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‘Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk’
Forord

Menigheden  er  Guds  fæstning,  hans  tilflugtssted  midt  i  en  oprørsk  verden.
Ethvert  forræderi  fra  menighedens  side  er  forræderi  imod  ham,  som  har  købt
menneskeslægten med sin enbårne Søns blod. Lige  fra begyndelsen har trofaste
sjæle  udgjort  menigheden  på  jorden.  Gennem  alle  tider  har  Herren  haft  sine
vægtere, der trofast har vidnet for det slægtled, inden for hvilket de har levet. Disse
vagtposter gav de advarende budskaber; og når de fik bud om at nedlægge våbnene,
overtog andre arbejdet. Gud oprettede en pagt mellem disse vidner og sig selv og
forenede menigheden på jorden med menigheden i  Himmelen. Han har  udsendt
sine engle for at styre sin menighed, og helvedes porte har ikke været i stand til at
besejre hans folk.

Gennem  århundreders  forfølgelse,  strid  og  mørke  har  Gud  opretholdt  sin
menighed. Ingen sky har sænket sig over den, som han ikke har beredt den til;
ingen modvirkende kraft  er  opstået  for  at  nedbryde hans værk, uden at  han har
forudset den. Alt, hvad han har forudsagt, har fundet sted. Han har ikke svigtet sin
menighed og overladt den til sig selv, men har ved profetiske forkyndelser angivet,
hvad der skulle ske, og det, som hans Ånd tilsagde profeterne at forudsige, er gået i
opfyldelse. Alle hans planer vil blive fuldbyrdede. Hans lov er fast forbundet med
hans trone, og ingen ond magt  kan tilintetgøre den. Sandheden er åbenbaret  og
vogtet af Gud, og den vil komme til at besejre al modstand.

Gennem tider med åndeligt mørke har Guds menighed været som en by, der
ligger på et bjerg.  Fra den ene tidsalder til  den anden har Himmelens rene lære
gennem  de  skiftende  slægtled  udfoldet  sig  inden  for  dens  grænser.  Omend
menigheden kan synes svækket og ufuldkommen, så er den dog det eneste, som
Gud på en særlig måde skænker sin højeste omhu. Den er skuepladsen for hans
nåde, hvor han fryder sig over at åbenbare sin magt til at forvandle hjerterne.

“Hvad skal vi sammenligne Guds rige med,” spurgte Kristus, “eller hvad for en
lignelse skal vi bruge om det?” Han kunne ikke anvende verdens kongeriger til
sammenligning. Inden for det borgerlige samfund fandt han intet at ligne det ved.
Jordiske riger hersker ved hjælp af den fysiske krafts overlegenhed, men ethvert
legemligt våben, ethvert tvangsmiddel er bandlyst fra Kristi rige. Det er dette riges
mål  at  hæve  og  forædle  menneskeheden.  Guds  menighed  er  det  hellige  livs
kongehof,  fyldt  af  mange  slags  gaver  og  beriget  med  Helligånden.  Dens
medlemmer må finde lykken gennem deres lykke, som de hjælper og velsigner.
Mark. 4,30. 

Gud valgte Israel  til at åbenbare hans væsen for mennesker.  Han ville, at de
skulle være som frelsens kilder for verden. Dem betroede han Himmelens visdom,
åbenbaringen af Guds vilje.  I  Israels  første tid havde verdens folkeslag gennem
deres fordærvelse mistet deres viden om Gud. Engang havde de kendt ham, men de
”ærede eller takkede ham ikke som Gud, men deres tanker blev tomme, og deres
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uforstandige hjerte blev formørket.” Rom. 1,21. Alligevel udslettede Gud dem i sin
barmhjertighed ikke aldeles. Han havde i sinde at give dem en mulighed for atter at
lære  ham at  kende gennem hans  udvalgte  folk.  Ved offertjenestens  lære  skulle
Kristus ophøjes for alle folkeslagenes øjne, og alle, som ville se hen til ham, skulle
leve.  Kristus  var  grundlaget  for  den  jødiske  statsordning.  Hele  systemet  med
forbilleder og symboler var en profeti om evangeliet, en fremstilling, der rummede
løfterne om frelse.

Men Israels folk mistede deres ophøjede ret som Guds stedfortrædere af syne.
De glemte Gud og svigtede i opfyldelsen af deres hellige kald. De velsignelser, som
de  modtog,  bragte  ikke  verden  nogen  velsignelse.  De  tilegnede  sig  alle  deres
forrettigheder til  egen forherligelse.  De lukkede sig ude fra verden for at undgå
fristelser.  De begrænsninger,  som Gud havde pålagt  dem med hensyn  til  deres
forbindelse med afgudsdyrkere som et middel til at hindre dem i at indrette sig efter
hedningernes skikke, benyttede de til at opbygge en mur til adskillelse mellem sig
selv og alle andre folkeslag. De berøvede Gud den tjeneste, han krævede af dem, og
de berøvede deres medmennesker religiøs vejledning og et helligt eksempel.

Mesterens Efterfølgere, s. 12-13.
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Lektie 1: 29. december - 5. januar  
 ‘Israel skal være dit navn’

UDENADSVERS: ‘Men han sagde: ”Dit navn skal ikke mere være Jakob, men
Israel; thi du har kæmpet med Gud og mennesker og sejret!”’ 1 Mos. 32, 28.
STUDIEHJÆLP: Patriarker og Profeter, s. 99-101.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Hoseas 10, 1-4; 11, 1-8; 12, 2-6.
LEKTIENS MÅL: At studere betydningen af Israel i Bibelen.
Forfatterens bemærkning: Jeg skylder Steve Wohlberg tak for mange af begreberne
bagved denne lektie.

Indledning
‘Under  hele  sin  profetgerning  vidnede  Esajas  tydeligt  om  Guds  plan  med
hedningerne. Der var også andre profeter, der havde omtalt Guds plan, men folk
havde ikke altid forstået det sprog, de benyttede. Esajas skulle gøre det meget klart
for Juda, at Guds Israel ville komme til at indbefatte mange mennesker, som ikke
var Abrahams kødelige efterkommere. Denne lære stemte ikke med hans samtids
teologi, men han forkyndte alligevel uden frygt det budskab, som Gud havde givet
ham, og bragte håb til mangt et længselsfuldt hjerte, som higede efter de åndelige
velsignelser, som var lovet Abrahams efterkommere.’ Profeter og Konger, s. 178.
 

‘Ja, stred med en engel og sejred’

1. Hvem fik først navnet “Israel” og hvorfor? 1 Mos. 32, 28. Sammenlign
med Hoseas 12, 5.

BEMÆRK:  ‘Den  fejl,  som  Jakob  havde  begået,  idet  han  tilegnede  sig
førstefødselsretten ved svig, blev nu tydelig fremstillet for ham. Han havde ikke
forladt  sig  på Guds  forjættelser,  men havde søgt  ved sine egne bestræbelser  at
udføre det,  som Gud ville  have udført  i  sin  egen  tid og på sin egen  måde.  Til
vidnesbyrd om, at han havde fået tilgivelse, blev hans navn forandret fra et navn,
som mindede om synd, til et navn, som mindede om hans sejr. Engelen sagde: “Dit
navn skal ikke fremdeles kaldes Jakob, (den, der fortrænger) men Israel; thi du har
kæmpet  med  Gud  og  med  mennesker,  og  fået  overhånd.”  1  Mos.  32,  28.’
Patriarker og Profeter, s. 100.

2. Hvem havde Jakob kæmpet med? 1 Mos. 32, 29-30.
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Lektie 1: 29. december – 5. januar
BEMÆRK: ‘Det var Kristus “Pagtens Engel”,  som havde åbenbaret  sig selv for
Jakob. Patriarken var nu magtesløs og led stor smerte, men han ville ikke slippe sit
tag. Aldeles angergiven og sønderbrudt klyngede han sig til engelen. ”Han græd og
bad om nåde.” Hos. 12, 5. Han måtte have forvisning om, at hans synd var tilgivet.
Legemlig smerte var ikke nok til at drage hans tanker bort fra denne genstand. Hans
beslutning  blev  stærkere,  hans  tro  mere  ivrig  og  udholdende  indtil  det  sidste.
Engelen søgte at rive sig løs. Han sagde: “Lad mig gå; thi det dages,” men Jakob
svarede: “Jeg vil ikke lade dig gå, uden du har velsignet mig.” Dersom hans tillid
havde været af en pralende og fræk natur, så ville Jakob øjeblikkelig være blevet
dræbt, men dette var en forvisning hos en sjæl, som bekendte sin egen uværdighed,
og dog stolede på, at Gud, som bevarer pagten, er trofast.’  Patriarker og Profeter,
s. 100.

‘Israel er min søn’

3. Hvorledes brugte Gud derefter navnet “Israel”? 2 Mos. 4, 22-23.

BEMÆRK:  ‘Da  det  hebræiske  folk  led  under  grusom  undertrykkelse  fra  deres
tugtemestere, så Gud på dem, og han kaldte Israel for sin søn. Han bød Moses at gå
til Farao med budskabet: “Israel er min førstefødte søn; lad min søn rejse, for at han
kan dyrke mig.” Herren ventede ikke, til hans folk gik fremad og i sejr stod ved Det
røde  Havs bred,  før  han kaldte Israel  sin  søn.  Mens de stadig  var  undertrykte,
nedværdigede,  trådt  under  fode  og  led  under  alt,  hvad  egypternes  magt  og
opfindsomhed kunne pålægge dem for at gøre deres liv bittert og ødelægge dem, da
tager Gud deres sag i sin hånd og erklærer over for Farao: “Israel er min førstefødte
søn.”’ The Southern Work, s. 14.
‘Herren kaldte Israel for sin førstefødte, fordi han havde udpeget dem blandt alle
folkeslag til at tage vare på hans lov. Lydighed imod denne lov ville bevare dem
rene  iblandt  afgudsdyrkende  nationer.  Han  gav  dem  specielle  privilegier,  som
normalt blev givet til den førstefødte søn.’ Spirit of Prophecy, bind 1, s. 175.

