of the Times, 28. februar 1884.
‘I de knapt fyrre år, ørkenvandringen varede, blev israelitterne til stadighed mindet
om Guds hviledag. Det skete på den måde, at der ikke faldt manna på den syvende
dag, mens den dobbelte portion, som faldt på beredelsesdagen, holdt sig frisk ved et
mirakel.’ Profeter & Konger, s. 91.

‘Gemmes til eders efterkommere’

14. Hvilket  vedvarende  minde  om  denne  episode  tilvejebragte  Moses  ved
Guds befaling for dem? 2 Mos. 16, 32-34. Sammenlign med Heb. 9, 4 og se
1 Kong. 8, 9.

BEMÆRK:  ‘Hvorfor  blev  krukken  med  mannaen  stillet  i  arken?  Det  var  kun
ypperstepræsten, der fik lov til at se arken, og han kunne kun se den, når han tjente
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foran arken på den store forsoningsdag i det allerhelligste i helligdommen. Det var
under dødsstraf forbudt at åbne den hellige kiste. 1 Sam. 6, 19. Det er sandt, at
levitterne bar arken på deres skuldre, når Israel rejste fra sted til sted. 4 Mos. 7, 9.
På sådanne tidspunkter blev arken dækket med helligdommens forhæng, som skilte
det hellige fra det allerhelligste. 4 Mos. 4, 5. Folket kunne ikke vide, hvad der var i
arken,  kun det,  de  fik  at  vide  af  ypperstepræsten.  Israelitterne  skulle  bestandig
mindes om, at den mad, deres fædre spiste i ørkenen, blev tilvejebragt af Herren
selv på en mirakuløs måde… Guds folk, som er tro mod Guds bud i disse sidste
dage, kan være forvissede om, at Frelseren vil sørge for mad til dem, selv hvis det
er  nødvendigt  at  udføre  et  mirakel  på deres  vegne,  ligesom Herren  sørgede for
Israel  i  ørkenen, da de ikke var i stand til  at fremskaffe deres almindelige mad.
Herren Jesus sørger stadig for sit folk.’ F. C. Gilbert, Messiah in His Sanctuary, s.
27.

15. Hvor længe varede miraklerne med mannaen? 2 Mos. 16, 35. Se Jos. 5, 12.

BEMÆRK: ‘Hver uge under det lange ophold i ørkenen overværede israelitterne et
tredobbelt mirakel, der havde til hensigt at indprente dem sabbattens hellighed: der
faldt  en  dobbelt  portion  manna den  sjette  dag,  der  faldt  intet  på  sabbatten,  og
endelig holdt det, der var brug for på sabbatten, sig frisk, mens det, der blev gemt
på andre tidspunkter, blev uspiseligt.’ Patriarker & Profeter, s. 148.
‘I fyrre år mindede dette mirakel dem daglig om Guds usvigelige omsorg og ømme
kærlighed.  Salmisten  siger,  at  Gud  gav  dem  “himmelkorn;  mennesker  spiste
englebrød” (Sal. 78, 24-25); det vil sige mad, som englene skaffede dem. Mens de
levede af “himmelkorn,” erfarede de daglig, at med Guds løfte i eje var de lige så
trygge mod mangel, som hvis de havde været omgivet  af de frugtbare bølgende
kornmarker i Kanaan.’ Patriarker & Profeter, s. 148.
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‘Gud har jo åbenbaret det for dem’

UDENADSVERS: ‘Det, som kan erkendes om Gud, ligger nemlig åbent for
dem; Gud har jo åbenbaret det for dem.’ Rom. 1, 19.

STUDIEHJÆLP: Kristus Alene, 22. februar.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Rom. 1, 18-25. 
LEKTIENS MÅL: At betragte beviserne omkring os på Guds skabelse.

Indledning
‘Skaberens navn står skrevet på alle ting, fra de mindste til de største, og hans magt
viser sig i det alt sammen.’ Konfrontation, s. 550. 

‘Himlen forkynder Guds ære’

1. Hvilken grundlæggende sandhed kan vi lære ved at betragte naturen? 
Rom. 1, 19-20.   

BEMÆRK: ‘Videnskaben åbner nye vidundere for vort blik, den stiger højt op og
trænger stadig dybere ned, men den bringer intet frem ved sine undersøgelser, der
strider mod den guddommelige åbenbaring. Uvidenhed kan prøve at støtte en falsk
opfattelse af Gud ved at henvise til videnskaben, men naturens bog og det skrevne
ord kaster lys over hinanden. På den måde ledes vi til at beundre Skaberen og nære
en fornuftmæssig tillid til hans ord. Ingen begrænset forstand kan fuldt ud fatte den
Eviges eksistens, magt, visdom eller gerninger. Den hellige skribent siger: “Har du
loddet bunden i Gud og nået den Almægtiges grænse? Højere er den end himmelen
– hvad kan du? Dybere end dødsriget – hvad ved du? Den overgår jorden i vidde, er
mere vidtstrakt end havet.” Job 11, 7-9. De skarpeste hjerner på jorden kan ikke
fatte Gud. Menneskene kan blive ved at undersøge og lære for stedse, og dog vil
der stadig være uendelig meget  tilbage.  Skaberværket  vidner om Guds magt og
storhed.  “Himmelen  forkynder  Guds  ære,  hvælvingen  kundgør  hans  hænders
værk.”  Sal.  19,  2.  De,  der  tager  det  skrevne  ord  som  deres  rådgiver,  vil  i
videnskaben finde en hjælp til  at  forstå  Gud. “Hans usynlige  væsen, både hans
evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses fra verdens skabelse af, idet
det forstås af hans gerninger.” Rom. 1, 20.’ Patriarker & Profeter s. 24-25.

2. Hvilket bevis på Guds kraft fremsatte David? Sal. 19, 2-4.

BEMÆRK: ‘De, som har en sand kundskab om Gud, vil ikke blive så optaget af
naturlovene eller virksomheden i naturen, at de overser eller ikke ønsker at se, at

32



Lektie 5: 28. oktober – 3. november
 Gud  er  i  stadig  virksomhed  i  naturen.  Guddommen  er  naturens  ophav.  Den
naturlige verden har i sig selv ingen anden kraft end den, Gud giver den. Det er
derfor mærkeligt, at mange gør naturen til en guddom! Gud skaber stoffet og dets
egenskaber, og han bruger det til at gennemføre sine planer. Naturen er blot hans
virkemiddel. Guds hånd leder uophørligt jorden i dens bestandige rejse rundt om
solen. Den samme hånd, som holder bjergene på plads, styrer og holder planeterne
på plads. Alle de vidunderlige herligheder i himmelen udfører blot deres fastsatte
arbejde.’ General Conference Daily Bulletin, 6. marts 1899. 

‘Skabt ved Guds ord’

3. Hvordan udførte Gud skaberværket? Heb. 11, 3.

BEMÆRK: ‘Den teori, at Gud ikke skabte stoffet, da han frembragte verden, er
uden grundlag. Da Gud dannede vor verden, var han ikke afhængig af noget forud
eksisterende stof. Tværtimod opstod alle ting, materielle såvel som åndelige, foran
Jehova, da han talte, og de blev skabt efter hans vilje. Himmelen og dens hærskare,
Jorden og alt hvad der er på den, er ikke blot hans hænders værk; de blev bragt til at
eksistere ved hans munds ånde.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 228. 

4. Hvordan udtrykte salmisten den samme sandhed? Sal. 33, 6. 9.

BEMÆRK: ‘Ingen mængde ræsonnement eller forklaringer kan fortælle hvorfor og
hvordan om verdens skabelse. Det skal forstås ved troen på den store skabermagt.
Ved tro må vi have tillid til Guds store skaberkraft gennem Jesus Kristus. “I tro
fatter vi, at verden er blevet skabt ved Guds ord, så det synlige blev til af det, vi
ikke kan se” (som ikke er synligt for øjet). Dette er en sag, der kan fremføres, men
ræsonnement i sig selv vil aldrig overbevise nogen om dens sandhed.’ Manuscript
Releases, bind 3, s. 337.

‘Løft eders blik til himlen’

5. Hvilken udfordring giver Gud dem, der tvivler på hans skabermagt? Es.
40, 25-26.

BEMÆRK: ‘Gud kalder på sine skabninger for at vende deres opmærksomhed bort
fra forvirringen og bekymringerne omkring dem og til  at beundre hans hænders
værk. Himmellegemerne er værdige til beskuelse. Gud har skabt dem til gavn for os
mennesker,  og når vi gransker hans værk, vil Guds engle være ved vor side og
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oplyse  vort  sind og beskytte  det  fra  satanisk bedrag.  Gå ud… om natten og se
hvælvingens herligheder. Se op på ædelstene af lys, der ligesom kostbart guld er
udstrøet på himmelen. Der er et væld af herlighed der, men millioner af sind er så
sløve, at de ikke kan værdsætte denne skat. Det er et lille stykke af himmelen, der
er hængt op foran vore sanser for at vidne om de overordentlige herligheder inden
for. Vi skal ikke blot se på himmelen; vi skal betragte Guds værk. Han ønsker, at vi
skal studere uendelighedens værk og fra dette studium lære at elske, ære og adlyde
ham. Enhver lysende stjerne, som Gud har sat på himmelen, adlyder hans befaling
og giver sit bestemte mål af lys for at gøre himmelen smuk om natten.’ The Faith I
Live By, s. 26.

6. Hvilket spørgsmål stiller Gud dem, der tvivler på hans skabermagt? Es.
40, 12-14.

BEMÆRK:  ‘De  mest  glimrende  begavede  mennesker  kan  ikke  forstå  Jehovas
hemmeligheder,  som  de  kommer  til  syne  i  naturen.  Guds  ord  stiller  mange
spørgsmål, som ikke den lærdeste kan besvare. Hensigten med disse spørgsmål er
ikke, at vi skal besvare dem, men at kalde vor opmærksomhed til Guds dybder,
lære os, at vor visdom er begrænset, og gøre opmærksom på, at der i vore daglige
omgivelser er mange ting, som mennesker aldrig kan fatte. Gudsfornægterne vil
ikke tro på Gud,  fordi  de ikke kan forstå  den uendelige magt,  ved hvilken han
åbenbarer  sig.  Men  Gud  må  anerkendes  lige  så  meget  for  det,  som  han  ikke
åbenbarer om sig selv, som for det, vi med vore begrænsede evner kan fatte. Både i
den guddommelige  åbenbarelse  og i  naturen  har  Gud lagt  hemmeligheder,  som
kræver tro. Sådan må det være. Vi kan altid vedblive at granske, altid forske, altid
lære, og dog er der en uendelighed tilbage.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 437.    

‘Hvad er da et menneske?’

7. Hvilket perspektiv fik David ved at betragte himmelen? Sal. 8, 5-6.  

BEMÆRK: ‘Han  skabte  natten  og  satte  de  skinnende  stjerner  på
himmelhvælvingen. Han nævner dem alle ved navn. Himlene forkynder Guds ære,
og hvælvingen kundgør hans hænders værk, og viser menneskene, at denne lille
verden  kun  er  et  lille  støvgran  i  Guds  skaberværk.  De  skarpsindigste
videnskabelige forskere føler sig tvunget til i naturen at erkende en almægtig krafts
virken. Men hvis menneskets forstand ikke bliver hjulpet, kan naturens lære kun
virke selvmodsigende og skuffende. Kun ved hjælp af åbenbaringens lys kan den
tydes på rette måde. “I tro fatter vi.” Heb. 11, 3. “I begyndelsen ... Gud.” 1 Mos. 1,
1.  Her  alene  kan  det  ivrigt  spørgende  sind  finde  hvile,  ligesom  duen  flygtede
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tilbage til arken. Over os, under os og ved siden af os dvæler den evige kærlighed,
der gør alt efter hans velbehag.’ The Faith I Live By, s. 24.

8. Hvordan  prøvede  Esajas  at  befri  menneskeheden  for  dens
selvhøjtidelighed? Es. 40, 15-17.

BEMÆRK:  ‘Visse  videnskabsmænd  mener,  at  de  med  deres  udvidede
opfattelsesevne er i stand til at forstå Guds visdom, hvad han har gjort og kan gøre.
Det er en almindelig opfattelse, at han er bundet og begrænset af sine egne love.
Enten  fornægter  eller  ignorerer  mennesker  hans  eksistens,  eller  de  forsøger  at
forklare  alt,  selv  hvorledes  hans  Ånd  virker  gennem  naturlovene  på
menneskehjertet, så de ikke længere har nogen respekt for hans navn eller frygter
hans magt. Når de tror, de har opnået alt, er det bare blændværk, og de går glip af
værdifulde  anledninger  til  at  blive  kendt  med  Gud.  De  tror  ikke  på  det
overnaturlige, og forstår ikke, at naturlovenes grundlægger kan virke uden for disse
love.  De  fornægter  Guds  krav  og  tilsidesætter  sjælens  interesser,  men  Guds
eksistens,  hans  karakter  og  hans  lov  er  kendsgerninger  som de  mest  begavede
mennesker ikke kan forbigå med deres ræsonnement.’ Kristus Alene, s. 54.

9. Hvordan svarede Gud Job, da han vovede at  stille  spørgsmålstegn ved
Guds handlemåde? Job. 38, 4 (Læs kap. 38-41).

BEMÆRK:  Til  alle  dem,  som  hævder  ar  tale  med  kundskab  om  jordens  og
universets  oprindelse,  stiller  Gud  det  samme  spørgsmål:  ‘Hvor  var  du,  da  jeg
grundede jorden? Sig frem, om du har nogen indsigt!’ Job. 38, 4.
‘Vi kan i disse fire kapitler tælle omkring syvoghalvfjerds spørgsmål.  Mange er
retoriske  spørgsmål,  som  ingen  af  mændene  kunne  svare  på,  undtagen  at
anerkende,  at  Gud selv var  svaret,  eller  at  Gud alene kendte svaret.  Dog synes
mange af spørgsmålene at være berettigede emner til videnskabelig forskning. Hvis
en sådan forskning bliver udført rigtigt, kan den i det mindste give delvise svar…
Der er stadig nogle spørgsmål på den guddommelige liste, hvis svar knap nok er
blevet berørt af videnskaben. For eksempel: “Mon dødens porte har vist sig for dig,
skued du mulmets porte?” Job 38, 17. Vi kender kun lidt til “hvor sneen gemmes”
og “hvor hagelen vogtes.” Job 38, 22. Hvad er “Syvstjernernes bånd”? Job 38, 31.
Der  er  mange  forslag  til  udbytterige  videnskabelige  undersøgelser  i  dette
vidunderlige kapitel… Guds centrale budskab til Job og til os er ikke en forklaring
på,  hvorfor  de retfærdige  lider,  men snarere  et  kald til  at  have  en solid  tro  på
skabelsen  og  en  fremhævelse  af  vor  stilling  som forvaltere  af  skabelsen  under
Gud.’ Dr. Henry Morris, The Remarkable Record of Job, s. 98. 106. 108. 
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‘Er blinde’

10. Hvorfor nægter nogle at tro på skabelsen til trods for de beviser, der er
omkring dem? 2 Pet. 3, 5.

BEMÆRK: ‘Gud har ladet  en strøm af lys  vælde ud over verden gennem både
videnskab  og  kunst;  men  når  mennesker,  der  kalder  sig  videnskabsmænd,
behandler disse emner udelukkende ud fra et menneskeligt synspunkt, vil de ganske
afgjort drage forkerte slutninger. Det kan være uskyldigt at spekulere sig til noget,
som ikke er åbenbaret i Guds ord, hvis vore teorier ikke kommer i strid med de
kendsgerninger, vi finder i skriften; men de, der lader Guds ord ude af betragtning
og søger at forklare hans skaberværk ud fra videnskabelige principper, driver om
uden  kort  eller  kompas  på  et  ukendt  hav.  De  skarpeste  hjerner  vil  fare  vild  i
forsøget på at undersøge forholdet mellem videnskab og åbenbaring, hvis de ikke
vejledes af Guds ord i deres undersøgelser. Fordi Skaberen og hans skaberværk er
så højt hævet over deres fatteevne, at de er ude af stand til at forklare det ud fra
naturlovene,  betragter  de  Bibelens  beretning  som  upålidelig.  De,  der  betvivler
pålideligheden af Det Gamle og Det Nye Testamentes beretninger, vil blive ført et
skridt videre og tvivle på Guds eksistens, og når de således har mistet deres anker,
overlades de til at kastes mod vantroens klipper.’ Patriarker & Profeter, s. 23.    

11. Hvad er resultatet af at vælge at ignorere Guds åbenbaring og dermed
forblive i uvidenhed? Rom. 1, 22.

BEMÆRK: ‘Kolde, filosofiske spekulationer og videnskabelig forskning, hvor Gud
ikke anerkendes, er afgjort skadelige. Og ondskaben bliver forværret, når bøger –
hvilket  ofte er tilfældet – skrevet  af uforbeholdne vantro,  bliver lagt  i  de unges
hænder og accepteret som en autoritet, og de unges uddannelse bliver afhængig af
disse bøger.  Deres giftige synspunkter er sammenflettede i alle de tanker, der er
fremført af disse mennesker. At studere sådanne bøger er ligesom at håndtere sort
kul; en elev, som tænker i skepticismens bane, kan ikke have et ubesmittet sind.
Disse bøgers forfattere, som har sået tvivlens og vantroens frø over hele verden, har
været  i  lære  under  Guds  og  menneskets  store  fjende,  den  anerkendte  leder  af
magter og myndigheder, herskeren over mørket i denne verden. Det ord, Gud har
udtalt om dem, er: “Deres tanker blev tomme, og deres uforstandige hjerte blev
formørket. Mens de påstod, at de var vise, blev de dårer.”’  Counsels to Parents,
Teachers & Students, s. 423-424.

‘Ingen anden’
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12. Hvad adskiller den sande Gud fra alle de andre genstande for menneskers

tilbedelse? 1 Krøn. 16, 26.

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

13. Hvilken respons bliver fremkaldt,  når vi betragter Guds skabelse? Læs
Sal. 8.

BEMÆRK:  ‘Mange  tvivler  på  Guds  eksistens  og  tilskriver  naturens  kræfter
uendelig magt, fordi de ikke er i stand til at måle Skaberen og hans gerning med
deres ufuldstændige kundskab. Disse personer har mistet den enkle tro og fjernet
sig langt fra Gud i sind og tanke. Vi må have en sikker tro på det guddommelige i
Guds hellige ord. Bibelen må ikke prøves med menneskets forståelse af videnskab,
men videnskaben skal prøves med Guds ords ufejlbare standard. Når Bibelen taler
om naturlige kendsgerninger, kan videnskaben sammenlignes med det skrevne ord,
og den rigtige forståelse vil altid vise, at de harmonerer. Det ene modsiger ikke det
andet.  Al sandhed, både i naturen og åbenbaringen, stemmer overens.  De sande
vismænd ser i den videnskabelige forskning uanede muligheder for tænkning og
udbredelse af viden. De ser Gud i aktion og ønsker at lovprise ham. For dem er han
den første og bedste, og deres tanker drejer sig om ham.’ Kristus Alene, s. 53-54.
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‘Ellers ingen’

UDENADSVERS: ‘Thi alle folkeslagenes guder er afguder, Herren er himlens
skaber.’ Sal. 96, 5.