4. Hvordan omtalte Gud den nation, som han kaldte “Israel”? Es. 41, 8; 45,
4. Se også Es. 49, 3.

BEMÆRK: ‘Det var Guds vilje, at hele jorden skulle forberedes til Kristi første
komme, ligesom vejen i dag beredes for hans andet komme. Da det ydmygende
fangenskab var til ende, gav Gud i sin nåde sit folk, Israel, denne forsikring ved
Zakarias:  “Jeg vender  tilbage  til  Zion og fæster  bo i  Jerusalem; Jerusalem skal
kaldes den trofaste by, og Hærskarers Herres bjerg det hellige bjerg.” Med henblik
på sit folk sagde Herren: “Se, ... jeg vil være deres Gud i trofasthed og retfærd.”
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Lektie 1: 29. december – 5. januar
Zak. 8, 3. 7. 8. Opfyldelsen af disse løfter var betinget af lydighed. Israelitterne
måtte ikke begå de samme synder som før fangenskabet.’  Profeter & Konger,  s.
343.
‘Udtrykkene “Min tjener,” “Israel,” “Herrens tjener,” betyder enhver, som Herren
udvælger til at udføre en bestemt opgave. Han gør dem til sin viljes tjenere, selvom
nogle, der bliver udvalgt, kan være uvidende om hans vilje, som Nebukadnezar var
det. Gud vil virke for de af hans folk, som vil underlægge sig Helligåndens gerning.
Han giver  sin  herlighed  i  pant,  så  Messias  og  hans  rige  kan  være  en  succes.’
Testimonies, bind 9, s. 138.

‘Fra Ægypten kaldte jeg min søn’

5. Hvordan beskriver Hoseas disse ting? Hos. 11, 1.

BEMÆRK: ‘Selvom Israels børn havde været  oprørske og fulde af synd, havde
Herren altid betragtet dem med barmhjertighed. Han havde forsøgt alle midler for
at vinde dem tilbage til sig. “I hans ungdom,” sagde Herren, “fik jeg Israel kær og
fra Ægypten kaldte jeg min søn.” Hos. 11, 1. Han havde ledt sine udvalgte til det
forjættede  land og etableret  dem der,  så de kunne være  til  velsignelse  for  hele
verden. “Jeg lærte dog Efraim at gå og tog ham på armen,” erklærede han, men “de
vidste ej,  det  var  mig,  der  lægte  dem. Jeg drog dem med menneskesnore,  med
kærligheds reb.” Vers 1-3. “Hvor kan jeg ofre dig, Efraim, lade dig, Israel, fare?”’
Review & Herald, 29. januar 1914.

6. Hvorledes anvendte Mattæus under inspiration Hoseas’ ord? Matt. 2, 15.

BEMÆRK:  ‘Mattæus  citerer  Hoseas  11,  1,  som i  dets  historiske  sammenhæng
henviser til Israels nation, der blev kaldet ud af Ægypten på Moses’ tid. Alligevel
bruger evangeliets forfatter her denne tekst og erklærer den for “opfyldt” i Jesus
Kristus! Her begynder Mattæus at åbenbare et princip, som han udvikler fremover i
sin  bog...  Husk,  at  første  gang navnet  “Israel”  blev  brugt  i  Bibelen,  var  det  et
åndeligt navn givet til en mand, hvis navn var Jakob (1 Mos. 32, 28). Dette navn
havde med Jakobs åndelige sejr at gøre. Det betyder “Guds prins” (oversat fra King
James 1 Mos. 32, 28). Ligeledes bliver det samme navn her i begyndelsen af Det
Nye  Testamente  brugt  om en  mand,  den  sejrende,  Jesus  Kristus,  Guds  prins.’
Wohlberg:  Exploding  the  Israel  Deception, s.  20.  [Fremhævelsen  i  den
oprindelige.]

6



Lektie 1: 29. december – 5. januar
‘Min tjener’

7. Hvilke paralleller viser, at Det Gamle Testamentes profetier om Israel er
opfyldt i Kristus? Sammenlign Es. 41, 8 med Gal. 3, 16. Sammenlign Sal.
80, 9 med Joh. 15, 1. Sammenlign 2 Mos. 4, 22 med Rom. 8, 29.

BEMÆRK: ‘Der er forbavsende paralleller mellem Israels historie og Jesu Kristi
historie. I den hebræiske historie drog en ung mand ved navn Josef til Ægypten. I
Det Nye Testamente finder vi en anden mand ved navn Josef, som fik drømme,
hvorefter han drog til Ægypten. Da Gud kaldte Israel ud af Ægypten, kaldte han
denne nation for “min søn”. 2 Mos. 4, 22. Da Jesus kom ud af Ægypten, sagde
Gud:  “Fra  Ægypten  kaldte jeg min søn.” Da Israels  folk forlod Ægypten,  drog
folket gennem Det røde Hav. De blev “døbt ... i havet” 1 Kor. 10, 2. I det tredje
kapitel i Mattæus læser vi, at Jesus blev døbt i Jordan for at “opfylde alt, hvad ret
er.” Vers 15. Derefter kaldte Gud Jesus for ”min Søn, den elskede.” Vers 17. Efter
Israel var gået gennem Det røde Hav, tilbragte de 40 år i ørkenen. Straks efter Jesus
var blevet døbt i Jordan, blev han “af Ånden ført op i ørkenen” i 40 dage (Matt. 4,
1-2). Ved afslutningen af de 40 dage modstod Jesus Djævelens fristelser ved at
citere tre skriftsteder.  Disse var alle fra  5.  Mosebog,  den bog, som Gud gav til
Israel ved afslutningen af de 40 år i ørkenen! Hvad betyder dette? Det betyder, at i
Mattæus gentager Jesus Israels historie, punkt for punkt, og vinder sejr der, hvor de
fejlede. Han bliver til det nye Israel, Guds prins, det sejrende menneske, som vinder
sejr over al synd.’ Wohlberg: Exploding the Israel Deception, s. 20-21.

8. Hvordan tog Kristus den rolle, som Israels nation ikke havde formået at
tage? Sammenlign Es. 41, 8 & Es. 42, 1-3 med Matt. 12, 16-20.

BEMÆRK: ‘Her gør Mattæus det samme, som han gjorde med Hoseas 11, 1. Han
citerer Es. 42, 1-3, som i dets oprindelige sammenhæng henviste til Guds ”tjener”,
som var ”Israel... min tjener.” Es. 41, 8. Atter erklærer forfatteren af den første bog
i  Det  Nye  Testamente  under  inspirationens  ledelse,  at  Es.  42,  1-3  er  blevet
“opfyldt”  ved  Guds  “tjener”,  Jesus  Kristus.’  Wohlberg,  Exploding  the  Israel
Deception,  s. 22.

‘Til hedningers lys’

9. Hvordan skulle Kristus opfylde den hensigt, som Israel ikke formåede at
udføre? Sammenlign Es. 60, 1-3 med Luk. 2, 27-32 og ApG. 26, 23.
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Lektie 1: 29. december – 5. januar

BEMÆRK: ‘Den gamle Simeon i det tempel, hvor Kristus nu lærte, havde omtalt
ham som “et lys, som skal åbenbares for hedningerne, og en herlighed for dit folk
Israel”. Luk. 2, 32. Ved disse ord anvendte han på ham en profeti, som hele Israel
kendte. Helligånden havde ved profeten Esajas forkyndt: “For lidt for dig som min
tjener at rejse Jakobs stammer og hjemføre Israels frelste! Jeg gør dig til hedningers
lys, at min frelse må nå til jordens ende.” Es. 49, 6.’ Den Store Mester, s. 317. 

10. Hvordan indgik Kristus en pagtsforbindelse med sit udvalgte folk? Matt.
26, 28. Sammenlign med 2 Mos. 24, 8.

BEMÆRK: ‘Ved sammen med sine disciple at spise af brødet og drikke af vinen
gav Kristus dem vished for, at han var deres Frelser. Han overgav dem den nye
pagt, ved hvilken alle, der tager imod ham, bliver Guds børn og Kristi medarvinger.
Ved denne pagt var enhver velsignelse, som Himmelen kunne skænke for dette og
det kommende liv, blevet deres. Denne pagtshandling skulle stadfæstes ved Kristi
blod, og forvaltningen af sakramentet skulle stadig holde disciplene for øje, hvilket
uendelig stort offer der var bragt for enhver af dem som en del af den fortabte
menneskeheds store hele.’ Den Store Mester, s. 451.

‘Hvis I nu vil lyde min røst’

11. Under  hvilken  betingelse  blev  Jakobs  efterkommere  til  Guds  Israel?  2
Mos. 19, 3-6. Læg mærke til Matt. 21, 43.