STUDIEHJÆLP: Kristus Alene, s. 5. februar
LEKTIENS SKRIFTSTED: Es. 40, 12-26.
LEKTIENS MÅL: At vise Guds unikke egenskab som Skaber.

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

‘Gud, som dannede jorden’

1. Hvad er det, som gør Gud enestående? Es. 45, 18.

BEMÆRK: ‘Gud, den levende, personlige Gud, naturens skaber og hersker, er over
al videnskab. Han har kendskab til videnskab, som er uforklarlig for de største sind
i vor verden. I hans øjne er nationerne foran ham ligesom en dråbe i en spand. Han
betragter øerne som noget meget småt. Libanon slår ikke til som brænde, og dets
dyr slår ikke til som offerdyr. Hvor få er der, som har nogen kundskab om Gud!
Hvor få der er, som forstår vor Guds storhed og majestæt! Ord kan ikke beskrive
ham. Hans veje er uransagelige.’ Spalding & Magan Collection, s. 345.

2. Hvordan viser  Gud dårskaben i  de skabtes  væseners  oprør mod deres
Skaber? Es. 45, 9-12.

BEMÆRK:  ‘Mennesker,  som har  haft  stort  lys  og vidunderlige  privilegier,  har
taget  imod lederes  ord,  som tror,  at  de  er  vise,  som er  blevet  begunstigede  og
velsignede af Herren, men som har taget sig selv ud af Guds hænder og placeret sig
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 i fjendens rækker. Verden vil blive oversvømmet af besnærende vildfarelser. Et
menneskesind,  som har accepteret  disse vildfarelser,  vil  arbejde på andres  sind,
som har  vendt  det  dyrebare  bevis  på  Guds  sandhed  til  en  løgn.’  Battle  Creek
Letters, s. 124. 

‘Forsvinde’

3. Hvad kan menneskers guder aldrig gøre? Jer. 10, 11.

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

4. Hvordan  stiller  Jeremias  Gud  i  kontrast  til  de  falske  menneskeskabte
guder? Jer. 10, 12-13.

BEMÆRK: ‘Guds krav om, at menneskene skal ære og tilbede ham i stedet for
hedningernes guder, beror på, at han er Skaberen, og at alle andre væsener skylder
ham deres eksistens. Således fremstilles det også i Bibelen. Profeten Jeremias siger:
“Herren er Gud i sandhed, han er en levende Gud og en evig konge... Guder, der
ikke har skabt himmel og jord, skal forsvinde fra jorden og under himmelen. Han
skabte  jorden  i  sin  vælde,  grundfæstede  jorderig  i  sin  visdom, og i  sin  indsigt
udspændte han himmelen.” “Dumt er hvert menneske, uden indsigt; hver guldsmed
får skam af sit billede; thi hvad han støber, er løgn, og der er ikke ånd deri; tomhed
er de, et dårende værk; når deres hjemsøgelses tid kommer, er det ude med dem.
Jakobs  arvelod  er  ikke  som de;  thi  han  har  skabt  alt.”  Jer.  10,  10-12.  14-16.’
Patriarker & Profeter, s. 168.

‘Du, Herre, er den eneste’

5. Hvordan  identificerer  Guds  folk,  hvilken  Gud  de  tjener?  Neh.  9,  6.
Sammenlign med Es. 37, 15-16; Jon. 1, 9.

BEMÆRK: Bemærk hvordan levitterne i denne bøn omskriver det fjerde bud (2
Mos. 20, 11).
‘Mange hævder, at stoffet har livskraft i sig selv, at det har fået visse egenskaber,
og at det så overlades til at virke ved hjælp af sin egen iboende energi. De hævder
endvidere,  at  naturens  foreteelser  finder  sted  i  overensstemmelse  med bestemte
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love, som selv Gud ikke kan gribe ind i. Dette er falsk videnskab, og den støttes
ikke af Guds ord. Naturen er sin skabers tjener. Gud ophæver ikke sine love eller
handler imod dem, men han bruger dem stadig som sine redskaber. Naturen vidner
om en intelligens,  en tilstedeværende aktiv energi,  der  virker i  og gennem dens
love. Faderens og Sønnens virke kan til stadighed ses i naturen. Kristus siger: “Min
Fader  arbejder  indtil  nu;  også jeg arbejder.”  Joh. 5,  17. Levitterne sang i deres
lovsang,  som er gengivet  af Nehemias:  “Du, Herre,  er den eneste; du har skabt
himmelen, himlenes himle med al deres hær, jorden med alt, hvad der er på den, ...
du giver dem alle liv.”’ Patriarker & Profeter, s. 24. 

6. Hvordan identificerede selv en hedensk konge Israels  Gud? 2 Krøn.  2,
12a.

BEMÆRK: ‘Tusinder bliver vantro, fordi deres begrænsede tankeverden ikke kan
fatte Guds dybe hemmeligheder. De kan ikke forklare den guddommelige magt, der
på  underfuld  måde  giver  sig  til  kende  i  hans  forsyn,  og  derfor  forkaster  de
beviserne på en sådan magt og tilskriver dem naturkræfter, som de endnu mindre
kan forstå.  Den eneste  nøgle til  de mysterier,  der  omgiver  os,  er  i  dem alle at
erkende Guds tilstedeværelse og magt.  Mennesker trænger til  at  anerkende Gud
som universets skaber, som den, der befaler og udretter alt.’  Den Store Mester, s.
412. 
    
7. Hvordan identificerede de første kristne den Gud, de tjente? ApG. 4, 24.

BEMÆRK: ‘Bemærk hvordan de første kristne i denne bøn citerer det fjerde bud (2
Mos. 20, 11).
‘Satan vil fremstille sine afledninger, så mennesker ikke må tænke på Gud. Verden,
som er fyldt med sports og forlystelsessyge, tørster altid efter nye interesser. Og
hvor lidt tid og tanke bliver givet himlens og jordens Skaber. Gud kalder på sine
skabninger  for  at  vende  deres  opmærksomhed  bort  fra  forvirringen  og
bekymringerne  omkring  dem  og  til  at  beundre  hans  hænders  værk.
Himmellegemerne  er  værdige  til  beskuelse.  Gud har  skabt  dem til  gavn  for  os
mennesker,  og når vi gransker hans værk, vil Guds engle være ved vor side og
oplyse vort sind og beskytte det mod satanisk bedrag. Lad dit stolte, tåbelige hjerte
føle dets afhængighed og underlegenhed,  når  du betragter  de vidunderlige  ting,
Guds hænder har skabt.’ Manuscript Releases, bind 13, s. 265.

‘Det forkynder jeg jer’

8. Hvordan identificerede Paulus den Gud, han forkyndte for hedningerne?
ApG. 17, 23-24.
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BEMÆRK: ‘Paulus drog sine afgudsdyrkende tilhøreres sind ud over grænserne for
deres  falske religion til  et  ærligt  syn på den guddom, som de havde kaldt  “den
ukendte gud”. Denne var, som han nu forklarede dem, uafhængig af mennesker og
trængte ikke til menneskehænders hjælp for at føje noget til sin magt og herlighed.
Forsamlingen  blev  grebet  af  beundring  over  Paulus’  alvor  og  hans  logiske
fremstilling af den sande Guds væsen, af hans skabende kraft og tilstedeværelsen af
et altbeherskende forsyn. Med alvorlig og glødende veltalenhed erklærede apostlen:
“Gud, som har skabt verden og alt, hvad der er i den, han, som er Himmelens og
jordens  Herre,  bor  ikke i  templer  gjorte  med hænder,  han  tjenes  heller  ikke af
menneskers hænder, som om han trængte til noget, han, som jo selv giver alle liv
og ånde og alt andet.” Himlene var ikke store nok til at rumme Gud; hvor meget
mindre så de templer, der var bygget af menneskehænder.’ Mesterens Efterfølgere,
s. 129.

9. Hvad var Paulus’ formål med at prædike for hedningerne? ApG. 14, 15.

BEMÆRK: Bemærk hvordan Paulus og Barnabas citerede fra  det fjerde bud (2
Mos. 20, 11). 
‘Trods Paulus’ bestræbelser for at rette folkets tanker mod den sande Gud som den
eneste, der er værdig til at tilbedes, var det næsten umuligt at få hedningerne fra
deres forsæt om at ofre til dem. Deres tro på, at disse mænd i sandhed var guder,
havde været  så fast,  og deres begejstring så stor,  at  de kun modstræbende ville
indrømme deres fejltagelse. Beretningen siger, at “det var med nød og næppe!”’
Mesterens Efterfølgere, s. 100.

‘Hvem vil I ligne mig med?’

10. Hvordan identificerer Gud sig selv? Es. 40, 25-26.

BEMÆRK: ‘Profeten ophøjede Gud som alle tings skaber. Hans budskab til Judas’
byer lød således: “Se eders Gud!”  Es. 40, 9. “Så siger Gud Herren, som skabte og
udspændte  himmelen,  udbredte  jorden  med  dens  grøde.”  “Jeg  er  Herren,  som
skabte alt,” “lysets ophav og mørkets skaber.” “Det var mig, som dannede jorden
og skabte mennesket på den; mine hænder udspændte himmelen, jeg opbød al dens
hær.” Es. 42, 5; 44, 24; 45, 7. 12.’ Profeter & Konger, s. 155.    

11. Hvilken lovsang stiger op til Gud i himmelen? Åb. 4, 11.
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BEMÆRK: ‘Aldrig skal det glemmes, at han, hvis magt skabte og opretholdt de
utallige verdener i rummets umådelige rige, Guds elskede Søn, Himlens Majestæt,
han, som keruber og strålende serafer fandt glæde i at tilbede – ydmygede sig for at
opløfte det faldne menneske, at han bar syndens skyld og skam og oplevede, at
Faderen skjulte sit  ansigt  for ham, indtil en fortabt  verdens elendighed fik hans
hjerte  til  at  briste  og  slukkede  hans  liv  på  Golgatas  kors.  Det  vil  altid  vække
universets undren og tilbedelse, at alverdens Skaber skulle lægge sin herlighed bort
og ydmyge sig af kærlighed til mennesket. Når de frelste ser på deres Frelser og ser
Faderens evige herlighed stråle fra hans åsyn; når de ser hans trone, som er fra
evighed til evighed, og ved, at hans rige er uden ende, bryder de ud i begejstret
sang: “Værdig, værdig er Lammet, det slagtede, som har genløst os til Gud ved sit
eget dyrebare blod!”’ Konfrontation, s. 531.

‘Herren, vor skaber’

12. Hvad er det sidste kald til menneskene om at tilbede Gud baseret på? Åb.
14, 7. Se Sal. 95, 6; 100, 3-4.

BEMÆRK: Bemærk hvordan Åb. 14, 7 citerer det fjerde bud (2 Mos. 20, 11).
‘Vi skal tilbede Gud, fordi han er Skaberen, og ham skylder alt levende deres liv.
Overalt  i  Bibelen,  hvor  hans  krav  om  ærbødighed  og  tilbedelse,  frem  for  de
hedenske  guder,  omtales,  gives  der  bevis  på  hans  skaberkraft.  “Thi  alle
folkeslagenes guder er afguder, Herren er himlens skaber.” “Hvem vil I ligne mig
med som min ligemand? siger den Hellige. Løft eders blik til himlen og se: Hvo
skabte disse (stjernerne)?” “Thi så siger Herren, himlens skaber, han, som er Gud,
som dannede jorden… Herren er jeg, elles ingen.” Konfrontation, s. 360. 

13. Hvad vil en erkendelse af Guds enestående egenskab lede til? 1 Kong. 8,
60-61. Sammenlign med 5 Mos. 4, 39-40.

BEMÆRK: ‘Det fjerde bud, som Rom har forsøgt at sætte til side, er det eneste bud
i de ti bud, som henviser til Gud som himmelens og jordens skaber og klart skelner
mellem den sande Gud og alle de falske guder. Sabbatten blev indstiftet til minde
om skaberværket og skulle således holde menneskers sind rettet mod den sande og
levende Gud. Gennem hele Skriften er kendsgerningen om Guds skabende magt
citeret som bevis på, at han er over alle hedenske guder. Hvis hviledagen altid var
blevet  helligholdt,  ville menneskets  tanker og kærlighed  være blevet  rettet  mod
Skaberen som genstand for ærefrygt og tilbedelse, og der havde aldrig været nogen
afgudsdyrker, ateist eller vantro.’ Spirit of Prophecy, bind 4, s. 281.
‘I det fjerde bud åbenbares Gud som himlens og Jordens skaber, og han adskiller
sig derved fra alle falske guder. Det var til minde om skaberværket, at den syvende
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dag blev helliget som hviledag for mennesket. Den var beregnet til altid at minde
mennesker  om  den  levende  Gud  som  Skaberen,  hvem  ærefrygt  og  tilbedelse
tilkommer. Satan stræber efter at vende mennesker fra at være tro mod Gud og fra
at adlyde hans lov; derfor retter han navnlig sine bestræbelser imod det bud, der
peger på Gud som Skaberen.’ Konfrontation, s. 41.
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‘I sit billede’

UDENADSVERS: ‘Du gjorde ham lidet ringere end Gud, med ære og herlighed
kroned du ham.’ Sal. 8, 6.

STUDIEHJÆLP: God’s Amazing Grace, s. 246.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Mos. 1, 26-28; 2, 7. 18-25. 
LEKTIENS MÅL: At studere hvorfor mennesket er en enestående skabning.

Indledning
‘Vi er afhængige af Bibelen for at få viden om jordens tidlige historie, menneskets
skabelse og dets fald. Fjernes Guds ord, kan vi ikke regne med andet end at blive
overladt til fabler og gisninger og til den svækkelse af intellektet, som er det sikre
resultat af at nære vildfarelse. Vi har brug for den autentiske beretning om jordens
oprindelse, om den skærmende kerubs fald og om syndens indførelse i vor verden.
Uden Bibelen vil vi blive forvirret  af falske teorier.  Sindet vil blive underkastet
overtroens og falskhedens tyranni.  Men når vi  er  i  besiddelse af  den autentiske
historie  om  vor  verdens  begyndelse,  behøver  vi  ikke  at  belemre  os  med
menneskelige gisninger og upålidelige teorier. ’ Medical Ministry, s. 89. 

‘Lad os gøre mennesker’

1. Hvordan fremsatte Gud sit formål med at skabe mennesket? 1 Mos. 1, 26-
27.

BEMÆRK:  ‘Dets  natur  var  i  harmoni  med  Guds  vilje.  Dets  forstand  havde
mulighed for at fatte det guddommelige. Dets tilbøjeligheder var rene; dets drifter
var under fornuftens kontrol. Det var helligt og lykkeligt ved at bære Guds billede
og fuldkommen lydigt imod hans vilje.’ Patriarker&g Profeter, s. 18.

2. Hvordan fremhæver Bibelen, at mennesket blev skabt i Guds billede? 1
Mos. 5, 1-2.

BEMÆRK: ‘Gud skabte mennesket i  sit  billede. Her er intet mysterium. Der er
ingen grund til at antage, at mennesket har gennemgået en gradvis udvikling fra de
laveste former af dyre- eller planteliv. En sådan lære sænker Skaberens ophøjede
værk  ned  på  samme  plan  som  menneskets  snæversynede  jordiske  begreber.
Menneskene er så ivrige efter at benægte Guds overherredømme i universet, at de
nedværdiger mennesket og berøver det dets værdige oprindelse. Da han, der havde
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 anbragt stjerneverdenerne i det høje og med største kunstfærdighed farvet markens
blomster og fyldt himmel og jord med sin magts undere, som kronen på sit værk
skulle skabe et væsen til at være hersker over den smukke jord, undlod han ikke at
skabe et væsen, der var den hånd værdig, som havde givet det liv. Menneskehedens
stamtavle, som findes i den inspirerede Bibel, går tilbage til den store Skaber og
ikke til  en udviklingsrække af små bløddyr  og firbenede dyr.  Skønt Adam blev
dannet af støv, var han “Guds søn.”’ Patriarker & Profeter, s. 17. 

‘Mennesket blev et levende væsen’

3. Hvordan bliver skabelsen af mennesket beskrevet? 1 Mos. 2, 7.

BEMÆRK: ‘Der var ikke behov for at gøre Guds skabelse af mennesket om. Der
var intet ufuldkomment, intet ufuldstændigt. Han talte, og det skete. Mulden, som
mennesket blev dannet af,  var  ren, og den livsånde, som Gud blæste ind i  dets
næsebor,  var  hellig.  Han  blev  sat  i  Eden,  Guds  have,  og  dens  atmosfære  var
ubesmittet. Alt fra solstrålerne fra himmelen, der velsignede og oplyste jorden, til
kilderne og vandløbene, der vandede haven, var helligt, alt var iklædt pletfri renhed
og uovertruffen yndighed og var i harmoni med Faderens og Sønnens karakter, ved
hvem alle verdener er blevet til, og i hvem livet var, og livet er menneskenes lys.’
Signs of the Times, 12. december 1895. 

4. Hvordan  bliver  vi  vist,  at  mennesket  blev  skabt  som  et  fuldstændigt
intelligent væsen? 1 Mos. 2, 19-20a.

BEMÆRK:  ‘Da  mennesket  blev  skabt,  blev  en  personlig  Guds  handlekraft
åbenbaret.  Da Gud havde dannet mennesket  i  sit  billede,  var  den menneskelige
skikkelses bestanddele fuldkomne, men der var intet liv. Da blæste en personlig,
selveksisterende  Gud  livets  ånde  ind  i  denne  skikkelse,  og  mennesket  blev  et
levende, åndende og intelligent væsen.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 232.

‘Det er ikke godt for mennesket at være ene’

5. Hvilket behov opdagede Gud i mennesket, og hvordan fik han Adam til at
indse sit behov? 1 Mos. 2, 18-20.

BEMÆRK: ‘Og Gud sagde: “Det er ikke godt for mennesket at være ene; jeg vil
gøre ham en medhjælp, som passer til ham.” 1 Mos. 2, 18. Mennesket blev ikke
skabt til at leve i ensomhed; det skulle leve sammen med andre. Uden selskab ville
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de smukke omgivelser og den herlige beskæftigelse i Edens have ikke have givet
fuldkommen  lykke.  Selv  samvær  med  englene  kunne  ikke  have  tilfredsstillet
menneskets længsel efter sympati og selskab. Der var ingen af samme natur, som
mennesket kunne elske og blive elsket af.’ Patriarker & Profeter, s. 18.