BEMÆRK: Læg mærke til det vigtige ord “hvis”.
‘Gud gav dem (Israel) sin lov med løfte om store velsignelser, dersom de ville lyde
ham. ”Dersom I kun vil lyde min røst og holde min pagt, da skulle I... blive mig et
præsteligt  kongerige og et helligt  folk.” 2 Mos. 19, 5-6. Folket  forstod ikke ret
deres egne hjerters fordærvelse, og at det uden Kristus var umuligt for dem at holde
Guds lov, og de var meget villige til at indgå i pagt med Gud. De mente, at de
kunne oprette deres egen retfærdighed og sagde: “Vi vil gøre alt det, som Herren
har  sagt,  og  være  lydige.”  2  Mos.  24,  7.  De  havde  været  vidner  til  lovens
forkyndelse i forfærdelig majestæt og havde skælvet med rædsel ved bjerget,  og
dog gik blot nogle få uger hen, før de brød deres pagt med Gud og bøjede sig for at
tilbede et udskåret billede. De kunne ikke håbe at erholde Guds nåde gennem en
pagt, som de havde brudt; og nu, da de indså deres fordærvelse og deres trang til
syndsforladelse, bragte det dem til at forstå, at de trængte til den Frelser, som er
åbenbaret  i  pagten  med  Abraham  og  forud  afbildet  i  ofringer.’  Patriarker  og
Profeter, s. 186. 
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Lektie 1: 29. december – 5. januar
12. Under hvilken betingelse kan mennesker i dag blive til  en del  af Guds

Israel? Gal. 3, 29.

BEMÆRK: Læg mærke til det vigtige ord “hvis”.
‘Nådens pagt blev først oprettet med menneskene i Eden, da der efter faldet blev
givet en guddommelig forjættelse om, at kvindens sæd skulle sønderknuse slangens
hoved.  Denne  pagt  tilbød  alle  mennesker  syndernes  forladelse  og  Guds
understøttende nåde til fremtidig lydighed gennem tro på Kristus. Den lovede dem
også  evigt  liv  på  den  betingelse,  at  de  ville  lyde  Guds  lov.  Således  modtog
patriarkerne deres håb om frelse.’ Patriarker og Profeter, s. 185-186.
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Lektie 2: 6. – 12. januar 
‘Den evige pagt’

UDENADSVERS: ‘Thi dette er den pagt,  jeg i dagene herefter  vil oprette med
Israels hus, lyder det fra Herren: jeg vil give mine love i deres sind, og på deres
hjerter vil jeg skrive dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk.’
Heb. 8, 10.
STUDIEHJÆLP: Patriarker og Profeter, s. 182-187.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 2 Mos. 19, 3-8; Heb. 8, 6-9.
LEKTIENS MÅL: At studere grundlaget for Guds pagt med sit folk.
Det  hebræiske  ord  “bereeth”  betyder  traktat  eller  alliance  eller  overenskomst
mellem to partier.  Af teologiske grunde prøver nogle teologer  at  lade forstå,  at
pagten  mellem Gud og  hans  folk  er  ensidig,  men  en  nærmere  undersøgelse  af
Bibelens udtalelser viser, at det ikke er sådan. Rent faktisk involverer en pagt, at
begge partier udfører visse forpligtelser, og pagten er brudt dersom et af partierne
ikke lever op til pagtens forpligtelser. Mens vi kan være sikre på, at Gud aldrig vil
bryde sin pagt, viser Bibelen os, at pagten mellem Gud og hans folk i sandhed kan
brydes af hans folk, dersom de ikke er tro imod de forpligtelser, som er fastlagt i
pagten.

Indledning
‘Ligesom Bibelen  fremholder  to  love,  den ene uforanderlig  og evig,  den anden
midlertidig og timelig, således er der også to pagter. Nådens pagt blev først oprettet
med menneskene i Eden, da der efter faldet blev givet en guddommelig forjættelse
om, at kvindens sæd skulle sønderknuse slangens hoved. Denne pagt tilbød alle
mennesker syndernes forladelse og Guds understøttende nåde til fremtidig lydighed
gennem tro på Kristus. Den lovede dem også evigt liv på den betingelse, at de ville
lyde  Guds  lov.  Således  modtog  patriarkerne  deres  håb  om  frelse...  En  sådan
overenskomst, som Skriften kalder den gamle “pagt”, blev oprettet mellem Gud og
Israel  på  Sinaj  og  blev  derefter  stadfæstet  ved  blod  af  et  offer.  Pagten  med
Abraham blev stadfæstet ved Kristi blod, og den kaldtes den “anden” eller “nye”
pagt, fordi det blod, hvormed den blev beseglet, blev udgydt senere end den første
pagts  blod.  At  den  nye  pagt  var  gyldig  på  Abrahams  tid  ses  klart  af  den
omstændighed, at den blev stadfæstet både ved forjættelse og ved Guds ed, de “to
uforanderlige grunde, efter hvilke det var umuligt, at Gud skulle lyve”.’ Patriarker
og Profeter, s. 185-186.

‘Jeg vil oprette min pagt med dig’

1. Med hvem talte Gud først om at indgå en pagt? 1 Mos. 6, 18
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Lektie 2: 6. – 12. januar
BEMÆRK:  ‘Gud  kalder  os  til  at  modtage  og  videregive  den  kærlighed,  som
overgår al forstand. Han ser på sin lov liggende i støvet, på sin sabbat, der er trådt
under fode af en menneskeslægt med oprørske undersåtter. Han kunne være gået ud
fra sit sted for at straffe verdens beboere for deres ondskab. Han kunne have fejet
dem bort ved en flod, som han gjorde det i Noas dage. Men han gjorde det ikke.’
General Conference Daily Bulletin, 1. oktober 1899. 

2. Hvad gjorde, at det var muligt for Gud at indgå en pagt med Noa? 1 Mos. 
6, 8.

BEMÆRK: ‘Ved sit forsyn brugte Gud Noa som repræsentant for, hvad sand tro vil
gøre.  Gud  havde  til  hensigt,  at  Noa  i  sit  liv  og  sin  karakter  skulle  give  den
daværende verden et tydeligt eksempel på, hvad tro på Guds ord resulterer i. Han
vandrede ikke sine egne veje. Han modtog al sin visdom, al sin magt, al sin styrke
fra lysets kilde; for han havde samfund med Gud. Det var fordi, han havde tro på
Gud, fordi han var en bønnens mand, at han var en mand med styrke. Han tændte
sit lys ved det guddommelige alter, så han kunne være et lys for verden. Han havde
et budskab, som han havde fået betroet af Gud. På hans tid var der et så stort frafald
fra Gud og hans veje, at had til Guds lov og foragt for sandhed og retfærdighed
næsten  var  verdensomspændende.  Menneskenes  ondskab  var  meget  stor,  og
alligevel var der håb for dem, dersom de ville vende sig fra deres ondskab. Herren
gjorde Noa til sit sendebud, der skulle fremlægge synderne for den gamle verdens
indbyggere og vise dem, hvor de havde fremkaldt Guds vrede. Han fortalte dem,
hvad Gud havde til hensigt at gøre med verden. Han fremlagde Guds ord for dem.
“Da sagde Herren: ‘Min Ånd skal ikke for evigt blive i menneskene, eftersom de jo
dog  er  kød;  deres  dage  skal  være  120  år.’...  Men  Herren  så,  at  menneskenes
ondskab tog til på jorden, og at deres hjerters higen og tragten kun var ond dagen
lang. Da angrede Herren, at han havde gjort menneskene på jorden, og det skar ham
i hjertet...  Men Noa fandt nåde for Herrens øjne.”’  Signs of the Times, 18. april
1895.

‘Jeg vil komme min pagt i hu’

3. Hvilken virkning havde pagten mellem Gud og Noa på de efterfølgende
generationer? 1 Mos. 9, 9-11; Es. 54, 9-10.

BEMÆRK: ‘Gud selv har sammenføjet en af sine dyrebare forjættelser om nåde
med den forsikring, han gav Noa angående Floden: “Som jeg svor, at Noas vande
ej mer skulle oversvømme jorden, så sværger jeg nu, at jeg aldrig vil vredes og
skænde på dig. Om også bjergene viger,  om også højene rokkes, min kærlighed
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viger ej fra dig, min fredspagt rokkes ikke, så siger Herren, din forbarmer.” Es. 54,
9-10.’ Patriarker og Profeter, s. 55.

4. Hvilet vedvarende tegn gav Gud på sin pagt mellem sig og Noa? 1 Mos. 9,
12-17.

BEMÆRK: ‘Hvor dybt Gud nedlader sig, og hvor stor hans medlidenhed er mod
hans vildfarende skabninger, når han således sætter den skønne regnbue i skyerne
til et tegn på sin pagt med menneskene! Herren vidner, at når han ser på buen, vil
han komme sin pagt i hu. Dette viser ikke, at han nogen sinde vil glemme den; men
han taler til  os i vort eget  sprog,  for at  vi  bedre kan forstå ham. Det var Guds
hensigt,  at når børnene i senere slægter  spurgte om, hvad den herlige bue, som
omspænder  himmelen,  betyder,  at  forældrene  skulle  fortælle  historien  om
syndfloden. De skulle lære dem, at den højeste Gud havde dannet buen og sat den i
skyen  til  en  forsikring  om,  at  vandene  aldrig  mere  skulle  oversvømme jorden.
Således ville regnbuen fra slægt til slægt vidne om Guds kærlighed til menneskene
og ville styrke deres tro på Gud.’ Patriarker og Profeter, s. 55.