6. Hvordan sørgede Gud for Adams behov? 1 Mos. 2, 21-22.

BEMÆRK: ‘Gud gav selv Adam en livsledsager. Han skaffede ham en medhjælp,
som passede til ham, en, der var skikket til at være hans lige, og som kunne være ét
med ham i kærlighed og forståelse. Eva blev skabt af et ribben, der blev taget ud af
Adams side. Derved blev det tilkendegivet, at hun ikke skulle herske over ham som
hoved og heller ikke trædes under fod som en underordnet, men stå ved hans side
som hans lige for at elskes og beskyttes af ham. Som en del af manden, ben af hans
ben og kød af hans kød, var hun hans andet jeg et udtryk for en nær forening og den
hengivne tilknytning, der skulle kendetegne dette forhold. “Ingen har jo nogensinde
hadet  sit  eget  kød,  men  han  giver  det  føde  og  har  omhu for  det.”  Ef.  5,  29.’
Patriarker & Profeter, s. 18.
    
7. Hvad var Adams reaktion, da han så Eva for første gang? 1 Mos. 2, 23.

BEMÆRK: ‘Gud indstiftede det første ægteskab. Dette har altså sin oprindelse hos
universets Skaber. “Hold ægteskabet i ære.” Heb. 13, 4. Det var en af Guds første
gaver til menneskene, og det er den ene af de to forordninger, som Adam efter sit
fald bragte med sig uden for Paradisets porte. Når de guddommelige principper i
dette  forhold  anerkendes  og  følges,  er  ægteskabet  en  velsignelse.  Det  værner
menneskehedens renhed og lykke, det tilfredsstiller menneskets behov for selskab
og højner dets fysiske, intellektuelle og moralske natur.’ Patriarker & Profeter, s.
18.

‘Til at herske’

8. Hvilken rolle var tiltænkt mennesket? 1 Mos. 1, 28. Sammenlign med Sal.
8, 7-9.

BEMÆRK:  ‘Adam  blev  kronet  til  konge  i  Eden.  Han  skulle  herske  over  alt
levende, som Gud havde skabt. Herren velsignede Adam og Eva med intelligens,
som han  ikke havde givet  til  nogen anden skabning.  Han gjorde  Adam til  den
retmæssige hersker over sine hænders værk.’ Confrontation, s. 10.
‘Så længe Adam og hans ledsager  forblev tro mod Gud,  skulle  de herske  over
jorden.  De  fik  uindskrænket  herredømme  over  alt  levende.  Løven  og  lammet
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sprang  fredeligt  omkring  dem  eller  lå  sammen  ved  deres  fødder.  Glade  fugle
flagrede omkring dem uden frygt,  og idet deres jublende sange steg op til Guds
pris, istemte Adam og Eva også deres tak til Faderen og Sønnen. ’ Patriarker &
Profeter, s. 20.

9. Hvad er menneskets placering i skabelsens orden? Sal. 8, 6.

BEMÆRK:  ‘Adam  stod  i  sin  manddoms  fulde  styrke  som  det  ædleste  af
skaberværket. Han bar Guds billede og var kun lidt ringere end englene.’  På fast
grunn, bog 1, s. 264.
‘Jorden skulle  befolkes  af  væsener,  der  kun stod lidt  under englene;  men deres
lydighed måtte sættes på prøve. Og prøvens lethed gjorde netop synden særlig stor.
Hvis Adam ikke kunne bestå den mindste prøve, kunne han heller ikke have bestået
en  større  prøve,  dersom  han  havde  fået  betroet  større  ansvar.’ Patriarker  &
Profeter, s. 30.
 

‘Skab mig, o Gud, et rent hjerte’

10. På hvilken måde søger Gud at genoprette sit billede i mennesket? Ez. 36,
26.

BEMÆRK: ‘Det egentlige formål med uddannelsen er at genoprette Guds billede i
sjælen.  I  begyndelsen  skabte  Gud  mennesket  i  sit  billede.  Han  gav  det  ædle
egenskaber.  Dets  sind  var  sundt,  og  alle  dets  evner  og  kræfter  var  harmonisk
afstemt. Men ved syndefaldet blev disse egenskaber fordærvet. Synden har vansiret
og næsten udslettet Guds billede i mennesket. Det var for at råde bod herpå, at
frelsesplanen blev lagt,  og at mennesket fik en prøvetid.  Den store hensigt  med
livet er at føre mennesket tilbage til det fuldkomne stade, som det befandt sig på
ved sin skabelse. Dette er livets hovedhensigt. Det er forældres og læreres opgave
at tjene dette guddommelige formål, når de tilrettelægger ungdommens uddannelse.
Når de gør det, er de “Guds medarbejdere.” 1 Kor. 3, 9.’ Patriarker & Profeter, s.
309.    

11. Hvad  er  nødvendigt  fra  menneskets  side,  for  at  Gud  kan  begynde  at
genoprette sit billede i mennesket? Es. 55, 7.

BEMÆRK: ‘Efterhånden som din samvittighed er blevet vakt af Helligånden, vil
du i nogen grad have indset syndens syndighed, dens magt, dens ondskab, dens
smerte, og du ser på den med afsky. Du længes efter tilgivelse, længes efter at blive
renset og frigjort. Hvordan kan du opnå at komme i overensstemmelse med Gud og
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blive ham lig? Du trænger til fred, til at mærke Guds tilgivelse, fred og kærlighed.
Den fred kan penge ikke købe, klogskab kan ikke skaffe den, visdom ikke opnå
den.  Du  kan  aldrig  vente  at  tilegne  dig  den  ved  egne  bestræbelser.  Men  Gud
tilbyder dig den som gave, “uden penge, uden vederlag”. Es. 55, 1. Gå da til ham
og bed ham om at aftvætte dine synder og give dig et nyt hjerte. Tro så, at han gør
det, fordi han har lovet det. Vi har den forret at kunne gå til Jesus og blive renset og
stå for loven uden skam eller samvittighedsnag. Når synderen ved korsets fod ser
op til ham, som døde for at frelse ham, kan han glæde sig med inderlig glæde, fordi
hans synder er ham tilgivet. Når han i tro knæler ved korset, har han nået til det
højeste, et menneske kan nå. Tak Gud for, at han gav sin kære Søn, og bed om, at
han ikke må være død forgæves for dig. Ånden indbyder dig i dag. Kom med hele
dit  hjerte  til  Jesus,  så  kan  du  gøre  fordring  på  hans  velsignelse.  Når  du  læser
forjættelserne,  så  husk  på,  at  de  er  udtryk  for  en  usigelig  kærlighed  og
medlidenhed.  Ja,  tro  blot,  at  Gud er  din  hjælper.  Han ønsker  at  genoprette  sit
billede i  mennesket.  Når du kommer til  ham med bekendelse og anger,  vil  han
komme nær til dig med miskundhed og tilgivelse’ The Faith I Live By, s. 103.

‘Den sidste Adam’

12. Hvilken skikkelse kom Kristus i for at genoprette det tabte herredømme?
Heb. 2, 9-11. 

BEMÆRK: ‘Det var helt andre forhold, som den anden Adam havde, da han drog
ud i ørkenen for, alene og uden hjælp, at tage kampen op mod Satan! Siden faldet
aftog menneskene i størrelse og fysisk styrke,  og moralsk sank de stadig lavere
indtil tiden for Kristi komme til  verden. For at  kunne hjælpe faldne mennesker,
måtte Kristus nå dem der, hvor de var. Han tog på sig den menneskelige natur og
fik del i deres skrøbeligheder og degenerering. Han, som ikke kendte til synd, blev
synd for os. Han fornedrede sig selv til det laveste dyb af menneskelig elendighed,
for  at  han skulle  kunne nå menneskene og trække dem op fra den fornedrelse,
synden havde ført dem i. “Thi når han, for his skyld alt er til, og ved hvem alt er
blevet til, ville føre mange sønner til herlighed, sømmede det sig for ham at føre
deres frelses banebryder til fuldendelse gennem lidelser.” Heb. 2, 10. “Og da han
havde nået fuldendelsen, blev han ophav til evig frelse for alle, som er lydige mod
ham.” Heb. 5, 9. “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.” Heb. 2, 17-18. “Thi vi har ikke en ypperstepræst, som
ikke kan have medlidenhed med vore skrøbeligheder, men en, som har været fristet
i alle ting ligesom vi, dog uden synd.” Heb. 4, 15.’ På fast grunn, bog 1, s. 264. 
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13. Hvordan bliver  vi  vist,  at  Jesus genvandt det  herredømme,  som Adam

tabte på grund af sin synd? Matt. 28, 18. Sammenlign med Ef. 1, 20-22. 

BEMÆRK: ‘“Men du, o hyrdetårn, Zions datters høj, til dig skal det komme, det
forrige herredømme tilfalde dig.” [Mik. 4, 8.] Kristus har genvundet det rige, der
gik tabt på grund af synden, og de genløste skal tage det i besiddelse sammen med
ham. “De retfærdige arver landet og skal bo der til evig tid.” [Sal. 37, 29.] En frygt
for at få vor fremtidige arv til at se for materiel ud har fået mange til at åndeliggøre
netop de sandheder, der fører os til at se på den som vort hjem. Kristus forsikrede
sine disciple om, at han gik bort for at berede boliger til dem i sin Faders hus. De,
der tror Guds ords lære, kan ikke være helt uvidende om den himmelske bolig. Og
dog, “hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opkommet i noget
menneskes hjerte, hvad Gud har beredt for dem, der elsker ham.” [1 Kor. 2, 9.] Ord
kan ikke beskrive de retfærdiges belønning. Det forstår kun de, der ser den. Ingen
begrænset menneskeforstand kan fatte herligheden i Guds Paradis. I Bibelen kaldes
de frelstes arv “et fædreland.” [Heb. 11, 14-16.] Der fører den store hyrde sin hjord
til kildespring med livets vand. Livets træ bærer frugt hver måned, og træets blade
er til folkenes lægedom. Der er evigt flydende vandløb, klare som krystal, og langs
med dem kaster vajende træer deres skygge på de stier, der er anlagt til Herrens
frelste. Vidstrakte sletter bølger op mod skønne højdedrag, og Guds bjerge rejser
deres høje tinder.  På disse fredelige sletter,  ved de levende strømme, skal Guds
folk,  der  så længe har  været  omvandrende  pilgrimme,  finde  et  hjem.’  Spirit  of
Prophecy, bind 4, s. 489-490.

49



Lektie 8: 18. – 24. november
‘Han skabte jorden i sin vælde’

UDENADSVERS:  ‘Kan  blandt  hedningeguderne  nogen  sende  regne,  giver
himlen nedbør af sig selv? Er det ikke dig, o Herre vor Gud? Så bier vi på dig, thi
du skabte alt dette.’ Jer. 14, 22.

STUDIEHJÆLP: The Upward Look, s. 278.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Jer. 10, 10-15.
LEKTIENS MÅL: At vise, hvordan skabelsestemaet løber gennem hele 

Bibelen.

Indledning
‘Gennem hele Skriften er kendsgerningen om Guds skabende magt citeret som

bevis  på,  at  han  er  over  alle  hedenske  guder.  Hvis  hviledagen  altid  var  blevet
helligholdt, ville menneskets tanker og kærlighed være blevet rettet mod Skaberen
som  genstand  for  ærefrygt  og  tilbedelse,  og  der  havde  aldrig  været  nogen
afgudsdyrker, ateist eller vantro.’ Spirit of Prophecy, bind 4, s. 281.

‘I begyndelsen skabte Gud’

1. Hvilken grundlæggende sandhed indledes Bibelen med? 1 Mos. 1, 1.

BEMÆRK: ‘I begyndelsen åbenbarede Gud sig gennem hele skaberværket. Det var
Kristus, som udspændte himmelen og lagde grundvolden til jorden. Det var hans
hånd,  som  anbragte  verdenerne  i  himmelrummet,  og  som  dannede  markens
blomster. “Han grundfæster bjerge med vælde.” “Havet er hans, han har skabt det.”
Sal. 65, 7; 95, 5. Det var ham, der fyldte jorden med skønhed og luften med sang.
Og  på  alle  ting,  på  jorden  og  i  luften  og  himmelen,  skrev  han  budskabet  om
Faderens kærlighed. Nu har synden vansiret Guds fuldkomne værk, men alligevel
bliver  denne skrift  stående.  Selv  nu  forkynder  alt  det  skabte  storheden  i  Guds
herlighed. Der findes intet, med undtagelse af menneskehjertet,  der lever for sig
selv. Ingen fugl kløver luften, intet dyr bevæger sig på jorden uden at tjene til gavn
for et andet liv. Der findes ikke et blad i skoven eller det ringeste græsstrå, uden at
det gør sin tjeneste.  Fra hvert træ og busk og blad udstrømmer det livselement,
uden  hvilket  hverken  mennesker  eller  dyr  kunne  leve;  og  mennesker  og  dyr
bidrager  derefter  til  træernes  og  buskenes  og bladenes  liv.  Blomsterne  udånder
deres duft og åbenbarer deres skønhed til velsignelse for verden. Solen spreder sit
lys for at glæde tusind verdener. Havet, hvorfra alle vore kilder og brønde har deres
udspring, modtager strømmene fra alle lande, men tager kun for atter at give. De
tåger, der stiger op fra dets skød, falder som regnbyger for at vande jorden, så den
kan give grøde og knoppes.’ Den Store Mester, s. 11-12.
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2. Hvordan søgte Gud at minde mennesket om denne store grundlæggende 

sandhed? 1 Mos. 2, 1-3. Sammenlign med 2 Mos. 31, 16-17.

BEMÆRK: ‘Efter at have hvilet på den syvende dag helligede Gud den eller satte
den  til  side  som  hviledag  for  mennesket.  Efter  Skaberens  forbillede  skulle
mennesket hvile på denne hellige dag, så at det ved at se på himmelen og jorden
kunne tænke på Guds store skabergerning, og ved at se beviserne på Guds visdom
og  godhed  skulle  dets  hjerte  fyldes  af  kærlighed  og  ærbødighed  over  for
Skaberen…  Gud  så,  at  sabbatten  var  nødvendig  for  menneskeheden,  selv  i
Paradiset. De trængte til at lægge deres egne interesser og arbejde til  side én af
ugens syv dage, så de i større grad kunne betragte Guds værk og tænke på hans
magt og godhed. De trængte til en sabbat for at minde dem endnu tydeligere om
Gud og vække deres taknemmelighed, fordi alt,  hvad de nød og ejede, kom fra
Skaberens gavmilde hånd.’ Patriarker & Profeter, s. 19.
‘Da jordens grundvold blev lagt, … blev sabbattens grundvold lagt. Må da ikke
denne indstiftelse have krav på vor ærbødighed;  den er ikke indstiftet af  nogen
menneskelig tradition; den blev indstiftet af Den gamle af dage og er påbudt i hans
evige ord.’ Konfrontation, s. 374-375.

‘Herren er himlens skaber’

3. Hvordan genkaldte  David denne sandhed,  da han sammenlignede Gud
med menneskeskabte guder? 1 Krøn. 16, 26. 

BEMÆRK:  ‘Lad  de,  der  tror  på  den  nærværende  sandhed,  vende  sig  bort  fra
forfattere, der lærer vantro. Lad ikke skeptikernes værker findes på jeres hylder,
hvor jeres børn kan få adgang til dem. Lad dem, der har smagt Guds gode ord og
den kommende verdens kræfter, ikke længere anse det for en vigtig del af en god
uddannelse at have kendskab til deres skrifter, som fornægter Guds eksistens og
viser foragt for hans hellige ord. Giv ingen plads til Satans redskaber, eftersom der
ikke findes nogen undskyldning for det, de gør; noget rent kan ikke komme ud af
noget urent.’ Review & Herald, 10. november 1891.

4. Hvordan udtrykte Tyrus’ hedenske konge denne sandhed? 2 Krøn. 2, 12a.

BEMÆRK: ‘Det fysiske skaberværk vidner om, at Gud og Jesus Kristus er alle
tings store Skaber. “Alt er blevet til ved det, og uden det blev intet til af det, som er.
I det var liv, og livet var menneskenes lys” (Joh. 1, 3-4). Salmisten vidner: “Himlen
forkynder Guds ære, hvælvingen kundgør hans hænders værk. Dag bærer bud til
dag, nat lader nat det vide. Uden ord og uden tale, uden at lyden høres” (Sal. 19, 2-
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4).  Den ulærde hedning får  undervisning gennem naturen og gennem sine egne
behov, og utilfreds med mørket rækker han ud efter lyset og søger efter Gud. Der er
i 1 Mosebog optegnet forskellige måder, ved hvilke Gud taler til hedningerne på.
Men kontrasten mellem åbenbaringen af Gud i 1 Mosebog og hedningernes ideer er
slående. Mange af de hedenske filosoffer havde en kundskab om Gud, der var ren;
men  degenerering,  tilbedelsen  af  skabte  ting,  begyndte  at  fordunkle  denne
kundskab. Guds hænders værk i naturen, solen, månen og stjernerne blev tilbedt.’
The Upward Look, s. 278.

5. Hvordan udtrykte salmisten sin tro på denne sandhed? Sal. 115, 15; 121,
2; 124, 8; 134, 3; 136, 3-5; 146, 5-6.

BEMÆRK: ‘Vi skal tilbede Gud, fordi han er Skaberen, og ham skylder alt levende
deres liv. Overalt i Bibelen, hvor hans krav om ærbødighed og tilbedelse, frem for
de  hedenske  guder,  omtales,  gives  der  bevis  på  hans  skaberkraft.  “Thi  alle
folkeslagenes  guder  er  afguder,  Herren  er  himlens  skaber.”  Sal.  96,  5…  Og
salmisten siger: “Kend, at Herren er Gud! Han skabte os, vi er hans.” “Kom, lad os
bøje  os,  kaste  os  ned,  knæle  for  Herren,  vor  skaber.”  Sal.  100,  3;  95,  6.’
Konfrontation, s. 360.

‘Han skabte jorden i sin vælde’

6. Hvem henvendte Ezekias sin bøn til? Es. 37, 15-16.

BEMÆRK: ‘Da Judas konge modtog dette hånlige brev, gik han ind i templet med
det og “bredte det ud for Herrens åsyn.” Her bad han med stærk tro om hjælp fra
Himmelen, for at nationerne kunne blive klar over, at hebræernes Gud stadig var i
live  og  endnu havde magten.  Det  gjaldt  Herrens  ære.  Han  alene  kunne bringe
redning. Ezekias bad således: “Herre, Israels Gud, du, som troner over keruberne,
du alene er Gud over alle jordens riger; du har gjort himmelen og jorden! Bøj nu dit
øre, Herre, og lyt, åbn dine øjne, Herre, og se! Læg mærke til de ord, Sankerib har
sendt hid for at spotte den levende Gud! Det er sandt, Herre, at assyrerkongerne har
tilintetgjort de folk og deres lande og kastet deres guder i ilden; men de er ikke
guder,  kun menneskehænders  værk af  træ eller  sten,  derfor  kunne de ødelægge
dem. Men frels os nu, Herre vor Gud, af hans hånd, så alle jordens riger kan kende,
at du, Herre, alene er Gud!” 2 Kong. 19, 15-19.’ Profeter & Konger, s. 173.