‘Jeg opretter min pagt mellem mig og dig’

5. Hvem var den næste mand, som vi læser, at Gud indgik pagt med? 1 Mos.
15, 18.

BEMÆRK: ‘Nådens pagt blev først oprettet med menneskene i Eden, da der efter
faldet  blev  givet  en  guddommelig  forjættelse  om,  at  kvindens  sæd  skulle
sønderknuse  slangens  hoved.  Denne  pagt  tilbød  alle  mennesker  syndernes
forladelse  og  Guds  understøttende  nåde  til  fremtidig  lydighed  gennem  tro  på
Kristus. Den lovede dem også evigt liv på den betingelse, at de ville lyde Guds lov.
Således modtog patriarkerne deres håb om frelse.  Den samme pagt blev fornyet
med Abraham i forjættelsen: “Og i din sæd skal alle jordens folk velsignes.” 1 Mos.
22, 18. Denne forjættelse pegede hen til Kristus.’  Patriarker og Profeter,  s. 185-
186.
‘Pagten med Abraham blev stadfæstet ved Kristi blod, og den kaldtes den “anden”
eller “nye” pagt, fordi det blod, hvormed den blev beseglet, blev udgydt senere end
den første pagts blod. Nådens pagt er ikke en ny sandhed, for den eksisterede i
Guds sind fra evighed af. Derfor kaldes den for den evige pagt. Der er kun håb for
os, dersom vi kommer ind under pagten med Abraham, som er nådens pagt ved tro
på Kristus Jesus. Evangeliet, som blev prædiket til Abraham, hvorved han havde
håb, var det samme evangelium, som prædikes til os i dag... Abraham så hen til
Jesus, som også er vor tros banebryder og fuldender.’ The Faith I Live By, s. 77.
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6. Hvad gjorde det muligt for Gud at indgå en pagt med Abraham? 1 Mos.

15, 6.

BEMÆRK: ‘“Og i din sæd skal alle jordens folk velsignes.” 1 Mos. 22, 18. Denne
forjættelse pegede hen til Kristus. Således forstod Abraham den, og han stolede på
Kristus for at få syndernes forladelse.  Det var den tro, som blev regnet  ham til
retfærdighed. Pagten med Abraham stadfæstede også Guds lovs gyldighed. Herren
åbenbarede sig for Abraham og sagde: “Jeg er den almægtige Gud, vandre for mit
ansigt og vær fuldkommen.” 1 Mos. 17, 1. Guds vidnesbyrd om sin tro tjener var:
”Abraham lød min røst  og bevarede  det,  jeg vil  have  bevaret,  mine bud,  mine
skikke og mine love.” 1 Mos. 26, 5.’ Patriarker og Profeter, s. 185-186.

7. Hvad  skulle  være  tegnet  på  pagten  mellem  Gud  og  Abraham  og
Abrahams efterkommere? 1 Mos. 17, 9-11.

BEMÆRK:  ‘Dersom  Abrahams  efterkommere  havde  holdt  den  pagt,  hvorpå
omskærelsen var et tegn, så ville de aldrig være blevet forført til afguderi, ej heller
ville det have været nødvendigt for dem at leve og lide under Ægyptens trældom.
De ville have bevaret Guds lov i sjælen, og det ville ikke have været nødvendigt at
forkynde den på Sinaj eller indgravere den på stentavler. Og dersom folket havde
fulgt de ti buds grundsætninger, så ville det ikke have været nødvendigt at tilføje de
anvisninger, som blev givet til Moses.’ Patriarker og Profeter, s. 183.

‘De hørte ikke’

8. Hvordan søgte Gud at minde Israel om den pagt, som han havde indgået
med Abraham? 2 Mos. 6, 4-8.

BEMÆRK: ‘Bitter  i  sjælen kom [Moses]  frem for Gud med deres  råb:  “Herre,
hvorfor gør du ilde imod dette folk? Hvorfor sendte du mig? Thi fra den tid, da jeg
kom til Farao for at tale i dit navn, har han gjort ilde imod dette folk, og du har
ingenlunde friet dit folk.” Svaret lød: “Nu skal du se, hvad jeg vil gøre med Farao;
thi  ved en  stærk hånd skal  han lade  dem fare,  og ved  en stærk hånd skal  han
uddrive dem af sit land.” Han blev atter vist tilbage til den pagt, som Gud havde
gjort med fædrene og fik forsikring om, at den skulle blive opfyldt.’ Patriarker og
Profeter, s. 130.

9. Hvad svarede Israels folk på Guds påmindelse om sin pagt med dem? 2
Mos. 6, 9.
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BEMÆRK:  ‘Hebræerne  havde  forventet  at  få  deres  frihed  uden nogen  særskilt
prøve på deres tro eller nogen virkelig lidelse eller møje. Men de var endnu ikke
beredte  for  befrielse.  De  havde  blot  liden  tro  på  Gud  og  var  uvillige  til  med
tålmodighed at  bære deres trængsler,  indtil det  behagede ham at  virke for dem.
Mange  var  tilfredse  med  at  blive  i  trældom hellere  end  at  udsætte  sig  for  de
besværligheder,  som fulgte  med  at  flytte  til  et  fremmed  land;  og  nogle  havde
antaget  så mange af  Ægypternes  vaner,  at  de foretrak  at  bo i  Ægypten.  Derfor
udfriede Herren dem ikke ved den første åbenbarelse af sin magt for Farao. Han
styrede  begivenhederne  således,  at  den ægyptiske  konges  tyranniske  ånd kunne
udvikles mere fuldstændigt, og at Herren tillige kunne åbenbare sig selv for sit folk.
Når de så hans retfærdighed og hans magt og kærlighed, så ville de foretrække at
forlade Ægypten og overgive sig til hans tjeneste. Moses’ gerning ville ikke have
været  nær  så  besværlig,  dersom  ikke  mange  af  israelitterne  var  blevet  så
fordærvede, at de var uvillige til at forlade Ægypten. Herren befalede Moses atter at
gå til folket og gentage løftet om befrielse med en ny forsikring om Guds nåde.
Han gjorde,  som Herren befalede ham, men de ville ikke lytte til  ham. Skriften
siger: “De hørte ikke, ... for sjæleangst og for den hårde trældom.”’ Patriarker og
Profeter, s. 131. 

‘Alt, hvad Herren har sagt, vil vi gøre’

10. Hvordan fornyede Gud sit tilbud om en pagt med Israel? 2 Mos. 19, 3-6.

BEMÆRK: ‘En anden pagt [en anden end Abrahams pagt], i Skriften kaldt for den
“gamle” pagt, blev indgået mellem Gud og Israel ved Sinaj og blev stadfæstet ved
blodet af et offer.  Pagten med Abraham blev stadfæstet ved Kristi blod, og den
kaldes den “anden” eller “nye” pagt, fordi det blod, hvormed den blev beseglet,
blev udgydt senere end den første pagts blod. Efter de havde slået lejr ved Sinaj,
blev Moses snart kaldt op på bjerget for at møde Gud... Israel skulle nu indgå et
nært og specielt forhold med den Højeste, gøres til en menighed og en nation under
Guds regering. Budskabet, som Moses fik til folket, lød: “Hvis I nu vil lyde min
røst og holde min pagt, så skal I være min ejendom blandt alle folkene, thi mig
hører hele jorden til, og I skal blive mig et kongerige af præster og et helligt folk!”
(2 Mos. 19, 4-6).’ God’s Amazing Grace, s. 135.

11. Hvordan reagerede folket på Guds tilbud? 2 Mos. 19, 8. Sammenlign med
2 Mos. 24, 3. 7.
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BEMÆRK: ‘Moses vendte tilbage til  lejren.  Efter  at  have samlet  Israels  ældste
sammen gentog han det  guddommelige  budskab for  dem. Deres  svar  lød:  “Alt,
hvad Herren har sagt, vil vi gøre!” Således indgik de en højtidelig pagt med Gud,
idet de forpligtede sig selv til at anerkende ham som deres hersker, hvorved de på
en speciel måde blev til undersåtter under hans autoritet.’ God’s Amazing Grace, s.
135.

‘En bedre pagt... bedre forjættelser’

12. Hvad var problemet med denne pagt? Jos. 24, 19.

BEMÆRK: ‘Under slaveriet havde folket for en stor del mistet deres kundskab om
Gud  og  om  principperne  for  pagten  med  Abraham.  Idet  de  levede  midt  i
afgudsdyrkelse og fordærv, havde de ikke nogen sand forståelse af Guds hellighed,
af deres egne hjerters syndighed, deres manglende evne til i sig selv at adlyde Guds
lov og deres behov for en frelser. Gud bragte dem til Sinaj; han åbenbarede sin
herlighed; han gav dem sin lov med løftet om store velsignelser på betingelse af
lydighed.  Folket  forstod ikke, at  uden Kristus var det  umuligt  for dem at  holde
Guds lov. De følte, at de var i stand til at tilvejebringe deres egen retfærdighed og
erklærede derfor: “Vi vil gøre alt, hvad Herren har talet, og lyde ham!” (2 Mos. 24,
7).’ God’s Amazing Grace, s. 135.

13. Hvordan forklarede Paulus mangelen ved denne pagt og hvorfor en ny
pagt var nødvendig? Heb. 8, 6-7. 

BEMÆRK: ‘Den “nye pagt” blev oprettet på “bedre forjættelser”, - forjættelsen om
syndsforladelse  og  om  Guds  nåde  til  at  forny  hjertet  og  bringe  det  i
overensstemmelse med Guds lov. “Dette er den pagt,  jeg efter hine dage slutter
med Israels hus, lyder det fra Herren: Jeg giver min lov i deres indre og skriver den
på deres hjerter... Jeg tilgiver deres brøde og kommer ikke mer deres synd i hu.”
Jer. 31, 33-34. Den samme lov, som blev indgraveret på stentavlerne, er skrevet af
Helligånden på hjertets tavler. I stedet for at søge at oprette vor egen retfærdighed,
tager vi imod Kristi retfærdighed. Hans blod gør forsoning for vores synder. Hans
lydighed antages for os. Derefter vil det hjerte, som er fornyet  ved Helligånden,
frembringe  “Åndens  frugter.”  Ved  Kristi  nåde  vil  vi  adlyde  Guds  lov,  som er
skrevet i vores hjerter. Når vi har Kristi Ånd, vil vi vandre, ligesom han vandrede.
Gennem profeten vidner han om sig selv: “At gøre din vilje, min Gud, er min lyst,
og din lov er i mit indre.” Salme 40, 9.’ Patriarker og Profeter, s. 187.
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‘De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud’

UDENADSVERS: ‘Jeg giver dem hjerte til at kende mig, at jeg er Herren; de skal
være mit folk, og jeg vil være deres Gud, når de omvender sig til mig af hele deres
hjerte’ Jer. 24, 7.
STUDIEHJÆLP: Konfrontation, s. 317-318.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Åb. 21, 1-8.
LEKTIENS MÅL: At studere betingelserne for Guds pagt med sit folk.