7. Hvordan åbenbarede Gud sig for Esajas? Es. 45, 11-12; 45, 18.
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BEMÆRK: ‘Profeten ophøjede Gud som alle tings skaber. Hans budskab til Judas
byer lød således: “Se eders Gud!” Es. 40, 9. “Så siger Gud Herren, som skabte og
udspændte  himmelen,  udbredte  jorden  med  dens  grøde.”  “Jeg  er  Herren,  som
skabte alt,” “lysets ophav og mørkets skaber.” Det var mig, som dannede jorden og
skabte mennesket på den; mine hænder udspændte himmelen, jeg opbød al dens
hær.” Es. 42, 5; 44, 24; 45, 7. 12. “Hvem vil I ligne mig med som min ligemand?
siger  den  Hellige.  Løft  eders  blik  til  himmelen  og  se:  Hvo  skabte  disse?  Han
mønstrer deres hær efter tal, kalder hver enkelt ved navn; så stor er hans kraft og
vælde, at ikke en eneste mangler.” Es. 40, 25-26.’ Profeter & Konger, s. 155.

8. Hvordan viste Jeremias, at han forstod, at Gud er Skaberen? Jer. 10, 11-
12; 14, 22; 32, 17; 51, 15.

BEMÆRK: ‘Den store magt, der virker gennem hele naturen og opholder alle ting,
er  ikke,  således  som  nogle  videnskabsmænd  fremstiller  det,  blot  et
altgennemtrængende princip, en virkende energi. Gud er en Ånd, men alligevel er
han et personligt væsen; thi som sådan har han åbenbaret  sig.  “Herren er Gud i
sandhed, han er en levende Gud og en evig konge... De guder, som ikke har gjort
himlen og jorden, de skal forsvinde fra jorden og under himlen.” “Ikke som disse er
Jakobs del, thi  han er den, som har dannet alle ting.” “Han er den, som skabte
jorden ved sin kraft, som befæstede jorderiget ved sin visdom og udspændte himlen
ved sin forstand.” (Jer. 10, 10-11. 16. 12)’ I Den Store Læges Fodspor, s. 419.

‘Gud, som har skabt verden’

9. Hvem henvendte de første kristne deres bønner til? ApG. 4, 24.

BEMÆRK: ‘Når myndighederne kommer mellem os og Gud, vil vi kun få hjælp,
hvis vi ligesom patriarkerne, profeterne og apostlene stoler på ham, og sammen
med dem vil vi være i stand til at sige: “Herre,  du, som har skabt himmelen og
jorden og havet og alt, hvad der er i dem.”’ Review & Herald, 22. april 1890.  

10. Hvordan identificerede Paulus den sande Gud for hedningerne? ApG. 14,
15; 17, 23-24.

BEMÆRK: ‘Paulus drog sine afgudsdyrkende tilhøreres sind ud over grænserne for
deres  falske religion til  et  ærligt  syn på den guddom, som de havde kaldt  “den
ukendte gud.” Denne var, som han nu forklarede dem, uafhængig af mennesker og
trængte ikke til menneskehænders hjælp for at føje noget til sin magt og herlighed.
Forsamlingen  blev  grebet  af  beundring  over  Paulus’  alvor  og  hans  logiske
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fremstilling af den sande Guds væsen, af hans skabende kraft og tilstedeværelsen af
et altbeherskende forsyn. Med alvorlig og glødende veltalenhed erklærede apostlen:
“Gud, som har skabt verden og alt, hvad der er i den, han, som er Himmelens og
jordens Herre,  bor ikke i  templer  gjorte  med hænder,  han tjenes  heller  ikke af
menneskers hænder, som om han trængte til noget, han, som jo selv giver alle liv
og ånde og alt andet.” Himlene var ikke store nok til at rumme Gud; hvor meget
mindre så de templer, der var bygget af menneskehænder.’ Mesterens Efterfølgere,
s. 129.

‘Værdig er du’

11. Hvorfor mener de i himmelen, at Herren er værdig til pris? Åb. 4, 11.

BEMÆRK: ‘Guds værk i naturen er ikke Gud selv i naturen. Naturen er et udtryk
for Guds karakter og magt; men vi må ikke betragte naturen som Gud. Mennesker
kan ved kunstnerisk snilde fremstille meget smukke ting, sådanne, som fryder øjet,
og  disse  giver  os  et  indblik  i  kunstnerens  tanker;  men  kunstværket  er  ikke
kunstneren. Det er kunstneren og ikke hans værk, der fortjener ære. Når nu naturen
er et udtryk for Guds tanker, så er det ikke naturen, men naturens Gud, som bør
ophøjes.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 419.

12. Hvilken vigtig sandhed må hele verdens opmærksomhed henledes imod
før Kristi genkomst? Åb. 14, 6-7.

BEMÆRK:  ‘Her  er  et  trefoldigt  budskab,  forkyndt  af  himmelske  væsener  og
efterfulgt af Menneskesønnens komme for at høste “Jordens afgrøde.” Den første af
disse advarsler forkynder den kommende dom. Profeten så en engel “flyve midt
oppe under himmelen; han havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor
på Jorden, for alle folkeslag og stammer og tungemål og folk. Og han råbte med høj
røst: ‘Frygt Gud og giv ham ære, thi nu er hans doms time kommet. Ja, tilbed ham,
som har  skabt  himmelen  og  jorden  og  havet  og  kildevældene.’”  Åb.  14,  6-7.’
Konfrontation, s. 262.

‘Jeg gør alting nyt’

13. Hvilken beskrivelse slutter Bibelen med? Åb. 21, 1. 5. Sammenlign med
Es. 65, 17.
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BEMÆRK: ‘På den nye jord skal de frelste være optaget med de samme aktiviteter
og  glæder,  som  gjorde  Adam  og  Eva  lykkelige  i  begyndelsen  af  denne  jords
historie. Livet i Eden skal være et lykkeligt liv i haven og marken. “Da bygger de
huse og bor der selv, planter vin og spiser dens frugt; de bygger ej, for at andre kan
bo, de planter ej, for at andre kan spise; thi mit folk skal opnå træets alder, mine
udvalgte bruge, hvad de virker med hånd.” Alle kræfter vil blive udviklede og alle
evner øgede. De største foretagender vil blive gennemført, de højeste længsler vil
blive opfyldt, og de højeste mål vil blive nået. Stadig vil der være nye højder at nå,
nye underværker at beundre og nye sandheder at forstå. Der vil altid være noget,
der udfordrer alle kræfter i krop og sind.’ Det Kristne Hjem, s. 426.

14. Hvordan vil denne nye skabelse adskille sig fra den verden, vi nu kender?
Åb. 21, 4.

BEMÆRK: ‘Smerte kan ikke eksistere i den himmelske atmosfære. Der er ingen
tårer  mere,  ingen begravelsesoptog,  ingen tegn på sorg. “Ingen  indbygger  siger:
‘Jeg er syg!’ Folket dér har sin synd forladt” (Es. 33, 24). En vældig bølge af lykke
flyder frem og bliver dybere, eftersom evigheden ruller. Den tid er kommet, som
hellige mænd har set frem til med længsel, siden flammesværdet spærrede vejen til
Eden  for  det  første  menneskepar  –  den  tid,  da  hans  “ejendomsfolk”  vil  “blive
forløst” (Ef. 1, 14). Den jord, som oprindeligt blev givet mennesket som dets rige,
og som det forrådte til Satan, den vældige fjende, der holdt den så længe, er nu
vundet tilbage ved hjælp af den store frelsesplan. Alt det, der gik tabt på grund af
synden, er givet tilbage. Guds oprindelige hensigt med at skabe jorden fuldbyrdes
nu, hvor den gøres til de frelstes evige bolig. Der “skal ørken og hede fryde sig,
ødemark juble og blomstre, blomstre frodigt som rosen” (Es. 35, 1). “I stedet for
tjørnekrat vokser cypresser, i stedet for tidsler myrter” (Es. 55, 13). “Og ulven skal
gå hos lammet, panteren hvile hos kiddet … dem driver en lille dreng” (Es. 11, 6).
“Der gøres ej ondt og voldes ej mén i hele mit hellige bjergland” (vers 9), siger
Herren. Kun ét minde bliver tilbage: Vor Frelser vil altid bære mærkerne efter sin
korsfæstelse. På hans sårede hoved, hans side, hans hænder og fødder ses de eneste
spor af syndens grusomme følger. Den store strid er til ende. Synd og syndere er
ikke mere. Hele universet er rent. Harmoni og glæde går som et pulsslag igennem
hele det umådelige skaberværk. Fra ham, som skabte alt, udstrømmer der liv og lys
og glæde til  universets  grænseløse  rige.  Alle ting,  fra  det  mindste atom til  den
største klode, de levende og de livløse,  forkynder  i  deres  uplettede skønhed og
fuldkomne glæde, at Gud er kærlighed.’ God’s Amazing Grace, s. 361.
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‘Tilbed ham, som har skabt himmelen og jorden’

UDENADSVERS:  ‘Frygt  Gud  og  giv  ham  ære;  thi  nu  er  hans  doms  time
kommet.  Ja,  tilbed  ham,  som  har  skabt  himmelen  og  jorden  og  havet  og
kildevældene.’ Åb. 14, 7.

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, s. 315-317, 360-362.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Åb. 14, 6-16. 
LEKTIENS MÅL: At vise vigtigheden af at anerkende Gud som Skaber i denne

verdens histories sidste begivenheder.

Indledning
‘For  at  berede  mennesker  til  at  bestå  i  dommen,  befaler  budskabet  dem at

“frygte Gud og give ham ære,” og “tilbede ham, som har skabt himmelen og jorden
og havet  og kildevældene.”  Resultatet  af  at  vedkende sig disse bud fremgår  af
ordene om “de hellige,  der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus.” Det er
nødvendigt,  at  mennesker  holder  Guds  lov,  for  at  de  kan  være  forberedt  til
dommen. Den lov vil være bedømmelsens standard. Apostlen Paulus siger: “Alle,
som synder under loven, skal dømmes ved loven … på den dag, da Gud ved Jesus
Kristus … vil dømme det, der skjuler sig i menneskene.”’ Konfrontation, s. 360.

‘For alle folkeslag og stammer’

1. Hvem bliver mennesker i det sidste advarselsbudskab kaldet til at tilbede?
Åb. 14, 7.

BEMÆRK: ‘Vi skal tilbede Gud, fordi han er Skaberen, og ham skylder alt levende
deres liv. Overalt i Bibelen, hvor hans krav om ærbødighed og tilbedelse, frem for
de  hedenske  guder,  omtales,  gives  der  bevis  på  hans  skaberkraft.  “Thi  alle
folkeslagenes guder er afguder, Herren er himlens skaber.” Sal. 96, 5. “Hvem vil I
ligne mig med som min ligemand? siger den Hellige. Løft eders blik til himmelen
og se: Hvo skabte disse (stjernerne)?” “Thi så siger Herren, himlens skaber, han,
som er Gud, som dannede jorden … Herren er jeg, ellers ingen.” Es. 40, 25-26; 45,
18.’ Konfrontation, s. 360. 

2. Hvem er dette kald til at tilbede Skaberen givet til? Åb. 14, 6.

BEMÆRK: ‘Indbydelsen til at tage imod evangeliet skal gives til hele verden – til
“alle folkeslag og stammer og tungemål og folk” (Åb. 14, 6). Det sidste budskab
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 om advarsel og nåde skal oplyse hele jorden med sin herlighed. Det skal nå til alle
klasser  i  samfundet,  rige  og  fattige,  høje  og  lave.  “Gå  ud  på  vejene  og  ved
gærderne,” siger Kristus, “og nød dem til at gå ind, så mit hus kan blive fuldt.”
Verden går sin undergang i møde, fordi den mangler evangeliet. Der er en hunger
efter  Guds ord. Der er  kun få,  der forkynder  ordet  uden at  iblande menneskers
overleveringer. Skønt menneskene står med Bibelen i hænderne, modtager de ikke
de velsignelser, som Gud har ladet nedskrive i den til dem. Herren opfordrer sine
tjenere til at bære budskabet ud til folket. Det evige livs ord må gives til dem, der er
ved at omkomme i deres synder.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 23. 

‘Tilbed ham’

3. Hvordan kræver Gud, at menneskeheden skal tilbede ham som Skaber? 2
Mos. 20, 8-11.

BEMÆRK:  ‘Hvis  dette  budskab bliver  givet  agt  på,  vil  det  rette  alle  nationer,
stammer, tungemål og folks opmærksomhed til betydningen af at undersøge Ordet
og det sande lys med hensyn til den magt, som forandrede syvendedags-sabbatten
til fordel for en falsk sabbat. Den eneste sande Gud er blevet forladt, hans lov er
blevet vraget, hans hellige sabbat er blevet trampet ned af syndens menneske. Det
fjerde bud, som er så enkelt og tydeligt, har man ikke taget hensyn til. Sabbatten
som et mindesmærke, som erklærer hvem den levende Gud er, nemlig himmelens
og jordens Skaber, er blevet revet ned og erstattet med en falsk sabbat. På den måde
er der kommet en revne i Guds lov. En falsk sabbat kan ikke være en sand norm.
Den første engels budskab opfordrer menneskene til at tilbede Gud, vor Skaber,
som frembragte  verden og alt,  som er  i  den.  De har  vist  hyldest  til  en pavelig
ordning, som gør Guds lov virkningsløs. Men kundskaben om dette spørgsmål vil
blive øget.’ På fast grunn, bog 2, s. 107-108.  

4. Hvornår blev dette minde om skabelsen først indstiftet? 1 Mos. 2, 1-3.

BEMÆRK: ‘Ligesom sabbatten har ugen sin oprindelse ved skabelsen, og den er
blevet bevaret helt til vore dage gennem Bibelens historie. Gud afmålte selv den
første uge som et forbillede for de følgende uger indtil tidens ende. Den bestod af
syv bogstavelige dage som alle andre uger. Seks dage blev brugt til skaberværket.
På den syvende hvilede Gud, og han velsignede denne dag og satte den til side som
hviledag for menneskene. I loven, der blev givet ved Sinaj, anerkendte Gud ugen
og de kendsgerninger,  hvorpå den hviler.  Efter at han havde givet  budet: “Kom
hviledagen i hu, så du holder den hellig,” og forklaret, hvad der skal udrettes på de
seks dage, og hvad man ikke bør gøre på den syvende dag, angiver han grunden til,
at man bør benytte ugen på denne måde, idet han viser tilbage til sit eget eksempel:
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“Thi i seks dage gjorde Herren himmelen, jorden og havet med alt, hvad der er i
dem, og på den syvende dag hvilede han; derfor har Herren velsignet hviledagen og
helliget den.” 2 Mos. 20, 8-11. Denne grund er både smuk og vægtig, når vi forstår
skabelsesugen som en bogstavelig uge. De første seks dage i ugen har menneskene
fået  til  at  arbejde  i,  fordi  Gud  brugte  den  samme  del  af  den  første  uge  til
skaberværket. På den syvende dag skal menneskene undlade at arbejde som minde
om Skaberens hvile.’ Patriarker & Profeter, s. 22.

‘At det må kendes, at jeg, Herren, er eders Gud’

5. Hvad afslører det, at vi holder sabbat, om vort forhold til Gud? Ez. 20, 20.

BEMÆRK:  ‘Der  er  mange,  der  aldrig  har  haft  lejlighed  til  at  høre  de  særlige
sandheder, der gælder for vor tid. Ingen har nogen sinde vist dem det fjerde buds
krav i dets sande lys. Han, som læser i hjerterne og undersøger hver bevæggrund,
lader  aldrig  nogen,  der  ønsker  at  kende  sandheden,  bedrages  med  hensyn  til
kampens udfald. Folk skal ikke tvinges til blindt at følge befalingen. Enhver skal
have lys nok til selv at træffe sin beslutning efter moden overvejelse.  Sabbatten
bliver den store troskabsprøve, for den er den mest omdiskuterede sandhed. Når
mennesker bliver sat på den sidste prøve, trækkes der en skarp grænse mellem dem,
der tjener Gud, og dem, der ikke gør det. Overholdelse af den falske hviledag ifølge
statens  lov,  men  i  modstrid  med  det  fjerde  bud,  vil  således  være  en
troskabserklæring til den magt, der går imod Gud, mens overholdelse af den sande
sabbat i  lydighed mod Guds lov er et  troskabsbevis mod Skaberen.  Mens nogle
tager  dyrets  mærke ved at  vedkende sig tegnet  på underkastelse  under jordiske
magter,  skal andre, der vælger at underkaste sig den guddommelige myndighed,
modtage Guds segl.’ Konfrontation, s. 496.

6. Hvad  siger  Jesus,  at  lydighed  mod  hans  bud  viser?  Joh.  14,  15.
Sammenlign følgende skriftsteder: Joh. 15, 10; 1 Joh. 5, 3; 2 Mos. 20, 6, 5
Mos. 7, 9; Jos. 22, 5; Dan. 9, 4.

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

7. Hvordan  beskrev  Jesus  deres  tilbedelse,  der  erstatter  Guds  bud  med
menneskers bud? Matt. 15, 9; Mark. 7, 7.

BEMÆRK:  ‘Idet  sabbattens  krav  blev  fremstillet,  begyndte  mange,  som havde
udholdt  bebrejdelse  og  forfølgelse  for  adventtroen,  at  ræsonnere  ud  fra  den
verdsliges synspunkt. De sagde: “Vi har altid holdt søndag, vore fædre holdt den,
og mange gode og gudfrygtige mennesker er døde lykkelige, mens de holdt den.
Hvis de havde ret, så har vi det også. At holde denne nye sabbat vil få os ud af
harmoni med verden, og vi vil ikke have nogen indflydelse over dem. Hvad kan en
lille gruppe, der holder den syvende dag, håbe på at opnå mod hele verden, som
holder søndag?” Det var ved lignende argumenter, at jøderne søgte at retfærdiggøre
deres forkastelse af Kristus.’ Spirit of Prophecy, bind 3, s. 287.
‘Der  var  én,  der  spurgte  med  betydelig  iver:  “Nå,  hvad  synes  du  om
sabbatsspørgsmålet  og  udtalelsen  om,  at  den  førstedags  sabbat  er  en  pavelig
forordning?” Svaret kom: “Hvad angår sabbatten, så tager jeg ingen notits af den.
Jeg lader  bare argumenterne  komme ind af  det  ene øre  og gå  ud af  det  andet.
Jamen,  hele  verden  holder  søndag.”  Her  er  et  budskab  fra  Gud,  der  fremfører
bibelsk bevis på, at de helligholder en almindelig arbejdsdag; at de ærer en pavelig
forordning i stedet for den, der blev indstiftet af Jehova; og de er ligeglade med, om
den er ægte eller falsk, så længe verden godtager den. Hvis Jesus var på jorden, så
kunne han sige om dem, som han gjorde om farisæerne fordum: “Det er forgæves,
de dyrker mig, når de fører lærdomme, som kun er menneskebud.” Det var med
rette, profeten sagde: “Thi dette folks hjerte er blevet sløvt, og med ørene hører de
tungt, og deres øjne har de lukket, for at de ikke skal se, så jeg kan læge dem.” “Og
dette er dommen, at lyset  er kommet til  verden, og menneskene elskede mørket
mere end lyset; thi deres gerninger var onde.”’  Review & Herald, 25. november
1884. 

8. Hvordan beskrev Jesus sig selv? Matt. 12, 8. Sammenlign med Mark. 2,
28; Luk. 6, 5.

BEMÆRK:  ‘Fra  skystøtten  talte  Jesus  “til  Moses  og  sagde:  Du  skal  tale  til
israelitterne og sige: Frem for alt skal I holde mine sabbatter, thi sabbatten er et
tegn mellem mig og eder fra slægt til slægt, for at I skal kende, at jeg Herren er den,
der  helliger  eder”  (2  Mos.  31,  12-13).  Sabbatten  er  et  pant  givet  af  Gud  til
mennesket,  et  tegn  på  det  forhold,  der  eksisterer  mellem  Skaberen  og  hans
skabninger. Ved at holde mindet om verdens skabelse på seks dage og Skaberens
hvile på den syvende dag, ved at holde sabbatten hellig i overensstemmelse med
hans  anvisninger,  skulle  israelitterne  for  verden  erklære  deres  troskab mod den
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eneste sande og levende Gud, universets Monark. Ved at holde den sande sabbat
skal kristne altid bære et trofast vidnesbyrd for verden om deres kundskab om den
sande og levende Gud, som adskiller sig fra alle falske guder, for sabbattens Herre
er  himmelens  og  jordens  Skaber,  ham,  der  er  ophøjet  over  alle  andre  guder.’
Selected Messages, bog 3, s. 256. 

‘Sætte sig for at ændre tider og lov’

9. Hvilken profeti blev der fremsat om en magt,  der ville sætte sig for at
ændre tider og lov? Dan. 7, 25.

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

10. Hvordan ville denne magt søge at gennemtvinge disse ændringer? Dan. 7,
21. Sammenlign med vers 25.
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BEMÆRK: ‘I det sekstende århundrede hed det ganske klart i en udtalelse fra et
paveligt koncil: “Lad alle kristne huske, at den syvende dag blev indviet af Gud og
har været godtaget og overholdt, ikke blot af jøder, men af alle andre, der gør krav
på at tilbede Gud; skønt vi kristne har ændret deres sabbat til Herrens dag.” De, der
lavede om på Guds lov, var ikke uvidende om, hvad det var, de gjorde. De satte sig
med velberåd hu over Gud. Et slående billede på Roms politik mod dem, der ikke
er enige med den, så man i den lange og blodige forfølgelse af valdeserne, hvor
nogle af dem overholdt  sabbatten. Andre måtte på lignende måde lide for deres
overholdelse af det fjerde bud. Kirkernes historie i Etiopien er meget betegnende.
Midt i den mørke middelalder tabte verden de kristne i Centralafrika af syne og
glemte dem, og i mange hundrede år havde de frihed til deres trosudøvelse. Men til
sidst blev Rom klar over deres eksistens, og kejseren af Etiopien blev snart lokket
til at anerkende paven som Kristi stedfortræder. Andre indrømmelser fulgte. Der
blev udstedt en befaling, der forbød overholdelse af sabbatten under de strengeste
straffe.  (Se Michael  Geddes,  Church History of  Ethiopia,  s.  311-312.)  Men det
pavelige åg blev snart så tyngende, at etioperne besluttede at kaste det af sig. Efter
en frygtelig kamp blev katolikkerne forvist fra deres ejendomme og den gamle tro
genindført. Kirkerne frydede sig over deres frihed, og de glemte aldrig den lære, de
havde lært om Roms vildførelse,  fanatisme og despotiske magt.  De var tilfredse
med  at  forblive  i  deres  ensomme  rige,  ukendt  for  den  øvrige  kristenhed.’
Konfrontation, s. 474.

‘Varer du din fod på sabbatten’

11. Hvilke velsignelser er lovet dem, der nægter at trampe på Guds minde om
skabelsen? Es. 58, 13-14.

BEMÆRK:  ‘“Så er da Menneskesønnen også herre over sabbatten.” Disse ord er
fulde af belæring og trøst. Fordi sabbatten blev til for menneskets skyld,  er den
Herrens dag. Den tilhører Kristus. Thi “alt er blevet til ved det (Ordet), og uden det
blev intet til af det, som er.” Joh. 1, 3. Da han (Kristus) har skabt alt, har han også
skabt  sabbatten.  Den  er  af  ham  bestemt  til  at  være  et  mindesmærke  over
skaberværket. Den viser hen til ham som både skaber og helliggører. Den siger, at
han, som skabte alle ting i himmelen og på jorden, og ved hvem alle ting består, er
menighedens hoved, og at vi ved hans magt er blevet forligte med Gud. Thi da han
talte om Israel, sagde han: “Også mine sabbatter gav jeg dem, for at de skulle være
et tegn mellem mig og dem, at det skal kendes, at jeg, Herren, er den, som helliger
dem.” Ez. 20, 12. Sabbatten er altså et tegn på Kristi magt til at helliggøre os. Og
det  gives  til  alle,  som  Kristus  helliggør.  Sabbatten  gives  som  tegn  på  hans
helliggørende kraft til alle dem, der ved Kristus bliver en del af Guds Israel. Og
Herren  siger:  “Varer  du  din  fod  på  sabbatten,  så  du  ej  driver  handel  på  min
helligdag, kalder du sabbatten en fryd, Herrens helligdag ærværdig, ... da skal du
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frydes over Herren.” Es. 58, 13-14. For alle, der tager imod sabbatten som et tegn
på Kristi skabende og forløsende kraft, vil den være en fryd. Når de ser Kristus i
den,  vil  de  frydes  over  ham.  Sabbatten  viser  dem hen  til  skaberværket  som et
vidnesbyrd om hans vældige magt til at frelse. Medens den kalder mindet frem om
den tabte  fred  i  Paradiset,  fortæller  den  om den  fred,  der  blev  genoprettet  ved
Frelseren. Og hver eneste ting i naturen gentager hans opfordring: “Kom hid til
mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile.” Matt. 11,
28.’ Den Store Mester, s. 190.

12. Hvordan bliver  vi  vist,  at  sabbatten  vil  blive  holdt selv efter  alle  tings
genoprettelse? Es. 66, 22-23.

BEMÆRK: ‘Ved skabelsen blev sabbatten helliget.  Den blev til  for menneskets
skyld og havde sin oprindelse, dengang “morgenstjernerne jubled til hobe, og alle
gudssønner råbte af glæde.” Job 38, 7… Sabbatten gjaldt ikke blot for Israel, men
for hele verden. Mennesket havde fået kendskab til den i Edens have, og ligesom
de ti buds andre forskrifter har den evig gyldighed. Om denne lov, af hvilken det
fjerde bud danner en del, siger Kristus: “Før himmelen og jorden forgår, skal end
ikke det mindste bogstav eller en tøddel af loven forgå.” Så længe himmelen og
jorden er til, vil sabbatten blive ved med at være et tegn på Skaberens almagt, og
når Paradiset atter skal blomstre på jorden, vil Guds hellige hviledag blive æret af
alle  under  solen.  “Hver  uge  på  sabbatten”  skal  den  herliggjorte  nye  jords
indbyggere komme og “tilbede for mit åsyn, siger Herren.”’  Den Store Mester,  s.
185-186.
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‘De to skal blive ét kød’

UDENADSVERS: ‘Men fra begyndelsen af, ved skabelsen, skabte Gud dem som 
mand og kvinde. Derfor skal en mand forlade sin fader og moder og holde sig til 
sin hustru.’ Mark. 10, 6-7.
STUDIEHJÆLP: The Faith I Live By, s. 253.
LEKITENS SKRIFTSTED: 1 Mos. 2, 18-24; Mark. 10, 2-12.
LEKTIENS MÅL: At studere Guds hensigt med ægteskabet for menneskeheden.

Indledning
‘Jeg har ofte læst ordene: Ægteskabet er som et lotteri. Nogle opfører sig, som om
de tror på denne udtalelse, og deres ægteskabelige liv viser, at det er sådan. Men et
sandt ægteskab er ikke et lotteri. Det blev indstiftet i Eden. Efter at Adam var skabt,
sagde Herren: “Det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper,
der svarer til ham.” Da han fremstillede Eva for Adam, var Guds engle vidne til
handlingen. Men kun de færreste par er fuldstændigt forenede, når vielsen er ovre.
De ord, som bliver talt til de to, der afgiver ægteskabsløftet, gør dem ikke til en
enhed. Efterhånden som livet går, skal de to parter lære dette. Det kan udvikle sig
til  et  virkeligt  lykkeligt  fællesskab,  hvor  begge  vil  give  hjertets  dybeste
hengivenhed til den anden.’ Lys fra det Høje, s. 202.

‘De to skal blive ét kød’

1. Hvornår blev ægteskabet indstiftet? 1 Mos. 2, 21-22.

BEMÆRK: ‘Kristus stadfæstede og velsignede ægteskabet, og vi bør se på det som
en  hellig  forordning.  Sand  kristendom  modvirker  ikke  Herrens  planer.  Gud
bestemte, at kvinden skulle blive forenet med manden i den hellige ægtestand for at
danne familier, som kronet med ære skulle være forbilleder på familien i himmelen.
Og i begyndelsen af sin offentlige virksomhed gav Kristus sin afgjorte billigelse til
den forordning, der var blevet indstiftet i Eden. Således erklærede han for alle, at
han  ikke  vil  undlade  at  være  til  stede  ved  bryllupper,  og  at  når  vi  går  ind  i
ægteskabet  med renhed og hellighed,  sandhed og retfærdighed,  er  det  en af  de
største velsignelser, som nogensinde er givet den menneskelige familie.’  Signs of
the Times, 30. august 1899.

2. Hvad præcist mener Bibelen med ægteskab? 1 Mos. 2, 24. Sammenlign 
med Matt. 19, 5-6.
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BEMÆRK: ‘Mænd og kvinder kan opnå det ideal, som Gud har sat dem, hvis de
søger  hjælp hos Kristus.  Hvad menneskelig visdom ikke  formår,  vil  hans nåde
udrette for dem, som i kærlig hengivenhed overlader sig til ham. Hans forsyn kan
sammenknytte hjerterne med bånd, som er af himmelsk oprindelse. Kærligheden vi
ikke blot være en vekslen af venlige og smigrende ord. I den himmelske vævestol
udføres en vævning, som er finere og dog stærkere, end hvad der kan frembringes
på  en  jordisk  vævestol.  Det,  som  således  frembringes,  er  ikke  en  skrøbelig
vævning, men en sådan, som kan tåle både slid og prøve. Hjerte vil blive knyttet til
hjerte med kærlighedens gyldne bånd, som består.’ I Den Store Læges Fodspor, s.
368.
‘At elske, som Kristus elskede, er det samme som at vise uselviskhed til alle tider
og alle vegne ved venlige ord og blikke. Disse koster intet for dem, der giver dem,
men de efterlader en duft, der omgiver sjælen. Virkningen kan aldrig vurderes. De
er ikke blot  en velsignelse for modtageren,  men også for giveren;  for de virker
tilbage på ham. Ægte kærlighed er en værdifuld egenskab af himmelsk oprindelse,
som dufter  skønnere  og skønnere,  når  den  uddeles  til  andre.’  Letters  to  Young
Lovers, s. 16.
‘Sand kærlighed er en plante,  som trænger til  at blive dyrket.  Den kvinde, som
ønsker  en  fredfuld  og lykkelig  forbindelse,  og som ønsker  at  slippe fremtidige
sorger og elendigheder, bør spørge, før hun giver efter for sine følelser: Har han,
som jeg holder af, en moder? Hvorledes er hendes karakter? Hvorledes forholder
han sig over for de forpligtelser, han har over for hende? Er han imødekommende
over  for  hendes  ønsker?  Og  ser  han  på  hendes  velfærd?  Dersom  han  ikke
respekterer og ærer sin moder, vil han da vise respekt og kærlighed, venlighed og
hengivenhed mod sin hustru? Når nyhedens interesse ved ægteskabet er forbi, vil
han da fremdeles elske mig? Vil han være overbærende med mine fejl eller vil han
være  kritisk  og  herskesyg?  Sand  hengivenhed  vil  bære  over  med  mange  fejl.
Kærlighed vil ikke opdage dem.’ Budskaber til de unge, s. 274.

‘Så er de da ikke længer to’

3. Hvilken vigtig lektie lærte Gud menneskeheden ved den måde, Eva blev 
skabt på? 1 Mos. 2, 21.

BEMÆRK: ‘Eva blev skabt af et ribben fra Adam, som viser, at hun ikke skulle
herske over ham, og heller ikke blive behandlet som mindreværdig. Hun skulle stå
ved hans side som en ligeværdig, og han skulle elske og beskytte hende. Som en
del af ham, ben af hans ben og kød af hans kød, skulle hun være en del af ham selv.
Dette  viser,  hvilken  enhed  og  følelsesmæssig  hengivenhed  som  skulle  præge
forholdet mellem dem. “Ingen har jo nogen sinde hadet sit eget kød, men han giver
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det føde og har omhu for det.” “Derfor skal en mand forlade sin fader og moder og
holde sig til sin hustru, og de to skal være ét.’ Det Kristne Hjem, s. 21. 

4. Hvilket forhold bestemte Gud skulle eksistere mellem mand og hustru?
Kol. 3, 19; Tit. 2, 4.

BEMÆRK: ‘Af  manden  skabte  Gud  en  kvinde,  som skulle  være  hans  ven  og
medhjælp.  Hun  skulle  være  ét  med  ham  og  være  til  glæde,  opmuntring  og
velsignelse.  Han  skulle  være  hendes  støtte  og  tryghed.  Alle,  som  går  ind  i
ægteskabet med ædle og hellige motiver, manden for at vække hustruens reneste
hengivenhed, kvinden for at mildne og højne mandens karakter og give den det
rette præg, opfylder Guds hensigt med dem.’ Det Kristne Hjem, s. 73.

‘Ligesom Kristus elskede kirken’

5. Hvordan skal mandens forhold være til sin hustru? Ef. 5, 25; 1 Pet. 3, 7.

BEMÆRK:  ‘Manden burde vise,  at  han værdsætter hustruens arbejde.  Hustruen
skal respektere sin mand. Manden skal  elske og beskytte  sin hustru.  På samme
måde, som ægteskabsløftet har forenet dem, skal jeres tro på Jesus Kristus gøre jer
til ét i ham. Der er ikke noget, Gud glæder sig mere over, end at ægtefæller går
sammen om at lære Jesus bedre at kende og at blive stadig mere fyldt af hans Ånd.
I  har  nu pligter,  som I  ikke  havde,  før  I  blev  gift.  “Så  ifør  jer  da  … godhed,
ydmyghed, sagtmodighed, tålmodighed.” I skal “vandre i kærlighed, ligesom også
Kristus elskede jer.”’ Det Kristne Hjem, s. 85.
‘Manden skal  behandle sin hustru,  sine børns moder,  med passende respekt,  og
hustruen skal elske og ære sin mand. Hvordan kan hun gøre det, hvis han behandler
hende som en tjener, der skal dikteres med, kostes rundt med, skældes ud og findes
fejl hos foran børnene? Han tvinger hende til ikke at kunne lide ham og endda til at
hade ham.’ The Upward Look, s. 163. 

6. Hvordan er hustruens forhold til sin mand? 1 Pet. 3, 1.

BEMÆRK: ‘Når manden kræver,  at  hustruen skal være fuldstændig underkastet
hans vilje, når han fratager hende retten til at give udtryk for sin mening inden for
familiekredsen, frarøver hende al selvstændighed, er dette stik imod Bibelens lære
på dette punkt. Ved at tolke Guds ord på den måde øver han vold mod ægteskabets
oprindelige hensigt. Hans forståelse går ganske enkelt ud på, at han har ret til at
styre efter sit eget forgodtbefindende. Det har han imidlertid ingen ret til. Vi læser
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videre:  “Mænd,  elsk  jeres  hustruer,  og  vær  ikke  hårde  mod dem.”  Kol.  3,  19.
Hvorfor skulle manden være hård mod sin hustru? Selv om han har opdaget mange
fejl  hos hende,  vil  en bitter  og hård ånd ikke rette  på det.  Mange mænd giver
verden et  falsk billede  af  Jesu Kristi  forhold til  menigheden ved den måde,  de
behandler  deres  hustru  på.  De  holder  sig  ikke  til  Herrens  ord.  De  kræver,  at
hustruen skal  være lydig i  alle  ting.  Men det  har  aldrig været  Guds hensigt,  at
manden som overhoved for familien skulle være enerådende, når han ikke selv har
underordnet sig under Kristus. Han må lade Jesus Kristus tage ledelsen i sit liv,
dersom  han  skal  give  andre  et  rigtigt  billede  af  forholdet  mellem  Kristus  og
menigheden. Dersom han er hård og rå, fremfusende, egoistisk og hovmodig, skulle
han aldrig nævne med et eneste ord, at manden er hustruens hoved, og at hun derfor
må underkaste  sig  under  ham i  alle  ting.  For  han  er  ikke  Gud,  og  heller  ikke
ægtemand i ordets sande betydning. Alle ægtemænd burde studere mønsteret og
prøve  at  forstå  betydningen  af  symbolet  med  Kristus  og  menigheden,  som det
bliver fremstillet i brevet til Efeserne. Manden skal repræsentere Kristus i familien.
Vil han udfylde dette hellige ansvar og stadig drage hustruen og børnene nærmere
til Gud? Vil han omgive sig med en ren og ophøjende atmosfære? Vil han ikke
være lige så omhyggelig med at fremelske Jesu kærlighed som et stadigt princip i
hjemmet,  som han vil fremhæve sin egen autoritet? Alle mænd og familiefædre
burde sætte sig grundigt ind i Jesu ord, ikke på en ensidig måde, ved at dvæle ved
hustruens  pligter,  men  i  lyset  fra  korset  søge  at  forstå  deres  opgave  som
overhovedet  i  familien.  “Mænd,  elsk  jeres  hustruer,  ligesom  Kristus  har  elsket
kirken og givet sig hen for den for at hellige den ved at rense den i badet med vand
ved ordet.”’  Det Kristne Hjem, s. 87-88.
‘En kvinde, som vil underkaste sig til  at blive dikteret  til  i  dagliglivets mindste
detaljer,  som  vil  opgive  sin  identitet,  vil  aldrig  være  til  megen  gavn  eller
velsignelse i verden og vil ikke opfylde Guds hensigt med hendes eksistens. Hun er
blot en maskine, der skal ledes af en andens vilje og en andens sind. Gud har givet
enhver, mand og kvinde, en identitet, en personlighed. Alle må i gudsfrygt handle
for sig selv.’ Letters to Young Lovers, s. 48.