Indledning
‘Gud ønskede at gøre Israel til et prisværdigt og herligt folk. De fik tildelt enhver
åndelig fordel.  Gud nægtede  dem intet,  der  kunne hjælpe dem til  at  danne den
karakter,  der  ville  gøre dem til  hans sande repræsentanter.  Deres  lydighed mod
Guds lov ville  give  dem en fremgang og velstand,  som ville vække forundring
blandt nationerne i verden. Han, som kunne give dem visdom og dygtighed til al
slags kunstfærdigt arbejde, ville vedblive at være deres lærer og ville forædle og
højne dem, når de adlød hans love. Hvis de var lydige, ville de også blive skånet for
de  sygdomme,  som  plagede  andre  folk,  og  blive  velsignet  med  gode
forstandsevner.  Herrens herlighed, hans majestæt og kraft skulle åbenbares i alt,
hvad der hørte til deres fremgang og velstand. De skulle være et rige af præster og
fyrster. Gud udrustede dem med alt, hvad der krævedes, for at de kunne blive den
største nation på jorden.’ Lys over Hverdagen, del 2, s. 88-89.  

‘De skal være mit folk’

1. Hvad  var  Guds  formål  med  at  indgå  pagten?  Overvej  følgende
skriftsteder: Jer. 24, 7; 31, 33; 32, 38; Ez. 37, 26-27; Zak. 8, 8; 2 Kor. 6,
16; Åb. 21, 3.

BEMÆRK: ‘Mænd og kvinder skal  vokse til  målet af vækst i  Kristus Jesus og
således vokse til et værdifuldt tempel for Herren. Han siger: “Jeg vil bo og vandre
iblandt dem og være deres Gud, og de skal være mit folk.” (2 Kor. 6, 16). Vi ønsker
at have Guds Ånd i vor sjæl. Vi ønsker vort blik stadig vendt mod himmelen. Og
når vi mærker, at synden i os kæmper for at få overhånd, da må vi kæmpe imod
den. Den medfølende Frelser står ved vor side for at hjælpe os. Han er rede til at
sende alle engle fra herligheden, mens du kæmper for at vinde sejr over synd, så
Satan ikke vil vinde sejr over dig. Kristus tog den menneskelige natur på sig, så at
han  kan  komme  til  mennesket  i  dets  fristelse,  hvorved  det  er  angrebet.  Den
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medfølende Forløser ved, hvordan han skal hjælpe os i enhver af vores kampe.’ In
Heavenly Places, s. 263.
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2. Hvad  kræver  Gud  af  dem,  der  skal  være  hans  folk?  2  Kor.  6,  17-18.

Sammenlign med Ez. 11, 19-20; 14, 11; 37, 23.

BEMÆRK: ‘Så klart og tydeligt, som det kunne gøres, havde Kristus ved Moses
forelagt  dem Guds plan og forklaret  betingelserne for deres  fremgang og lykke.
“Thi du er et folk, der er helliget Herren din Gud,” sagde han, “dig har Herren din
Gud udvalgt  til  et ejendomsfolk blandt alle folk på jorden...  Så skal du vide, at
Herren din Gud er den sande Gud, den trofaste Gud, der i tusinde slægtled holder
fast ved sin pagt og sin miskundhed mod dem, der elsker ham og holder hans bud...
Derfor skal du omhyggeligt handle efter det bud, de anordninger og lovbud, jeg i
dag giver dig! Når I nu hører disse lovbud og holder dem og handler efter dem, så
skal Herren din Gud til løn derfor holde fast ved den pagt og den miskundhed, han
tilsvor dine fædre. Han skal elske dig, velsigne dig og gøre dig mangfoldig, han
skal velsigne frugten af dit moderliv og frugten af din jord, dit korn, din most og
din olie, tillægget af dine okser og dine fårs yngel i det land, han tilsvor dine fædre
at ville give dig! Velsignet skal du være fremfor alle andre folk... Og Herren vil
holde alle sygdomme fra dig; ingen af Ægyptens onde farsoter, som du kender, vil
han påføre dig.” (5 Mos. 7, 6. 9. 11-15). Gud lovede dem, at hvis de ville holde
hans bud, ville han give dem den fineste hvede og bringe dem honning fra klippen.
Han  ville  mætte  dem  med  et  langt  liv  og  lade  dem  se  sin  frelse.’  Lys  over
Hverdagen, del 2, s. 89-90.

‘Din Ægtemand er din Skaber’

3. Hvilket symbol bruger Gud til at beskrive dette pagtsforhold? Es. 54, 5-8.
Sammenlign med Jer. 31, 31-32.

BEMÆRK:  ‘Både  i  Det  Gamle  og  i  Det  Nye  Testamente  benyttes
ægteskabsforholdet som en fremstilling af den inderlige og hellige forbindelse, der
består mellem Kristus og hans folk, de genløste, som han har købt med Golgata
som indsats. “Frygt ej,” siger han, “thi din ægtemand er din skaber, hans navn er
Hærskarers Herre, din genløser er Israels Hellige.” “Vend om, I frafaldne sønner,
lyder det fra Herren; thi jeg er eders Herre.” (Es. 54, 4-5; Jer. 3, 14). I “Højsangen”
hører vi brudens stemme, idet hun siger: “Min elskede er min, og jeg er hans.” Og
han,  som for  hende er  “herlig  blandt  titusinder”,  siger  til  sin  udvalgte:  “Du er
fuldendt fager, min veninde, og uden lyde.”’ Fra Naturens Talerstol, s. 88-89. 

4. Hvorledes bliver det samme billedsprog brugt i Det Nye Testamente? 2
Kor. 11, 2. Sammenlign med Ef. 5, 25; Åb. 19, 7.
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BEMÆRK:  ‘Ægteskabet  bliver  brugt  som  billede  til  at  vise  det  nære  forhold
mellem menigheden og Kristus. Herren havde forenet sit folk med sig selv ved en
højtidelig pagt, idet han lovede at være deres Gud, og de forpligtede sig til at være
hans, og hans alene. Paulus skriver til menigheden: “Jeg har trolovet jer med én
mand for at føre jer som en ren jomfru frem for Kristus.” (2 Kor. 11, 2). Men når
hendes  tillid  og  hengivenhed  blev  vendt  bort  fra  ham,  og  hun  søgte  efter
forfængelighed og tillod kærligheden til jordiske ting at skille sig fra Gud, mistede
hun privilegierne  fra  deres  særlige  og hellige  forhold.  Apostelen Jakob omtaler
dem, der kommer til at ligne verden, som værende “utro”. (Jakob 4, 4).’  Spirit of
Prophecy, bind 4, s. 233.

‘Du bolede med dem’

5. Hvilket billede bruger Gud på brud af pagtsforholdet? Jer. 3, 20. Læs vers
1-11.

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

6. Hvorledes bruger Jakob det samme billedsprog for at beskrive dem, der
ikke er tro imod Gud? Jakob 4, 4.

BEMÆRK: ‘I Det Nye Testamente bruges lignende tale til foregivne kristne, der
søger verdens venskab frem for Guds. Som apostelen Jakob siger: “I utro! ved I
ikke,  at  venskab  med verden  er  fjendskab  med Gud?  Den,  der  gerne  vil  være
verdens ven, gør sig altså til Guds fjende.”’ Konfrontation, s. 318.

‘Et bedre land’

7. Hvilket løfte har de, der bliver i pagt med Gud, fået? Jakob 2, 5.
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BEMÆRK: ‘Hvad mere kunne Herren gøre for os, end hvad han har gjort? Han har
lovet  os  kraft  og  styrke  her,  og  for  sejrvinderen  har  han  lovet  et  evigt  liv  i
herlighedens rige. Han vil hjælpe dig i alle dine kampe med synd. Du kan tage dine
prøvelser til  ham. Hvem vil nu tage imod Kristus og give sig selv til  ham som
aldrig før? Hvem vil søge efter den trøst og opmuntring, som Kristus har givet?
Hvem vil  søge Skrifterne for  at  lære,  hvad sandhed er?’  Review & Herald,  16.
december 1909.