‘To hustruer’

7. Hvornår kom flerkoneri første gang ind hos menneskeslægten? 1 Mos. 4,
19.

BEMÆRK: ‘Flerkoneri blev praktiseret på et meget tidligt tidspunkt. Det var en af
de  synder,  der  nedkaldte  Guds  vrede  over  verden  før  syndfloden,  men  efter
syndfloden  bredte  den  sig  igen.  Satan  bestræbte  sig  bevidst  på  at  forvrænge
ægteskabet,  begrænse  dets  forpligtelser  og  formindske  dets  hellighed,  for  der
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fandtes  ingen  sikrere måde til  at  ødelægge Guds billede i  menneskene og åbne
vejen til ulykke og ondskab.’ Patriarker & Profeter, s. 169.

8. Hvilken slags mand var den første mand med flere hustruer? 1 Mos. 4, 23-
24.

BEMÆRK: ‘Gud gav manden én hustru. Hvis han havde skønnet, at det var bedst
for manden at have mere end én hustru, kunne han let have givet ham to; men han
billigede ikke noget sådant. Hvor som helst flerkoneri praktiseres, er det imod vor
himmelske Faders vise plan. Under denne praksis degenereres slægten, og alt, hvad
der  gør  det  ægteskabelige  liv  ophøjet  og  forædlende,  bliver  ødelagt.’  Youth’s
Instructor, 10. august 1899.

9. Hvilke eksempler er vi blevet vist på de negative virkninger af flerkoneri? 
1 Mos. 16, 3-6; 1 Sam. 1, 1-2. 4-6.

BEMÆRK: ‘Flerkoneri var blevet så udbredt, at det ikke mere regnedes for synd;
men  det  var  alligevel  en  overtrædelse  af  Guds  lov  og  var  skæbnesvangert  for
familielivets hellighed og fred.  Abrahams ægteskab med Hagar fik onde følger,
ikke alene for hans egen husstand, men også for fremtidige slægter.’ Patriarker &
Profeter, s. 73.
‘Elkana var en levit fra Efraims bjerge. Han var velhavende og indflydelsesrig og
elskede og frygtede Herren. Hans hustru Hanna var en meget from kvinde. Hun var
mild  og  beskeden,  var  præget  af  dyb  alvor  og  besad  en  tro  af  høj  karat.  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.

‘På grund af jeres hårdhjertethed’

10. Hvorfor tillod Gud skilsmisser? Matt. 19, 8. Sammenlign med 5 Mos. 24, 
1-2.
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BEMÆRK: ‘Jeg kan ikke se, hvad der mere kan gøres i denne sag, og jeg tror, at
det  eneste  rigtige  er  at  bryde  forbindelsen  med  din  kone.  Dersom hun  er  fast
besluttet på ikke at leve sammen med dig, vil det kun føre til ulykke både for dig og
hende, ved at forsøge på det. Når hun er fuldt og fast bestemt på at gennemføre sit
forsæt, kan du ikke gøre andet end at tage korset op og vise dig som en mand. ’ Det
Kristne Hjem, s. 268.
‘Jeg har modtaget dit brev, og jeg kan ikke råde dig til at vende tilbage til [din
mand],  med mindre  der  sker  afgjorte  forandringer  i  hans  liv.  Herren  kan  ikke
anerkende de idéer,  han har  haft  om, hvad en hustru har  krav på.  Dersom han
holder fast  ved sine tidligere synspunkter,  vil  det  ikke blive bedre,  end det  har
været. Han ved ikke, hvordan han skal behandle en hustru. Dette er et meget trist
forhold. Jeg synes, det er synd for [din mand], men jeg kan ikke råde dig til at gå
tilbage til ham, stik i strid med din egen dømmekraft. Jeg vil tale lige så åbent og
ærligt til dig, som jeg gjorde til ham. Det vil være til stor skade for dig, dersom han
igen vil herske,  som han vil. Jeg havde håbet,  at  han ville forandre sig.  Herren
kender til alle træk ved din erfaring. Stol på ham og vær ved godt mod. Han vil
ikke forlade dig. Jeg har den største medfølelse med dig.’ Det Kristne Hjem, s. 267-
268. 

11. Hvad var Jesu svar på spørgsmålet angående dem, der ønskede at skille 
sig af en hvilken som helst grund, de ønskede? Matt. 19, 3-6. 

BEMÆRK: ‘Blandt  jøderne  var  det  vanligt,  at  manden kunne skille  sig  fra  sin
hustru af de mest trivielle grunde, og hun havde da ret til at gifte sig igen. Dette
førte til megen ulykke og synd. I sin bjergprædiken gjorde Jesus det tydeligt, at
ingen kunne skille sig af andre grunde end utroskab mod ægteskabsløftet. “Enhver,
som skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt, han bliver årsag til, at der
bedrives hor med hende; og den, der gifter sig med en fraskilt kvinde, han bedriver
hor” Matt. 5, 32.’ Det Kristne Hjem, s. 265.
‘Jeg bliver syg om hjertet, når jeg ser den løsagtige måde, ægteskabsløfterne bliver
betragtet på. Vi nærmer os dommen. Jeg beder dig omhyggeligt, åbent og oprigtigt
at overveje din indstilling. Ved nærmere bekendtskab er der måske en uvilje mod
din mands optræden og væremåde.  Er der ikke mange,  der vil gøre den samme
opdagelse, når det nye ved ægteskabet er forbi? Men da du aflagde dit løfte foran
Gud og de hellige engle, så vidste du, at du ikke var fuldkommen, og din mand ikke
var  fuldkommen;  men  dette  er  ikke  nogen  undskyldning  for  at  bryde
ægteskabsløftet. Der er behov for at træne jeres sind og hjerte, så I kan bære over
med hinanden, være venlige over for hinanden og ikke lade mistillid og had komme
ind.’ Testimonies on Sexual Behaviour, s. 55.

12. Hvilket råd gav Paulus angående dem, der var blevet forladt af en vantro
hustru eller mand? 1 Kor. 7, 15.
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BEMÆRK: ‘Dersom hustruen er vantro og modstander, kan manden alligevel ikke
skille hende fra sig af den grund. For at være i harmoni med Guds lov må han blive
hos hende, med mindre hun selv vælger at skille sig fra ham.’ Det Kristne Hjem, s.
269.

‘I opstandelsen fra de døde’

13. Hvilken sandhed skulle ægteskabet vise? Ef. 5, 25-28.

BEMÆRK: ‘Ægteskabet,  en forening,  som skal vare hele livet, er et symbol på
forholdet mellem Kristus og menigheden. Den samme ånd, som Kristus viser over
for menigheden, skal mand og hustru vise over for hinanden. Dersom de elsker Gud
mere end noget andet, vil de også vise kærlighed og omtanke for hinanden. Ved
deres  gensidige  selvfornægtelse  og  selvopofrelse  vil  de  være  til  velsignelse  i
hjemmet.’ Det Kristne Hjem, s. 70.

14. Vil ægteskaber finde sted efter alle tings genoprettelse? Luk. 20, 34-35.

BEMÆRK: ‘Der er personer i dag, som giver udtryk for den mening, at der bliver
indgået ægteskab og fødes børn på den nye jord, men den, der tror på skrifterne,
kan ikke antage sådanne lærdomme. Den lære, at der skal fødes børn på den nye
jord,  hører  ikke  til  det  profetiske  ord,  som  er  så  meget  fastere  for  os.  Kristi
udtalelse er alt for tydelig til at kunne misforstås, Den burde for bestandig have løst
spørgsmålet om ægteskab og barnefødsel på den nye jord. Hverken de, der opstår
fra de døde, eller de, der bliver forvandlet uden at se døden, skal tage til ægte eller
bortgiftes.  De vil  være  som Guds  engle,  medlemmer  af  kongefamilien.  Jeg  vil
gerne sige til dem, der hylder anskuelser, som er i modstrid med denne tydelige
udtalelse  af  Kristus,  at  i  sådanne  spørgsmål  er  tavshed  veltalenhed.  Det  er
formastelse at hengive sig til formodninger og teorier angående ting, som Gud ikke
har kundgjort os i sit ord. Vi skal ikke give os til at spekulere over vor fremtidige
tilstand.’ Herren Kommer, 27. december.
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‘Der satte han mennesket’

UDENADSVERS: ‘Derpå plantede Gud Herren en have i Eden ude mod øst, og
der satte han mennesket, som han havde dannet.’ 1 Mos. 2, 8. 

STUDIEHJÆLP: Confrontation, s. 11-12.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Mos. 1-3.
LEKTIENS MÅL: At studere menneskets oprindelige livsstil og omgivelse.

Indledning
‘Edens have var et billede på, hvad Gud ville, at hele jorden skulle blive, og det

var hans hensigt, at menneskeslægten, efterhånden som den voksede i antal, skulle
oprette andre hjem og skoler i lighed med den, som han havde givet dem. Således
skulle  i  tidens løb hele jorden blive fuld af  hjem og skoler,  hvor Guds ord og
gerninger kunne granskes, og hvor de studerende således skulle blive mere og mere
velegnede til gennem endeløse tider at genspejle Guds herligheds lys og visdom.’
Uddannelse, s. 22-23.

‘Derpå plantede Gud Herren en have’

1. Hvilken slags omgivelse skabte Gud mennesket til at leve i? 1 Mos. 2, 8. 

BEMÆRK:  ‘Vore  første  forældres  hjem  blev  givet  som  mønster  for  deres
efterkommere, når de skulle stifte deres egne hjem. Hjemmet i Eden, som Gud selv
havde bygget, var ikke et overdådigt palads. Det stolte menneskehjerte glæder sig
over at rejse storslåede og kostbare bygninger og ser med tilfredshed på det, de selv
har  udført.  Men  Gud  lod  Adam  bo  i  en  have.  Det  var  hans  bolig.  Himmelen
dannede en mægtig kuppel over den, og jorden, med alle de smukke blomster og
med et dække af levende grønt, var gulvet. De løvrige grene på de mægtige træer
udgjorde  væggene.  Hjemmet  var  smykket  med  alle  tænkelige  kunstværker,
smukkere end alt det, menneskelige kunstnere har frembragt. I alt det, som omgav
det lykkelige par, var der en lærdom for alle tider: at ægte tilfredshed ikke findes i
selvtilfredshed  og  overdådig  luksus,  men  i  samfundet  med  Gud  gennem  hans
skaberværk.’ Det Kristne Hjem, s. 99.

2. Hvilken slags arbejde fik Adam? 1 Mos. 2, 15.

BEMÆRK:  ‘Adam fik til  opgave at  ordne  haven.  Skaberen  vidste,  at  han ikke
kunne være lykkelig uden at have noget at lave. Han kunne nok fryde sig over alt
det smukke i haven, men det var ikke nok. Uden arbejde kunne den forunderlige 
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organisme  ikke  virke,  som den  skulle.  Dersom lykke  have  været  identisk  med
lediggang,  ville  Gud  have  ladet  menneskene  være  lykkelig  uvidende  om,  hvad
arbejde er. Men han, som skabte mennesket, vidste hvad der ville bidrage til dets
lykke, og så snart han havde skabt Adam, havde han en meningsfyldt opgave til
ham. Løftet om fremtidig herlighed og bestemmelsen om, at mennesket skulle slide
for det daglige brød, kom fra den samme trone.’ Det Kristne Hjem, s. 22-23. 

3. Hvordan bliver vi vist, at Eva skulle hjælpe med Adams arbejde? 1 Mos.
2, 18.

BEMÆRK: ‘Beboerne i Edens have fik betroet at passe haven, “at dyrke og vogte
den.” Deres beskæftigelse var ikke trættende, men behagelig og styrkende… Den
sande  glæde  ved  livet  findes  kun  hos  arbejdende  mænd  og  kvinder.  Englene
arbejder flittigt. De er Guds tjenere for menneskenes børn. Skaberen har ikke afsat
nogen plads for lediggang.’ Patriarker & Profeter, s. 20.

‘Jeg giver eder’

4. Hvilken slags mad fremskaffede Gud for menneskeheden? 1 Mos. 1, 29.

BEMÆRK: ‘For at kunne vide, hvilke der er de bedste fødemidler, må vi studere
Guds oprindelige plan for menneskers kost. Han, som skabte mennesket, og som
forstår  dets  behov,  foreskrev  Adam hans føde.  Gud sagde:  “Jeg giver  eder  alle
urter, … som bærer frø, og alle træer, som bærer frugt med kerne; de skal være eder
til  føde.”  … Gud gav  vore første  forældre  den føde,  han planlagde,  at  slægten
skulle spise. Det var imod hans plan, at nogen skabnings liv skulle tages. Der skulle
ikke  være  nogen  død i  Eden.  Træernes  frugt  i  haven  var  den  føde,  mennesket
krævede. Det er Herrens hensigt at føre sit folk tilbage til at leve af enkle frugter,
grøntsager og kornprodukter. Gud tilvejebragte frugt i sin naturlige tilstand til vore
første forældre.’ Counsels on Diet & Foods, s. 81.

5. Hvordan  adskilte  menneskets  oprindelige  kost  sig  fra  de  andre
skabningers kost? 1 Mos. 1, 30.  Sammenlign med vers 29. 

BEMÆRK: Læg mærke til, at de andre skabninger skulle spise “grønne urter.” Det
var ikke før, mennesket syndede og blev tvunget til at forlade Eden, at det også fik
anvisning om at spise “markens urter.”
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‘Gode til føde’

6. Hvordan  sørgede  Gud  for  et  tilstrækkeligt  forråd  af  føde  til
menneskeheden? 1 Mos. 2, 9a.

BEMÆRK: ‘Alt, hvad Gud havde skabt, var fuldkomment i skønhed, og der så
ikke ud til  at  mangle  noget,  som kunne bidrage  til  det  hellige  pars  lykke;  men
alligevel gav Gud dem endnu et tegn på sin kærlighed ved at give dem en have som
deres særskilte hjem. I denne have var der træer af enhver art, og mange af dem
bugnede af duftende, velsmagende frugter. Der var smukke vinranker, som voksede
ret  op  og  dog  frembød  et  yndefuldt  syn,  med  grenene  tynget  ned  af  frodige,
indbydende frugter  i et utal af farver.  Det var Adams og Evas opgave at forme
vinrankerne, så de dannede løvhytter, hvorved de skabte en bolig for sig selv, der
bestod af levende træer, dækket af blade og frugter. Der var duftende blomster i
store mængder og i enhver farve.  Midt i haven stod livets træ, som overgik alle
andre træer i skønhed. Dets frugt lignede æbler af guld og sølv, og de havde kraft
til at forevige livet.’ Patriarker & Profeter, s. 18-19.  

7. Hvilke to træer i haven blev især nævnt? 1 Mos. 2, 9b.

BEMÆRK:  ‘Lige  fra  begyndelsen  af  menneskets  tilværelse  blev  ønsket  om
selvtilfredsstillelse sat under kontrol, denne skæbnesvangre tilbøjelighed, der var
begyndelsen til Satans fald. Kundskabens træ, der stod i nærheden af livets træ midt
i haven, skulle være en prøve på vore første forældres lydighed, tro og kærlighed.’
Patriarker & Profeter, s. 19.

‘Skal du visselig dø’

8. Hvilket af disse to træer blev mennesket forbudt at spise af, og hvad ville
resultatet af ulydighed være? 1 Mos. 2, 16-17.

BEMÆRK: ‘Heri  er  fremsat  et  princip,  som  ses  i  Guds  handlemåde  med
mennesker. Herren stillede vore første forældre i Edens have. Han omgav dem med
alt, der kunne tjene til deres lykke, og han bad dem anerkende ham som alle tings
ejer. Han fik ethvert træ til at vokse i haven, som var behageligt at se på og godt til
føde; men blandt dem lavede han en undtagelse. Af alle de andre måtte Adam og
Eva frit spise; men om dette ene træ sagde Gud: “Du må ikke spise af det.” Her var
prøven på deres taknemmelighed og troskab mod Gud.’ Counsels on Stewardship,
s. 65.
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9. Hvilken forandring fandt sted som et resultat af menneskets ulydighed? 1
Mos. 3, 16-17.

BEMÆRK: ‘Herren fortalte Eva om al den sorg og smerte, der fra nu af skulle
blive hendes lod… Ved skabelsen havde Gud gjort hende til Adams lige. Hvis de
var forblevet lydige imod Gud i overensstemmelse med hans store kærligheds lov,
ville  de  altid  have  været  i  harmoni  med hinanden;  men synden  havde medført
disharmoni, og nu kunne deres forening kun bevares og harmonien genoprettes ved,
at en af parterne underkastede sig.  Eva var den første,  der syndede,  og hun var
faldet i fristelse ved at fjerne sig fra sin ledsager på trods af Guds forskrift. Det var
ved  hendes  overtalelser,  Adam  syndede,  og  hun  blev  nu  stillet  i  et
afhængighedsforhold til sin mand... Så længe Adam forblev tro mod Himmelen, var
hele naturen ham underdanig, men da han gjorde oprør mod den guddommelige
lov,  gjorde  de  skabninger,  der  stod  under  ham,  oprør  mod  hans  herredømme.
Således ville Herren i sin store barmhjertighed vise menneskene sin lovs hellighed
og gennem deres egen erfaring lede dem til at se faren ved at tilsidesætte den, selv
på det mindste punkt.’ Patriarker & Profeter, s. 29-30.
‘Skønt der vokser torne og tidsler på Jorden på grund af syndens forbandelse, er der
blomster på tidslerne, og tornene er skjult af roser. Alt i naturen vidner om Guds
ømme, faderlige omsorg og om hans længsel  efter  at  gøre sine børn lykkelige.’
Patriarker & Profeter, s. 311. 

‘Markens urter skal være din føde’

10. Hvilken ændring i menneskets kost gjorde Gud, efter mennesket havde
syndet? 1 Mos. 2, 18b.

BEMÆRK: ‘Da menneskene forlod Eden for at  ernære sig ved at  dyrke jorden
under syndens forbandelse,  fik de også tilladelse til  at  spise “markens urter” (1
Mos. 3, 18). Kornsorter,  frugter  og nødder udgør den kost, som vor Skaber har
udvalgt for os. Disse fødemidler, tilberedte på en så ligefrem og naturlig måde som
muligt, er de sundeste og mest nærende. De giver en styrke, en udholdenhed og en
tankeklarhed, som ikke fås ved en mere sammensat og stimulerende kost.’  I Den
Store Læges Fodspor, s. 300.

11. Hvilken ændring fandt sted i menneskets arbejde, efter det havde syndet?
1 Mos. 3, 19.
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BEMÆRK: ‘Det var ikke Guds vilje, at det syndfri par skulle kende noget til det
onde. Han havde givet dem det gode i rigeligt mål og havde holdt det onde tilbage.
Men på trods af  hans bud havde de spist  af  det  forbudne træ, og nu skulle  de
fortsætte med at spise af det, de ville få kendskab til det onde alle deres livs dage.
Fra den tid ville menneskeheden blive plaget af Satans fristelser. I stedet for det
herlige arbejde, der var anvist dem, skulle ængstelse og hårdt slid blive deres lod.
De ville blive udsat for skuffelse, sorg og smerte og til sidst døden.’ Patriarker &
Profeter, s. 30.