8. Er det lovede rige jordisk eller himmelsk? Heb. 11, 16.

BEMÆRK:  ‘Hvad,  [Jesus]  sagde,  stod  i  modsætning  til  den  jødiske  nations
forventning. De var blevet fortalt, at Kristus skulle herske som en jordisk prins på
Davids trone og bryde det romerske åg, som gjorde deres folk til undersåtter af en
nation, som de afskyede. Selvom Kristus gang på gang havde forsøgt at få dem til
at forstå, at hans rige ikke var et timeligt, jordisk rige, men et åndeligt, himmelsk
rige,  kunne de ikke forstå  hans lære  og virkelig  tro  hans ord.  Præsterne  og de
skriftkloge havde ofte erklæret, at Kristus skulle komme i herlighed. Beskrivelsen
af hans andet komme tilskrev de hans første komme, og derfor var deres udtalelser
falske. De gav udtryk for Satans tanker.’ Manuscript Releases, bind 7, s. 200.
‘De, der skaffer deres børn verdslig rigdom og ære på bekostning af deres evige
interesser, vil til sidst finde, at disse fordele er et forfærdeligt tab. Ligesom Lot ser
mange, at  deres egne børn fordærves,  og de kan næppe frelse deres egne sjæle.
Deres livsgerning er tabt; deres liv er en sørgelig fejltagelse. Havde de fulgt den
sande visdom, ville deres børn have haft mindre jordisk fremgang, men de ville
have sikret sig adgang til den uforgængelige arv. Den arvedel, som Gud har lovet
sit folk, er ikke i denne verden. Vi må være pilgrimme og fremmede her, dersom vi
vil opnå “et bedre, nemlig det himmelske fædreland.”’ Conflict & Courage, s. 55.

‘Hvis I nu vil lyde min røst’

9. På hvilken betingelse er riget blevet lovet? 2 Mos. 19, 5-6.

BEMÆRK: ‘Sikke en Gud, vi har! Han hersker over sit rige med flid og omhu, og
han har bygget et hegn, de ti bud, omkring sine undersåtter for at bevare dem fra
følgerne af overtrædelse. Ved at kræve lydighed over for sit riges love, giver Gud
sit  folk  sundhed  og  lykke,  fred  og  glæde.  Han  lærer  dem,  at  den  karakterens
fuldkommenhed, som han kræver, kun kan opnås ved at lære hans ord at kende.’
Counsels to Parents, Teachers and Students, s. 454. 
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10. Hvad vil føre til brud af pagten?  Es. 24, 5; Jer. 11, 10; Ez. 44, 6-8.  Se 2

Mos. 32, 19.

BEMÆRK: ‘Da de drog nær til lejren, så de folket, som råbte og dansede omkring
deres  afgud.  Det  var  en  scene  af  hedensk  svir  og  sværm,  en  efterlignelse  af
Ægyptens  afguderiske  fester.  Men  hvor  lidt  den  lignede  den  højtidelige  og
ærbødige tilbedelse af Gud! Moses blev overvældet.  Han var  netop kommet fra
Guds herligheds nærværelse, og selvom han var blevet advaret om det, som fandt
sted, så var han uforberedt på den forfærdelige åbenbarelse af Israels fornedrelse.
Hans  vrede  optændtes.  For  at  vise  sin  afsky  for  deres  forbrydelse  kastede  han
stentavlerne ned, og de blev sønderbrudte for alt folkets øjne. Dette betegnede, at
ligesom de havde brudt deres pagt med Gud, således havde Gud brudt sin pagt med
dem.’ Patriarker og Profeter, s. 160.

‘Guds rige skal tages fra jer’

11. Hvilken anden chance gav Gud den jødiske nation til at forny deres pagt
med ham? Dan. 9, 24.

BEMÆRK: ‘Gud erklærede, at selvom hans folk ikke skulle opfylde hans hensigt,
så  ville  han  ikke  forkaste  dem  fuldstændigt.  Dersom  de  ville  “bekende  deres
misgerning,” sagde han, “og deres fædres misgerning, den troløshed, de begik imod
mig. Også skal de bekende, at fordi de handlede genstridigt mod mig, måtte også
jeg  handle  genstridigt  mod  dem  og  føre  dem bort  til  deres  fjenders  land;  ja,”
dersom “deres uomskårne hjerter ydmyges, og de skal undgælde for deres skyld.
Da vil jeg komme min pagt med Jakob i hu, også min pagt med Isak, også min pagt
med Abraham vil jeg komme i hu, og landet vil jeg komme i hu... Men selv da, når
de er i deres fjenders land, vil jeg ikke lade hånt om dem og ikke væmmes ved dem
til deres fuldkomne undergang, så jeg skulle bryde min pagt med dem; thi jeg er
Herren deres Gud! Jeg vil til deres bedste ihukomme pagten med fædrene, som jeg
førte ud af Ægypten for folkeslagenes øjne for at være deres Gud. Jeg er Herren!”
(3 Mos. 26, 40-45).’ Youth’s Instructor, 23. april 1903.

12. Hvorledes kundgjorde Jesus den jødiske nations endelige brud på deres
pagt med Gud? Matt. 21, 43.

BEMÆRK: ‘Kristus ville have afværget dommen over jødefolket, hvis de havde
taget  imod  ham,  men  misundelse  og  skinsyge  gjorde  dem  uforsonlige.  De
besluttede, at de ikke ville tage imod Jesus af Nazaret som Messias. De forkastede
verdens  lys,  og  herefter  var  deres  liv  omgivet  af  mørke  som  mørket  ved
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midnatstide. Den forudsagte dom ramte jødefolket. Deres egne heftige lidenskaber,
som ikke blev behersket, var skyld i deres fald. I deres blinde raseri var de skyld i
hinandens undergang. Deres oprørske, hårdnakkede stolthed nedkaldte de romerske
sejrherrers vrede over dem. Jerusalem blev ødelagt, templet lagt i grus og pladsen,
hvor  det  havde  ligget,  pløjet  som  en  mark.  Judas  børn  omkom  på  den  mest
grusomme måde. Millioner blev solgt for at arbejde som slaver i hedningelande.
Som et folk var jøderne kommet til kort med hensyn til at opfylde Guds hensigt, og
vingården blev taget fra dem. De forrettigheder, de havde misbrugt, og den gerning,
de havde ringeagtet, blev betroet andre.’ Lys over Hverdagen, del 2, s. 98.
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‘Da vi nu har disse forjættelser’

UDENADSVERS: ‘Da vi nu har disse forjættelser, mine elskede! så lad os rense os
fra alt, som besmitter legeme og ånd, og gennemføre hellighed i gudsfrygt.’ 2. Kor.
7, 1.
STUDIEHJÆLP: This Day With God, s. 31.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Mat. 7, 21-27.
LEKTIENS  MÅL:  At  studere  betingelserne  for  dem,  der  vil  komme  ind  i
himmelens rige.

Indledning
‘Kristi bjergprædiken forklarer, hvem der virkelig er velsignet: “Salige er de fattige
i ånden [de, der ikke ophøjer sig selv, men som er oprigtige og har et ydmygt sind,
ikke for stolte til at lære og ikke forfængelige og ærgerrige efter verdens ære], thi
Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger [de, der angrer, overgiver sig og som
sørger over deres fejl og mangler, fordi Guds Ånd er bedrøvet], thi de skal trøstes.
Salige er de sagtmodige [de, der er venlige og tilgivende, som ikke skælder igen,
når  de bliver  udskældt,  men som udviser  en lærevillig  ånd  og ikke  har  en  høj
mening  om  sig  selv],  thi  de  skal  arve  jorden.”  De,  der  er  i  besiddelse  af  de
kvalifikationer, der nævnes her, vil ikke kun blive velsignet af Gud i dette liv, men
de vil blive kronet med herlighed, ære og udødelighed i Guds rige.’  Testimonies,
bind 2, s. 631.  

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

1. Hvordan viste Jesus, at bekendelse til kristendommen ikke er nok til at få
adgang til Guds rige? Matt. 7, 21.

BEMÆRK: ‘Bekendelse af gudfrygtighed alene er værdiløs. Det er ham, der bliver
i Kristus, der er en kristen. Medmindre Guds sind bliver menneskets sind, er enhver
anstrengelse for at rense sig selv nytteløs; for det er umuligt at ophøje mennesket
uden ved kundskab om Gud. Du behøver at spørge dig selv: “Er jeg en kristen?” At
være en kristen er at være langt mere, end mange forstår. Det betyder mere end blot
at have dit navn på menighedslisten. Det betyder at være forenet med Kristus. Det
betyder at have enfoldig tro, urokkelig tillid til Gud. Det betyder at have en barnlig
tillid til din himmelske Fader ved hans kære Søns navn og fortjenester. Elsker du at
holde Guds bud, fordi Guds bud er Guds forskrifter, en afskrift af hans karakter, og
ligeså lidt kan forandres som Guds karakter kan forandres? Respekterer og elsker
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du Jehovas lov? Som Guds sønner og døtre bør kristne stræbe efter at nå det høje
ideal, der er fremsat for dem i evangeliet. De bør ikke være tilfredse med mindre 
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end fuldkommenhed. De, der modtager ham, giver han magt til at blive Guds børn,
så Gud til sidst kan modtage dem som sine for at bo sammen med ham i al evighed.
Dersom de er loyale over for Gud i dette liv, vil de til sidst “se hans ansigt, og hans
navn skal stå på deres pander.” Åb. 22, 4. Og hvilken lykke kunne være større i
himmelen end at se Gud? Hvilken glæde kunne være større for synderen, der er
frelst ved Kristi nåde, end at se ind i Guds ansigt og kende ham som Far?’  The
Faith I Live By, s. 130.

2. Hvorledes forkyndte apostlene den samme sandhed? Rom. 2, 13; Jak. 1,
22.

BEMÆRK:  ‘Sand  tro  vil  vise  klare  resultater  i  karakteren  og  vil  vise  en
beherskende  indflydelse  over  hjertets  tanker  og  livets  gøremål.  Den  vil  lede
indehaveren til at leve efter sin tros principper. Jesus siger: “Ikke enhver, der siger
til  mig:  ‘Herre,  Herre!’  skal  komme ind  i  Himmeriget,  men  den,  der  gør  min
himmelske Faders vilje.” “Derfor: enhver, der hører de ord, jeg her har sagt, og
handler efter dem, han ligner en klog mand, som byggede sit hus på klippegrund.
Og regnen styrtede ned, og vandstrømmene kom, og vindene blæste og kastede
mod det hus, men det faldt ikke; thi dets grundvold var lagt på klippen.” Apostelen
siger: “Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv.” Det er at
gøre  Kristi  ord  og  gerninger,  der  vidner  om din  tros  frelsende  kvalifikationer.’
Signs of the Times, 30. marts 1888.