‘Frygt for eder over alle jordens vildtlevende dyr’

12. Hvordan var menneskets oprindelige forhold til de andre skabninger? 1
Mos. 1, 26.

BEMÆRK: ‘Adam blev kronet  til  konge i  Eden.  Han fik herredømme over alt
levende, som Gud havde skabt. Herren velsignede Adam og Eva med intelligens,
som  han  ikke  havde  givet  nogen  anden  skabning.  Han  gjorde  Adam  til  den
retmæssige hersker over sine hænders værk. Mennesket, skabt i det guddommelige
billede, kunne betragte og værdsætte Guds herlige værk i naturen.’ Confrontation,
s. 10.

13. Hvilken forandring fandt sted i det forhold efter syndfloden? 1 Mos. 9, 2.

BEMÆRK: ‘Da Noa så de mægtige rovdyr,  der kom ud af arken sammen med
ham, frygtede han for, at hans familie på kun otte personer ville blive tilintetgjort af
dem. Men Herren sendte en engel til sin tjener med et beroligende budskab: “Frygt
for eder  og rædsel for eder  skal  være over alle jordens vildtlevende dyr og alle
himmelens fugle og i alt, hvad jorden vrimler med, og i alle havets fisk; i eders
hånd er de givet!”’ Patriarker & Profeter, s. 55.

14. Hvilken ændring tillod Gud i menneskets kost efter syndfloden? 1 Mos. 9,
3-4, men sammenlign med 1 Mos. 7, 2.

BEMÆRK: ‘Før denne tid havde Gud ikke givet menneskene tilladelse til at spise
animalsk  føde.  Han  havde  til  hensigt,  at  menneskeslægten  helt  skulle  leve  af
jordens afgrøder; men nu, da alt grønt var ødelagt, tillod han dem at spise kødet af
de rene dyr, der var bevaret i arken.’ Patriarker & Profeter, s. 55.
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‘En ny skabning’ 

UDENADSVERS: ‘Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det
gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!’ 2 Kor. 5, 17.

STUDIEHJÆLP: Lys over hverdagen, del 1, s. 82-85.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Ez. 36, 25-27.
LEKTIENS  MÅL:  At  studere  Guds  skabende  kraft  til  at  genoprette  Guds

billede i mennesket.

Indledning
‘Hellighed for Gud er at herliggøre ham, ved at den menneskelige vilje retter sig

fuldstændig efter den guddommelige vilje. Der er et rent sind. Sjælen og legemet
som Kristi købte ejendom skal fremstilles for Gud uden plet eller rynke eller noget
sådant.  Dette  vil  vise sig at  modarbejde Satans sindrige værk med at  ødelægge
mennesket.  Dette  er  genskabelsen  af  det  menneskelige  redskab  ved  Jesu  Kristi
fortjenester;  noget  rent  skabes ud af  noget  urent,  og Guds billede genoprettes  i
mennesket. Det menneskelige redskab skal gå fremad for at nå den højeste standard
af  en  fuldkommen  karakter  ved  at  beskue  Jesu  Kristi  karakter.’  Manuscript
Releases, bind 7, s. 274.

‘I vort billede’

1. Hvad var Guds oprindelige plan for mennesket? 1 Mos. 1, 26.

BEMÆRK: ‘Mennesket var kronen på Guds skaberværk, skabt i Guds billede og en
afglans  af  hans egenskaber.  Satan har  bestræbt sig  på at  udviske gudsbilledet  i
mennesket og i stedet indpræge sit eget billede. Gud elsker mennesket meget højt,
fordi han skabte det i sit eget billede.’ Kristus Alene, s. 40. 

2. Hvad er Guds plan for angrende syndere? Rom. 8, 29. Sammenlign med 
Sal. 17, 15; 1 Joh. 3, 2.

BEMÆRK:  ‘I  Kristus  findes  hyrdens  omsorg,  forældrenes  kærlighed  og  den
medlidende Frelsers uendelige nåde. Han tilbyder  sine velsignelser  på den mest
tillokkende måde. Det er ham ikke nok kun at fortælle om disse velsignelser. Han
tilbyder dem som noget meget tiltrækkende for at vække ønsket om at komme i
besiddelse af dem… Fortæl mennesker om ham, som er “herlig blandt titusinder,”
og om ham, som er “idel ynde.” Højs. 5, 10. 16. Ord alene kan ikke udtrykke dette.
Det må genspejles i karakteren og åbenbares i livet. Kristus sidder model og venter 
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på,  at  hans  billede  skal  genspejles  i  hver  eneste  discipel.  Enhver  er  af  Gud
forudbestemt til at “blive hans Søns billede lige.” Rom. 8, 29. I ethvert menneske
bør Kristi langmodige kærlighed, hans sagtmodighed, barmhjertighed og sandhed
åbenbares for verden.’ Den Store Mester, s. 565.

‘Kvinden, som du satte ved min side’

3. Hvordan faldt mennesket væk fra Gud? 1 Mos. 3, 6. 

BEMÆRK: ‘Vi må forvisses om en sygdoms ondartethed, inden vi føler vort behov
for  helbredelse.  De,  som ikke  indser  syndens  syndighed,  er  ikke  i  stand  til  at
værdsætte værdien af forsoningen og nødvendigheden af at være renset for al synd.
Synderen måler sig med sig selv og med dem, der ligesom han er syndere. Han ser
ikke på Kristi renhed og hellighed. Men når Guds lov overbeviser hans hjerte, siger
han med Paulus: “Jeg levede engang uden lov, men da budet kom, levede synden
op, og jeg døde” (Rom. 7, 9-10). Gud skabte mennesket til sin ære. Han vil ikke og
kan ikke udholde tilstedeværelsen af synd i sit herredømme… Adams synd ville af
menighederne i dag blive betragtet som en simpel fejltagelse, som burde tilgives
straks og glemmes. Men Guds standard er høj, og hans ord er uforanderligt, og alle
selviske og begærlige handlinger er en vederstyggelighed i hans øjne.’ The Upward
Look, s. 16. 

4. Hvilken Guds befaling havde de overtrådt ved denne handling? 1 Mos. 2, 
16-17. Sammenlign med 1 Mos. 3, 2-3.

BEMÆRK: ‘Den ulykkesbølge, som fulgte efter vore første forældres overtrædelse,
betragtes af mange som en alt for frygtelig følge af så lille en synd, og de betvivler
Guds visdom og retfærdighed i hans handlemåde med menneskene. Men hvis de
ville  trænge dybere  ind i  dette  spørgsmål,  ville  de  indse deres  fejltagelse.  Gud
skabte mennesket i sit billede, fri for synd. Jorden skulle befolkes af væsener, der
kun stod lidt under englene; men deres lydighed måtte sættes på prøve. Og prøvens
lethed gjorde netop synden særlig stor. Hvis Adam ikke kunne bestå den mindste
prøve, kunne han heller ikke have bestået en større prøve, dersom han havde fået
betroet større ansvar. Hvis Adam var blevet stillet på en eller anden stor prøve, ville
de, hvis hjerte drages mod det onde, have undskyldt sig med at sige: “Dette er en
ubetydelig  ting,  og  Gud er  ikke  så  nøje  med småting.”  Og så  ville  der  stadig
forekomme overtrædelser  i  ting,  der  regnes  for  små,  og  som passerer  ustraffet
blandt mennesker. Men Herren havde tydeligt vist, at synd af enhver størrelse er
anstødelig for Gud. Det forekom Eva at være en lille ting at være ulydig mod Gud
ved at smage det forbudne træs frugt og friste sin mand til også at synde; men deres
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synd åbnede ulykkens sluseporte til verden. Hvem kan i fristelsens øjeblik forudse
de frygtelige følger af blot ét fejltrin?’ Patriarker & Profeter, s. 30-31.

5. Hvilke forandringer fandt sted hos dem på grund af deres synd? 1 Mos. 3, 
7-13.

BEMÆRK: ‘Den kærlighed og fred, de havde ejet, var borte, og i stedet mærkede
de en følelse af synd,  en skræk for fremtiden,  en sjælens nøgenhed.  Den lysets
klædning, der havde omgivet dem, forsvandt nu, og for at erstatte den prøvede de
selv at skaffe sig et dække; for de kunne ikke uden klæder møde Guds og de hellige
engles blikke. Nu begyndte de at se syndens sande karakter. Adam bebrejdede sin
ledsager  hendes  tåbelighed  ved  at  forlade  hans  side  og  lade  sig  bedrage  af
slangen… Adam kunne hverken benægte eller undskylde sin synd; men i stedet for
at vise anger prøvede han at kaste skylden på sin hustru og derved på Gud selv.
“Kvinden, som du satte ved min side, gav mig af træet, og så spiste jeg.” Han, som
af kærlighed til Eva frivilligt havde valgt at give afkald på Guds anerkendelse, på
sit hjem i Paradiset og et evigt liv i glæde, prøvede nu efter sit fald at gøre sin
ledsager,  ja, selv sin Skaber ansvarlig for overtrædelsen. Så frygtelig er syndens
magt. Da kvinden blev spurgt: “Hvad har du gjort!” svarede hun: “Slangen forførte
mig, og så spiste jeg.” “Hvorfor skabte du slangen? Hvorfor lod du den komme ind
i Edens have?” var de spørgsmål, der lå i hendes undskyldning for synden. Ligesom
Adam  anklagede  hun  Gud  for  at  have  ansvaret  for  deres  fald.
Selvretfærdiggørelsens ånd havde sin oprindelse hos løgnens fader. Den blev næret,
så snart vore første forældre gav efter for Satans indflydelse, og den har været at
finde hos alle Adams sønner og døtre. I stedet for ydmygt at bekende deres synder
prøver de at dække over sig ved at kaste skylden på andre, på omstændighederne
eller på Gud, idet de også benytter hans velsignelser som en anledning til at knurre
mod ham.’ Patriarker & Profeter, s. 29.

‘Jeg giver eder et kødhjerte’

6. Hvilket løfte har Gud givet om at genoprette menneskets sind? Ez. 36, 26-
27.

BEMÆRK: ‘Fjendskab mod Satan er ikke noget naturligt for menneskehjertet; det
er  indpodet  ved  Guds  nåde.  Når  et  menneske,  som har  været  behersket  af  en
hårdnakket egensindighed, bliver frigjort og af hele sit hjerte overgiver sig til at
lade  sig  lede  af  Guds  himmelske  kræfter,  så  sker  der  et  under.  Det  samme er
tilfældet, når et menneske, der har levet i store vildfarelser,  kommer til at forstå
sandhedens moral. Hver eneste gang en sjæl bliver omvendt og lærer at elske Gud
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og holde hans bud, opfyldes Guds løfte: “Jeg giver eder et nyt hjerte, og en ny ånd
giver jeg i eders indre.” Ez. 36, 26. Forandringen i menneskehjerter, forvandlingen
af menneskers karakter er et under, som åbenbarer os en evig Frelser, der arbejder
for at frelse sjæle.’ Den Store Mester, s. 276.

7. Hvilken forandring har Gud lovet at tilvejebringe i angrende synderes 
sind? Rom. 12, 2. Sammenlign med Heb. 10, 16.

BEMÆRK: ‘Der er to vildfarelser, som Guds børn, især de, der nylig er begyndt at
forlade sig på hans nåde, må være på vagt imod. Den første … er den at forlade sig
på sine egne gerninger som et middel til at komme i samklang med Gud. Den, der
søger at blive hellig ved sine egne gerninger, idet han holder loven, forsøger det
umulige. Alt, hvad mennesket kan gøre uden Kristus, er besmittet af egenkærlighed
og synd. Det er Kristi nåde alene, som ved troen kan gøre os hellige. Den modsatte
og ikke mindre farlige vildfarelse er at tro, at Kristus fritager menneskene for at
lyde Guds lov, og at eftersom det alene er ved troen, vi bliver delagtige i Kristi
nåde, har vore gerninger intet  med vor frelse at skaffe… Og er loven skrevet i
hjertet,  vil  den  da  ikke  også  præge  livet?  …  I  stedet  for  at  troen  fritager
menneskene for lydighed, er troen det eneste, der gør os delagtige i Kristi nåde,
hvorved  vi  bliver  i  stand  til  at  vise  lydighed…  Den,  som  ikke  alene  gør
indrømmelser over for Guds ord, men overgiver viljen til ham, giver Gud sit hjerte
og sin kærlighed, et sådant menneske har en tro, som er virksom ved kærlighed og
renser sjælen. Ved denne tro fornyes hjertet efter Guds billede, og det hjerte, som i
sin uomvendte tilstand ikke var Guds lov underdanig og heller ikke kunne være det,
glæder sig nu ved hans hellige bud og udbryder med salmisten: “Hvor elsker jeg
dog din lov! Hele dagen grunder jeg på den.” Sal. 119, 97. Lovens retfærdighed
fuldbringes i  os, “som ikke vandrer  efter kødet,  men efter  Ånden.” Rom. 8,  4.’
Vejen til Kristus, s. 60. 64

8. Hvordan viste David, at han forstod, at denne forandring kun kan ske ved
Guds skabende kraft? Sal. 51, 12. Sammenlign 1 Pet. 1, 23; 2 Kor. 5, 17.

BEMÆRK: ‘Ved bestandigt at se hen til Jesus fra morgen til aften med troens øje
vil  vi  blive styrket.  Gud vil  give de dyrebareste åbenbaringer til  sit  hungrende,
tørstende folk. De vil opdage, at Kristus er en personlig Frelser. De spiser hans ord,
for det er ånd og liv. Dette ord dræber den naturlige, jordiske natur, og et nyt liv i
Kristus Jesus skabes. Helligånden kommer med trøst til dem. Kærlighed erstatter
had,  og  hjertet  modtager  det  guddommelige  billedes  præg.  Kristi  billede  er
genskabt  i  det  menneskelige redskab,  og ved Kristi virkningsfulde forvandlende
nåde bliver han en ny skabning. “Men alle dem, som tog imod ham, gav han magt
til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. De blev ikke født af blod, ej
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heller af køds vilje, ej heller af mands vilje, men af Gud” (Joh. 1, 12-13). Dette er
den nye fødsel.’ Manuscript Releases, bind 10, s. 166.

‘Dem gav han magt’

9. Hvilke midler bruger Gud for at gøre dette muligt? Joh. 1, 12. 

BEMÆRK:  Et  antal  nyere  oversættelser  fjerner  Guds  magt  fra  dette  vers  og
erstatter det med begreber som ‘rettighed’ eller ‘autoritet.’ Bibelen forudsagde, at
der i de sidste dage ville være dem, som har gudsfrygts skin, men fornægter dens
kraft. Kristne er blevet advaret om at holde sig væk fra sådanne mennesker. 2 Tim.
3, 5. Læs versene 1-7 for at få en fuld beskrivelse af denne slags ‘kristen.’
‘Kristus vil give alle, som tager imod ham, kraft til at blive Guds børn. Han er altid
rede  til  at  hjælpe  os,  når  vi  trænger  til  det.  Lad  os  være  skamfulde  over  vor
vaklende tro. De, som bliver overvundet, har kun sig selv at bebrejde, fordi de ikke
stod fjenden imod. Alle, som vælger at komme til Kristus, vil få den hjælp, som de
behøver.’ Lys over hverdagen, s. 256. 

10. Hvad er et andet navn for denne kraft til at frelse mennesker fra deres 
synder? Rom. 1, 16.

BEMÆRK: ‘Kristendommens emblem består ikke i et udvortes mærke eller i  at
bære et kors eller en krone, men i det, som åbenbarer foreningen mellem mennesket
og Gud.  Det  er  ved hans nådes  kraft,  som bevirker  karakterens  forvandling,  at
verden skal overbevises om, at han sendte sin Søn som dens genløser. Ingen anden
indflydelse, der kan omgive menneskesjælen, har en sådan magt som indflydelsen
af et uegennyttigt liv. Det kraftigste argument til forsvar for evangeliet er en kærlig
og elskelig kristen.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 478.

‘En fornyelse af jeres sind’

11. Hvilken forandring vil denne kraft udrette i vort liv? Rom. 8, 3-4.

BEMÆRK: ‘Ægte tro efterfølges af kærlighed, og kærlighed af lydighed. Alle den
omvendtes kræfter og lidenskaber underlægges Kristi herredømme. Hans Ånd er en
genskabende  kraft,  og  alle,  som  vil  tage  imod  den,  forvandler  den  efter  det
guddommelige billede.’ Herren Kommer, 6. marts.
‘Kristi nådes forvandlende magt former og danner den, der forpligter sig til at tjene
Gud. Gennemsyret af Forløserens Ånd, er han rede til at fornægte sig selv, rede til
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at tage korset op, rede til at bringe et hvilket som helst offer for Mesteren. Han er
ikke længere ligegyldig over for mennesker, der går fortabt omkring ham. Han er
hævet over at søge sit eget. Han er skabt på ny i Kristus, og det har ikke længere
nogen betydning for ham at tjene sig selv. Han forstår, at hver eneste del af hans
væsen tilhører Kristus, som har forløst ham fra syndens slaveri. Hvert øjeblik af
hele hans fremtid er købt med Guds enbårne Søns dyrebare blod.’ Kristus Alene, s.
51.
‘Din del er at stille din vilje på Kristi side. Når du overgiver din vilje til hans, tager
han dig straks i besiddelse og virker i dig både at ville og at virke, for at hans gode
vilje kan ske. Din natur underlægges hans Ånds kontrol. Selv dine tanker er ham
underlagt. Hvis du ikke kan styre dine impulser, dine følelser, som du ønsker, så
kan du styre viljen, og således kan en fuldstændig forandring udrettes i dit liv. Når
du overgiver  din vilje til  Kristus, så er dit liv skjult med Kristus i Gud. Det er
allieret med den magt, som er over alle magter og myndigheder. Du har en styrke
fra Gud, som holder dig fast til hans styrke; og et nyt liv, selve troens liv, er muligt
for dig.’ My Life Today, s. 318.

12. Hvilken forvisning har vi om, at denne forandring vil være fuldstændig 
inden Jesu genkomst? 1 Joh. 3, 2.

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

‘Ingen kan se Guds rige’

13. Hvor vigtigt er det for os at blive forandret på denne måde? Joh. 3, 3. 
Sammenlign med vers 5. Se 2 Kor. 5, 17; Gal. 6, 15.
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BEMÆRK: ‘Der må være en ny fødsel,  et  nyt  sind ved Guds Ånds virke,  som
renser  livet  og forædler  karakteren.  Denne forbindelse med Gud gør mennesket
egnet til himmelens herlige rige. Intet menneskeligt påfund kan nogen sinde finde
et  lægemiddel  for  den  sjæl,  der  synder.  Kun  ved  anger  og  ydmygelse,  en
overgivelse  til  de  guddommelige  krav,  kan  nådens  værk  udføres.’  Spirit  of
Prophecy, bind 2, s. 132.
‘[Jesus] sagde: “Ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny.” Den nye
fødsel er begyndelsen på et nyt liv, en ny udstråling af lys på grund af en forandring
i karakteren. Det gamle liv i selviskhed er dødt, og Kristi liv åbenbares. Dette er
den første forberedelse, som er nødvendig for mænd og kvinder, der ønsker at være
Guds medarbejdere.’ Manuscript Releases, bind 17, s. 359.