‘Thi Himmeriget er deres’

3. Hvilken  grundlæggende  egenskab er  væsentlig  for  dem,  der  skal  være
indbyggere i himmelens rige? Matt. 5, 3.

BEMÆRK: ‘Om de fattige i Ånden siger  Jesus: “Himmeriges rige er deres.” ...
Alle, der har en forståelse af deres dybe sjælelige fattigdom og indser, at der i dem
selv ikke findes noget godt, kan finde retfærdighed og styrke ved at se hen til Jesus.
Han siger: “Kom hid til mig alle, som lider møje og er besværede.” (Matt. 11, 28).
Han byder dig at ombytte din fattigdom med hans nådes rigdom. Vi er ikke værdige
til  Guds  kærlighed,  men  Kristus,  vor  Sikkerhed,  er  værdig,  og  han  kan  til
fuldkommenhed frelse alle, der kommer til ham. Hvilke erfaringer du end måtte
have haft i fortiden, og hvor nedslående dine nuværende omstændigheder end måtte
være, vil vor medlidende Frelser  møde dig langt borte og omslutte dig med sin
kærligheds arme og indhylle dig i sin retfærdigheds kappe, dersom du vil komme
til Jesus, netop som du er – svag, hjælpeløs og fortvivlet. Han fremstiller os for
Faderen iført hans egen karakters hvide klædning. Han taler vor sag hos Gud og
siger: Jeg er trådt i synderens sted. Se ikke på dette vildfarende barn, men se på
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mig! Dersom Satan taler højlydt imod vore sjæle, anklager os for Gud og gør krav
på os som sit  bytte,  så taler  Kristi  blod med endnu større kraft.’  Fra Naturens
Talerstol, s. 22-24.

4. Hvilken anden egenskab vil de, der skal arve jorden, være i besiddelse af?
Matt. 5, 5. Sammenlign med Matt. 18, 1-4; 19, 14.

BEMÆRK: ‘Det er kærligheden til vort eget jeg, der ødelægger vor fred. Så længe
jeg’et  er  lyslevende,  står  vi  altid  parate  til  at  værne  det  mod  krænkelse  og
fornærmelse; men når vi er døde, og vort liv er skjult med Kristus i Gud, vil vi ikke
tage os ringeagt eller tilsidesættelse nær. Vi vil være døve over for forsmædelse,
blinde over for hån og fornærmelse... Det ville være langt bedre for os at lide under
en falsk anklage end at påføre os selv den tortur at øve gengæld mod vore fjender.
Hadets og hævnens ånd havde sin oprindelse hos Satan og kan kun bringe ondt
over enhver, som nærer den. Hjertets ydmyghed, den sagtmodighed, som er følgen
af, at man bliver i Kristus, er velsignelsens hemmelige grundlag. “Han smykker de
ydmyge  med  frelse.”  (Sal.  149,  4).  De  sagtmodige  “skal  arve  jorden.”’  Fra
Naturens Talerstol, s. 31-32.

‘De skal se Gud’

5. Hvad er betydningsfuldt hos dem, der skal se Gud? Matt. 5, 8.

BEMÆRK:  ‘Jesus...  påpeger  nødvendigheden  af  hjertets  renhed.  Visdommen
herovenfra er “først og fremmest ren” (Jak. 3, 17). Intet, der besmitter, vil kunne
indgå i Guds stad; alle dens beboere vil være blevet rene af hjertet. Hos den, der
lærer af Jesus, vil der vise sig en tiltagende afsmag for ligegyldighed i opførsel,
usømmelig tale og grove tanker. Når Jesus bor i hjertet, vil tanker og opførsel vidne
om renhed og dannelse. Men Jesu ord: “Salige er de rene af hjertet,” har en dybere
mening. De sigter ikke blot til renhed i den betydning, verden opfatter renhed: fri
for  det  sanselige,  ren  for  begærlighed,  men  ren  i  sjælens  lønlige  hensigter  og
bevæggrunde, fri for stolthed og egenkærlig higen, uegennyttig, barnlig. Kun lige
kan  vurdere  lige.  Medmindre  man i  sit  eget  liv  tilegner  sig  den  selvopofrende
kærligheds princip, som er princippet i Guds karakter, kan man ikke kende Gud.’
Fra Naturens Talerstol, s. 42.

6. Hvilken  erfaring  kan  blive  deres,  som kommer  ind  i  himmelens  rige?
Matt. 5, 10-12.
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BEMÆRK:  ‘Gennem  prøvelser  og  forfølgelse  lægges  Guds  herlighed  –  hans
karakter – for dagen hos hans udvalgte.  Forfulgt  og hadet af verden oplæres og
opdrages Guds menighed i  Kristi  skole.  De vandrer  på trange stier  i  verden og
lutres  i  trængselens  ildovn.  De  følger  Kristus  gennem  svære  kampe,  tåler
selvfornægtelse og oplever bitre skuffelser; men deres smertelige erfaringer viser
dem syndens brøde og ulykke, og de ser på den med afsky. Fordi de har del i Kristi
lidelser, er de udset til at få del i hans herlighed.’ Fra Naturens Talerstol, s. 48-49.

‘Himmeriget er kommet nær’

7. Hvilken personlig forberedelse af hjertet er nødvendig for dem, der venter
på Guds rige? Matt. 3, 2; 4, 17.

BEMÆRK: ‘Anger og omvendelse hører sammen med troen og bliver i evangeliet
fremholdt  som nødvendig for  at  blive frelst.  Paulus forkyndte omvendelse.  Han
sagde: “I ved, hvordan jeg ikke har undladt at forkynde jer og at  lære jer både
offentligt og i hjemmene alt, hvad der kunne være jer til gavn; både for jøder og
grækere  har  jeg vidnet om omvendelsen  til  Gud og troen på vor Herre  Jesus.”
(ApG. 20, 20-21). Der vil ikke være nogen frelse uden anger og omvendelse. En
synder,  som  ikke  angrer  sin  synd,  kan  ikke  tro  til  omvendelse.  Om anger  og
omvendelse siger  Paulus: “Thi bedrøvelse efter Guds sind virker omvendelse til
frelse, som ikke fortrydes.” (2. Kor. 7, 10). Man kan ikke gøre sig fortjent til noget
ved omvendelsen, men den bereder hjertet til at tage imod Kristus som den eneste,
som kan frelse, og som er den fortabte synders eneste håb. Når synderen vender sig
til loven, bliver han klar over, at han er straf skyldig. Hans samvittighed anklager
ham, og han  føler  sig  fordømt.  Hans eneste  kilde til  trøst  og håb er  korset  på
Golgata. Når han vover at tro på løfterne og tager Gud på hans ord, fylder fred og
glæde hans sjæl. Han råber: “Herre, du har lovet at frelse alle, som kommer til dig i
din Søns navn. Jeg er et fortabt og hjælpeløst menneske uden håb. Herre, frels mig,
ellers er jeg fortabt!” I tro sætter han sin lid til Kristus, og han står retfærdiggjort
for Gud.’ På fast grunn, bog 1, s. 362-363.

8. Hvilken advarsel gav Jesus med hensyn til retfærdighed hos dem, der vil
komme ind i himmelens rige? Matt. 5, 20. Læs vers 21-48 for at forstå
Kristi ord.

BEMÆRK: ‘Mennesketankens største bedrag på Kristi tid var dette, at blot at give
sit samtykke til sandheden skaffede retfærdighed. Efter al menneskelig erfaring har
en teoretisk viden om sandheden vist sig at være utilstrækkelig til sjælens frelse.
Den  frembringer  ikke  retfærdighedens  frugter...  Farisæerne  hævdede  at  være
Abrahams  børn  og  pralede  af  at  være  i  besiddelse  af  Guds  ord;  men alligevel
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bevarede disse fortrin dem ikke fra egenkærlighed, ondskab, begærlighed og det
laveste hykleri...  Den samme fare består den dag i dag. Mange anser det for en
given sag, at de er kristne, ganske enkelt, fordi de skriver under på visse teologiske
dogmer. Men de har ikke ført sandheden ud i det praktiske liv. De har hverken troet
eller elsket den, og derfor har de ikke modtaget den kraft og nåde, som kommer
gennem  helliggørelse  ved  sandheden.  Mennesker  kan  hævde,  at  de  tror  på
sandheden, men hvis den ikke gør dem oprigtige, venlige, tålmodige, overbærende
og himmelsksindede, er den en forbandelse for dem, der tror på den, og gennem
deres indflydelse er den en forbandelse for verden.’ Den store Mester, s. 204.

‘Hvor vanskeligt er det ikke for dem, som forlader sig på rigdom’

9. For hvem, sagde Jesus, ville det være specielt vanskeligt at komme ind i
himmelens rige? Matt. 19, 23-24; Mark. 10, 23-25.

BEMÆRK: ‘Kærlighed til rigdom har en fortryllende, bedragerisk magt.  Alt for
ofte glemmer de, der ejer verdsligt gods, at det er Gud, der giver dem kraft til at
vinde rigdom. De siger: “Det er min egen kraft og min egen hånds styrke, der har
skaffet  mig den rigdom.”  5.  Mos.  8,  17.  Deres  rigdom fører  til  selvophøjelse i
stedet  for  at  vække  taknemmelighed  til  Gud.  De  mister  erkendelsen  af  deres
afhængighed af Gud og deres ansvar over for deres medmennesker. I stedet for at
betragte deres rigdom som et talent, der skal benyttes til Guds ære og til gavn for
menneskeheden, anvender de den på sig selv. Rigdom, der bruges på denne måde,
vil udvikle sataniske egenskaber i mennesket i stedet for guddommelige.’ Lys over
Hverdagen, del 1, s. 36-37. 