14. Hvordan beskriver Gud dem, som er genoprettet til Guds billede? Åb. 14, 
12.

BEMÆRK:  ‘Vi  blev  skabt  i  Guds  billede,  efter  hans  lighed;  men  på  grund  af
synden har vi mistet ligheden med Skaberen og Genløseren. Vi er ude af harmoni
med Guds vilje, men Guds Søn har betalt en uendelig pris for at bringe os, så vi kan
tjene ham og gøre himmelens vilje. Guds moralske billede kan genoprettes i vor
faldne natur ved tro på Kristus og lydighed mod Jehovas bud.’ Review & Herald,
14. februar 1888.
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‘En ny jord’

UDENADSVERS: ‘Men den er, som der står skrevet, “hvad intet øje har set og
intet øre hørt, og hvad der ikke er opkommet i noget menneskes hjerte, hvad Gud
har beredt for dem, der elsker ham.”’ 1 Kor. 2, 9.

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, s. 547-551.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Åb. 21 – 22, 5.
LEKTIENS MÅL: At studere den nye jord, som Gud vil skabe.

Indledning
‘Der skal de frelste kende fuldt ud, ligesom de også selv er kendte fuldt ud. Den

kærlighed og medfølelse, Gud selv har indpodet i sjælen, finder dér sin sandeste og
lifligste udfoldelse. Den rene samhørighed med de hellige væsener, det harmoniske
samfund med de velsignede engle og med de trofaste fra alle tider, som har tvættet
deres  klæder  hvide  i  Lammets  blod,  de  hellige  bånd,  der  binder  “ethvert
faderforhold i Himmel og på Jord” (Ef. 3, 15) sammen – bidrager alt sammen til de
frelstes  lykke.  Der  skal  udødelige  mennesker  med  stadig  fryd  betragte
skaberkraftens vidundere, den forløsende kærligheds mysterium.’ Konfrontation, s.
550.

‘Jeg skaber nye himle og en ny jord’

1. Hvilket løfte har vi fået om, at en ny skabelse vil finde sted? Es. 65, 17a; 2
Pet. 3, 13.

BEMÆRK: ‘Vi har ventet længe på Frelserens genkomst. Men løftet står alligevel
fast. Snart skal vi være i det hjem, vi er blevet lovet. Jesus skal lede os langs livets
flod, som flyder ud fra Guds trone. Han vil forklare os alt, som er mørkt og uklart
ved den måde, han leder os her på jorden for at gøre vor karakter fuldkommen.
Med uformørket syn skal  vi se alt  det skønne i det  genoprettede Eden. Vi skal
lægge kronerne ned for hans fødder, gribe guldharperne og fylde himmelen med
lovsang til ham, som sidder på tronen.’ Det Kristne Hjem, s. 422-423.

2. Hvordan er vi blevet forvisset om, at minderne fra dette liv ikke vil vende
tilbage for at plage vort hjerte? Es. 65, 17b. 

BEMÆRK: ‘Vi befinder os endnu på denne jord med dens mørke og omvæltninger,
men inden længe vil vor Frelser komme for at befri os og skaffe os hvile. Lad os i 
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tro dvæle ved den herlige fremtid, som Gud har oprullet. Han, der døde for verdens
synder, slår Paradisets porte op på vid gab for alle dem, der tror på ham. Det varer
ikke længe, før kampen er forbi og sejren vundet. Vi skal snart se ham, som hele
vort håb om evigt liv er knyttet til. I hans nærværelse vil dette livs prøvelser og
lidelser svinde ind til ingenting. “Det gamle huskes ej mer, rinder ingen i hu.” “Så
kast da ikke jeres frimodighed bort, den har nemlig stor løn i følge; thi I behøver
udholdenhed for at gøre Guds vilje og få, hvad der er forjættet. Thi der er endnu
kun en liden stund, snart, snart, så kommer ham, der skal komme, og han tøver
ikke.”  “Israel  frelses  ved ...  en evig  frelse,  i  evighed  bliver  I  ikke  til  skam og
skændsel.” Es. 65, 17; Heb. 10, 35-37; Es. 45, 17. Se opad, se opad, og lad stadig
troen vokse. Lad denne tro lede dig ad den trange vej, der fører gennem portene til
staden ind i evigheden – den herlige, uophørlige fremtid, som venter de forløste.’
Profeter & Konger, s. 356.

‘Det, som var før, er nu forsvundet’

3. Hvilke aspekter af vort nuværende liv vil ikke være på den nye jord? Åb.
21, 4; Es. 33, 24; 35, 5-6a. 10. 

BEMÆRK: ‘Smerte kan ikke eksistere i den himmelske atmosfære. Der er ingen
tårer  mere,  ingen begravelsesoptog,  ingen tegn på sorg. “Ingen  indbygger  siger:
‘Jeg er syg!’ Folket dér har sin synd forladt” (Es. 33, 24). En vældig bølge af lykke
flyder frem og bliver dybere, eftersom evigheden ruller. Den tid er kommet, som
hellige mænd har set frem til med længsel, siden flammesværdet spærrede vejen til
Eden  for  det  første  menneskepar  –  den  tid,  da  hans  “ejendomsfolk”  vil  “blive
forløst” (Ef. 1, 14). Den jord, som oprindeligt blev givet mennesket som dets rige,
og som det forrådte til Satan, den vældige fjende, der holdt den så længe, er nu
vundet tilbage ved hjælp af den store frelsesplan. Alt det, der gik tabt på grund af
synden, er givet tilbage. Guds oprindelige hensigt med at skabe jorden fuldbyrdes
nu, hvor den gøres til de frelstes evige bolig.’ God’s Amazing Grace, s. 361.

4. Hvordan er vi blevet forvisset om, at de genvordigheder, som synden har
forårsaget, vil være borte for altid? Nah. 1, 9; Åb. 22, 3. Sammenlign med
1 Mos. 3, 17-19. 

BEMÆRK: ‘Ved dommens endelige fuldbyrdelse vil man se,  at der ikke findes
nogen begrundelse for synd. Når hele Jordens dommer skal spørge Satan: “Hvorfor
har du gjort oprør imod mig og berøvet mig mit riges undersåtter?” vil det ondes
ophavsmand ikke have nogen undskyldning.  Hver mund bliver  stoppet,  og hele
oprørsskaren vil være stum… Hele universet skal være vidne til syndens natur og
følger. Og dens totale udryddelse, som i begyndelsen ville have gjort englene bange
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og vanæret Gud, vil nu godtgøre hans kærlighed og befæste hans ære over for det
univers af skabninger, der glædede sig over at gøre hans vilje, og i hvis hjerter hans
lov er. Aldrig mere skal det onde vise sig igen. Som Guds ord siger: “Ej kommer
der to gange nød.” Nah. 1, 9… En prøvet og overbevist skabning vil aldrig mere
vendes fra troskab mod ham, hvis væsen har tilkendegivet sig for dem som bundløs
kærlighed og uendelig visdom.’ Konfrontation, s. 414-415.
‘Den ild, som fortærer de onde, lutrer Jorden. Hvert spor af forbandelsen udslettes.
Intet  evigt  brændende  helvede  skal  minde  de  frelste  om  syndens  frygtelige
resultater.’ Herren Kommer, 9. december.

5. Hvilket enkelt minde bliver der tilbage af denne syndige verden? Zak. 13,
6. Sammenlign med Hab. 3, 3-4. 

BEMÆRK: ‘Forbandelsens sidste spor er udslettet… Kun ét minde bliver tilbage:
Vor Frelser vil altid bære mærkerne efter sin korsfæstelse. På hans sårede hoved,
hans side, hans hænder og fødder ses de eneste spor af syndens grusomme følger.
Profeten, der ser Kristus i hans herlighed, siger: “Fra hans side udgår stråler; dér er
hans  vælde  i  skjul.”’  ‘Kristi  kors  vil  være  de  frelstes  videnskab  og  sang  i  al
evighed.’ Konfrontation, s. 547. 531.

‘De skal se hans ansigt’

6. Hvilket dyrebart privilegium vil blive gengivet menneskeheden? Åb. 21, 3,
22, 4; 1 Joh. 3, 2. Sammenlign med 1 Mos. 3, 8. 

BEMÆRK: ‘Dem, der tager imod ham, giver han magt til at blive Guds børn, for at
Gud til sidst kan tage imod dem som sine, og for at de kan bo hos ham gennem
evigheden. Hvis de i dette liv er trofaste over for Gud, skal de til sidst “se hans
ansigt, og hans navn skal stå på deres pander.” Åb. 22, 4. Hvad er himmelsk lykke
andet end dette at se Gud? Kan en synder, der bliver frelst ved Kristi nåde, komme
til at opleve nogen større glæde end den at betragte Guds ansigt og kende ham som
Fader?’ Herren Kommer, 4. november.

7. Hvad, som gik tabt på grund af synden, vil også blive gengivet mennesket?
Åb. 22, 2. Sammenlign med Ez. 47, 12 og se 1 Mos. 3, 22-24. 

BEMÆRK: ‘De frelste, der er ført tilbage til livets træ i det paradis, de mistede for
så  lang  tid  siden,  vil  “vokse  op”  til  menneskeslægtens  fulde  højde  i  dens
oprindelige  herlighed.  De  sidste  spor  af  syndens  forbandelse  fjernes,  og  Kristi
trofaste tilhængere fremstår i “Herren vor Guds skønhed,” i sjæl og sind og krop et

84



Lektie 13: 23. – 29. december
fuldkomment billede på deres Herre. Åh, hvilken vidunderlig forløsning! Talt om
og håbet på i lange tider, tænkt på med ivrig forventning, men aldrig helt forstået.’
Konfrontation, s. 527.

 ‘Herrens forløste drager til Zion’

8. Hvad er vi blevet fortalt om de andre skabninger på den nye jord? Es. 65,
25; 11, 6-9. 

BEMÆRK: ‘“Ørken og hede skal fryde sig, ødemark juble og blomstre, blomstre
frodigt som rosen” (Es. 35, 1). “I stedet for tjørnekrat vokser cypresser, i stedet for
tidsler  myrter” (Es.  55, 13).  “Og ulven skal  gå hos lammet,  panteren hvile hos
kiddet … dem driver en lille dreng” (Es. 11, 6). “Der gøres ej ondt og voldes ej
mén  i  hele  mit  hellige  bjergland”  (vers  9),  siger  Herren.  Da  skal  mennesket
genindsættes i sine tabte kongelige rettigheder, og de laverestående skabninger skal
atter  anerkende  hans  herredømme.  De  vilde  bliver  blide  og  de  frygtsomme
tillidsfulde.’ Herren Kommer, 11. december. 

9. Hvordan er Guds folks liv på den nye jord beskrevet? Es. 65, 21-23. 

BEMÆRK: ‘På den nye jord skal de frelste være optaget med de samme aktiviteter
og  glæder,  som  gjorde  Adam  og  Eva  lykkelige  i  begyndelsen  af  denne  jords
historie. Livet i Eden skal være et lykkeligt liv i haven og marken. “Da bygger de
huse og bor der selv, planter vin og spiser dens frugt; de bygger ej, for at andre kan
bo, de planter ej, for at andre kan spise; thi mit folk skal opnå træets alder, mine
udvalgte bruge, hvad de virker med hånd.” Alle kræfter vil blive udviklede og alle
evner øgede. De største foretagender vil blive gennemført, de højeste længsler vil
blive opfyldt, og de højeste mål vil blive nået. Stadig vil der være nye højder at nå,
nye underværker at beundre og nye sandheder at forstå. Der vil altid være noget,
der udfordrer alle kræfter i krop og sind.’ Det Kristne Hjem, s. 426.

10. Hvad er vi  blevet  fortalt om de fastsatte tider til  tilbedelse på den nye
jord? Es. 65, 22-23.

BEMÆRK: ‘I begyndelsen havde Faderen og Sønnen hvilet på sabbatten, efter at
deres  skaberværk  var  fuldført.  Da  “himmelen  og  jorden  med  al  deres  hær”
“fuldendtes” (1 Mos. 2, 1), frydedes Skaberen og alle himmelske væsener ved at
betragte  det  herlige  syn.  “Morgenstjernerne  jubled til  hobe,  og  alle  gudssønner
råbte af glæde.” Job 38, 7. Når den tid kommer, “da alt skal blive genoprettet, som
Gud har talt om gennem sine hellige profeters mund fra fordums tid” (ApG. 3, 21),
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skal skabelsens sabbat, den dag, hvor Jesus var lagt til hvile i Josefs grav, stadig
være en hviledag og glædesdag. Himmel og jord skal forene sig i lovprisning, når
de frelstes skarer “hver uge på sabbatten” (Es. 66, 23) i glad tilbedelse bøjer sig for
Gud og for Lammet. De frelstes hærskarer kender ingen anden lov end Himmelens
lov. De er én stor, lykkelig, forenet familie og er fyldt af tak og lov og pris. Når
denne herlighed oprinder, vil morgenstjernerne juble til hobe og alle gudssønner
råbe af glæde. “Hver måned på nymånedagen og hver uge på sabbatten skal alt kød
komme og tilbede for mit åsyn, siger Herren.” “Åbenbares skal Herrens herlighed,
alt kød til hobe skal se den.” “Thi som spiren gror af jorden, som sæd spirer frem i
en have, så lader den Herre Herren retfærd gro og lovsang for al folkenes øjne.”
“På hin dag bliver Hærskarers Herre en smuk krans og en herlig krone for sit folks
rest.” Es.  66, 23; 40, 5, 61, 11; 28, 5. Så længe himmelen og jorden er til,  vil
sabbatten blive ved med at være et tegn på Skaberens almagt, og når Paradiset atter
skal blomstre på jorden, vil Guds hellige hviledag blive æret af alle under solen.
“Hver  uge  på sabbatten”  skal  den herliggjorte  nye  jords  indbyggere  komme og
“tilbede for mit åsyn, siger Herren.” Es. 66, 23.’ Herren Kommer, 29. december.

‘Salige er de’

11. Hvem vil ikke være på den nye jord? Åb. 21, 8. Sammenlign med Åb. 21,
27.

BEMÆRK: ‘Den længste rejse foretages ved at tage ét skridt ad gangen. En række
skridt fører os til vejs ende. Den længste kæde består af enkelte led. Hvis et af disse
led  er  defekt,  duer  kæden  ikke.  Således  er  det  med  karakteren.  En  harmonisk
karakter består af enkelte gode handlinger.  Hvis et menneske bliver ved med at
begå  den  samme  fejl  i  stedet  for  at  besejre  den,  bliver  dette  menneske
ufuldkomment,  og det kommer ikke ind i den hellige stad. For at  komme ind i
Himmelen skal menneskets karakter være uden plet eller rynke eller andet sådant.
Intet, der forurener, kan nogen sinde komme derind. Ikke en eneste fejl er at finde i
den forløste skare.’ Kristus Alene, s. 349.

12. Hvem vil få lov til at komme ind i Guds stad? Åb. 22, 14.

BEMÆRK:  ‘Hvilke  alvorlige  anstrengelser  gør  mennesker  ikke  for  at  få
ejendomsretten  til  deres  jord.  De må have skøder,  der  kan  bestå  lovens  prøve.
Ejeren er ikke tilfreds, medmindre han er sikker på, at der ikke er nogen fejl i hans
skøde. Åh, om mennesker dog kunne være ligeså alvorlige med at få et skøde til
deres  himmelske  besiddelser,  som ville  bestå  lovens  prøve!  Apostlen  formaner
Kristi efterfølgere til at stræbe efter at gøre deres kaldelse og udvælgelse urokkelig.
Der må ikke findes fejl eller mangel i  dit  krav på udødelighed.  Frelseren siger:
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“Salige er de, som holder hans bud, for at de kan få adgang til livets træ og gennem
portene gå ind i staden.” Disse er Guds ord; de er ikke mine ord. Hold Guds bud, så
vil du få adgang til livets træ.’ Review & Herald, 30. april 1889.

‘Det ny Jerusalem’

13. Hvilke vidunderlige ting er vi blevet fortalt om den by, Jesus har beredt
for sit folk? Åb. 21, 10-23. 

BEMÆRK: ‘Der er det ny Jerusalem, denne nye forherligede jords hovedstad, “en
dejlig krone i Herrens hånd, et kongeligt hovedbind i hånden på din Gud.” Es. 62,
3. “Den funklede som den dyreste ædelsten, som krystalklar jaspis.” Åb. 21, 11.
Stadens gader er belagt med rent guld, og stadens porte er af guld besat med perler.
De rigdomme, man opnår her,  kan blive fortæret.  Dér vil ingen tyv nærme sig;
ingen møl eller rust skal fordærve. Du vil have en uforgængelig skat, som der ikke
vil være nogen fare for, at du mister. I Guds stad “skal der ingen nat være mere.”
Ingen vil trænge til hvile. Ingen bliver trætte af at gøre Guds vilje og prise hans
navn. Altid skal vi føle morgenens friskhed og altid være langt fra dens afslutning.
“Og de trænger ikke til lys fra lampe eller lys fra sol, thi Gud Herren skal lyse over
dem.” Åb. 22, 5. Solens lys fortrænges af en stråleglans, der ikke blænder øjnene,
så  det  gør  ondt,  men  som  overgår  middagssolens  klarhed.  Guds  og  Lammets
herlighed fylder den hellige stad med lys, der ikke slukkes. De frelste vandrer i en
evig dags solløse glans. “Og noget tempel så jeg ikke i staden; thi dens tempel er
Herren, Gud, den Almægtige, og Lammet.” Åb. 21, 22. Guds folk har den forret, at
de kan have frit fællesskab med Faderen og Sønnen. “Nu ser vi jo i et spejl, i en
gåde.” 1 Kor. 13, 12. Vi ser Guds billede som i et spejl, i naturen og i hans færd
med  mennesker,  men  til  den  tid  skal  vi  se  ham  ansigt  til  ansigt,  uden  noget
fordunklende slør imellem os. Vi skal opholde os i hans nærværelse og se hans
åsyns herlighed.’ The Faith I Live By, s. 363.

14. Hvordan ved vi, at disse ting er beredt til os? Joh. 14, 1-3; Heb. 11, 16.
Sammenlign med Heb. 11, 10. 

BEMÆRK: ‘“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. Vi har ventet længe på Frelserens genkomst. Men løftet står alligevel fast.
Snart skal vi være i det hjem, vi er blevet lovet. Jesus skal lede os langs livets flod,
som flyder ud fra Guds trone. Han vil forklare os alt, som er mørkt og uklart ved
den måde, han leder os her på jorden for at gøre vor karakter fuldkommen. Med
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uformørket syn skal vi se alt det skønne i det genoprettede Eden. Vi skal lægge
kronerne ned for hans fødder, gribe guldharperne og fylde himmelen med lovsang
til ham, som sidder på tronen.’ Testimonies, bind 8, s. 254.
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