10. Hvilken gruppe, sagde Jesus, ville have megen lille betydning, når riget
skal dannes? Matt. 5, 19.

BEMÆRK: ‘“Den mindste i Himmeriges rige.” Det vil sige, han får ikke adgang
dertil; for den, der med forsæt bryder et bud, adlyder ikke i ånd og sandhed noget af
budene. “Den, der holder hele loven, men støder an i et stykke, er blevet skyldig i
alle.” (Jak. 2, 10). Synden består ikke i ulydighedshandlingens størrelse, men i den
kendsgerning, at man afviger fra Guds åbenbarede vilje i den mindste sag; for dette
forhold viser, at der endnu er forbindelse mellem sjælen og synden. Hjertet er delt i
sin tjeneste. Der foreligger en virkelig fornægtelse af Gud, oprør imod hans riges
love.’ Fra Naturens Talerstol, s. 73.
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‘I har gjort det imod mig’

11. Hvem bliver specielt nævnt af Jesus, når han skal danne sit rige? Matt. 25,
34- 40.

BEMÆRK: ‘På denne dag forkynder Kristus ikke mennesker, hvor meget han har
gjort for dem ved at give sit liv for deres frelse. Han giver en fremstilling af det
trofaste arbejde, som de har gjort for ham... Men de, som Kristus roser, ved ikke, at
de  har  været  med til  at  tjene  ham. Han svarer  på  deres  forundrede  spørgsmål:
“Hvad I har gjort imod en af mine mindste brødre dér, har I gjort imod mig.”’ Den
Store Mester, s. 436.
‘På dommens dag vil de,  som har været  tro i deres hverdagspligter  og rask har
udført  dem uden at  tænke på ros eller  fordel,  høre disse ord:  “Kom hid, I  min
Faders  velsignede!  arv  det  rige,  som  har  været  eder  beredt  fra  verdens
grundlæggelse.” Kristus roser dem ikke for de veltalende foredrag, de har holdt,
den lysende intelligens, de har kunnet glimre med, eller de store gaver, de har givet.
Nej, de bliver belønnet for udførelsen af de små ting, som i almindelighed bliver
overset.’ Budskaber til de Unge, s. 81.

12. Hvilket råd giver Paulus til dem, der kender Guds løfter? 2 Kor. 7, 1.

BEMÆRK: ‘Der er blevet sørget tilstrækkeligt for alle, der ærligt, med alvor og
eftertænksomt tager fat på arbejdet med at fuldkommengøre hellighed i gudsfrygt.
Styrke og nåde er blevet givet gennem Kristus for af tjenende engle at blive bragt
til dem, der skal arve frelsen. Ingen er så langt nede, så fordærvet og ond, at de ikke
kan finde styrke, renhed og retfærdighed i Jesus, der døde for dem, dersom de vil
lægge deres synder bort, vende sig fra ugudelighedens vej og af hele hjertet søge
den  levende  Gud.  Han  venter  på  at  tage  deres  snavsede  klæder  bort,  som  er
besmittede af synd, og give dem hans retfærdigheds rene klædning og byde dem at
leve og ikke dø. I ham kan de blomstre som grene på den levende vinstok. Deres
grene  vil  ikke visne eller  være uden  frugt.  Dersom de bliver  i  ham, kan  de få
næring fra ham, blive fyldt med hans Ånd, vandre som han vandrede, vinde sejr
som han vandt sejr og blive ophøjet til at sidde ved hans højre hånd.’  Christian
Temperance & Bible Hygiene, s. 140. 
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‘Den, som sejrer’

UDENADSVERS: ‘Den, som sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og
han skal være min søn.’ Åb. 21, 7.
STUDIEHJÆLP: Den Store Mester, s. 215-216.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Joh.5, 1-5.
LEKTIENS MÅL: At studere sammenhængen mellem at vinde sejr over synd og at
komme ind i himmelens rige.

Indledning
‘Da mennesket var fortabt, sagde Guds Søn: Jeg vil genløse det, jeg vil være dets
sikkerhed  og  stedfortræder.  Han  tog  sine  kongelige  klæder  af  og  iklædte  sin
guddommelighed med menneskelighed. Han steg ned fra den kongelige trone, så
han  kunne  nå  dybden  af  menneskelig  elendighed  og  fristelse  og  opløfte  vores
faldne natur og gøre det muligt for os at blive sejrvindere, Guds sønner, arvinger af
det evige rige.’ Christian Education, s. 119.  

‘Vil jeg give at spise af livets træ’

1. Hvilket  vidunderligt  løfte giver  Kristus dem,  der vinder sejr i  kampen
mod fristelse og synd? Åb. 2, 7.

BEMÆRK: ‘Vi søger det liv, der kan stå mål med Guds liv. Vor natur må derfor
bringes i overensstemmelse med Guds vilje. Vi må føre et sådant liv, at vi i tillid
kan gå til Gud og åbne vort hjerte for ham, idet vi fortæller ham om vore behov og
tror, at han hører os og vil give os nåde og styrke til at udføre Guds ords principper.
Det, vi ønsker, er himmelen, sejrvinderens krone, adgang gennem portene til Guds
stad og ret til at spise af livets træ midt i Guds paradis. Vi ønsker at se Kongen i
hans  herlighed.  Så  lad  os  daglig  holde  vort  blik  rettet  mod  Kristus,  den
menneskelige  naturs  fuldkommenhed,  og  idet  vi  tager  fat  på  hans
guddommelighed, vil vi have guddommelig styrke til at hjælpe os med at vinde sejr
over enhver ond tilbøjelighed og ethvert syndigt  ønske.’  Sons and Daughters of
God, s. 365.

2. Hvad fik Gud til at nægte mennesket adgang til livets træ? 1 Mos. 3, 22-
24.
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BEMÆRK: ‘Gud kunne have skabt mennesket uden kraft til at overtræde hans lov;
han kunne have holdt Adams hånd tilbage fra at røre den forbudne frugt, men i 
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dette tilfælde ville Adam ikke have været en skabning med fri vilje, men blot en
automat. Uden frihed til at vælge ville hans lydighed ikke have været villig, men
tvungen. Han kunne ikke have udviklet en karakter. En sådan fremgangsmåde ville
have  været  i  strid  med  Guds  plan  og  hans  handlemåde  med  andre  verdeners
beboere. Den ville have været uværdig for mennesket som et forstandigt væsen og
ville have støttet Satans beskyldninger, at Guds regering var vilkårlig. Gud skabte
Adam ret; han gav ham ædle egenskaber uden nogen tilbøjelighed til ondt. Han gav
ham store forstandsevner og fremstillede for ham de kraftigste bevæggrunde til at
vise troskab. Fuldkommen, evig lydighed var betingelsen for evig lykke. På den
betingelse skulle han have adgang til livets træ.’ Patriarker og Profeter, s. 20.

‘Skal ingenlunde skades af den anden død’

3. Hvilket andet løfte har sejrvinderne fået? Åb. 2, 11.

BEMÆRK: ‘Din evige lykke vil blive bestemt ved den kurs, du tager nu. Kan du
modstå barmhjertighedens invitationer, der nu tilbydes dig? Vil du vælge din egen
vej? Vil du nære stolthed og forfængelighed og miste din sjæl til sidst? Guds ord
fortæller os klart, at det kun er få, der vil blive frelst, og at endda de fleste af dem,
der er kaldede, vil vise sig at være uværdige til det evige liv. De vil ikke få del i
himmelen, men de vil få deres del med Satan og erfare den anden død. Mænd og
kvinder kan undgå denne dom, dersom de vil. Det er sandt, at Satan er syndens
store ophavsmand; men dette undskylder ikke noget menneske for synd; for han
kan ikke tvinge mennesket til  det onde. Han frister dem og får synden til  at se
tillokkende og behagelig ud; men han må overlade det til deres egen vilje, om de
vil  gøre det  eller  ej.  Han tvinger  ikke mennesker til  at  blive forgiftede,  og han
tvinger dem heller ikke til at blive borte fra religiøse møder; men han fremkommer
med fristelser  på en sådan måde,  at  de lokker  til  ondt,  og mennesket  er  et  frit
moralsk væsen, der kan sige ja eller nej.’ Testimonies, bind 2, s. 293-294.
‘Omvendelsen er et værk, som de fleste ikke påskønner og værdsætter. Det er ingen
ringe sag at forvandle et jordisk, syndelystent sind og bringe det til at fatte Kristi
usigelige kærlighed, hans nådes betagende magt og Guds herlige væsen, således at
sjælen  bliver  gennemtrængt  af  guddommelig  kærlighed  og  henrives  af  de
himmelske  hemmeligheder.  Når  nogen  får  forståelse  af  disse  ting,  synes  hans
tidligere  liv  at  være  frastødende  og  afskyeligt.  Han  hader  synden,  og  med  et
sønderknust hjerte over for Gud modtager han Kristus som sjælens liv og glæde.
Han giver afkald på sine tidligere fornøjelser. Han får et nyt sind, nye følelser, en
ny vilje; hans sorger, hans ønsker og hans kærlighed er alt sammen nyt. Kødets
lyst, øjnenes lyst og pral med jordisk gods, som hidtil er blevet foretrukket frem for
Kristus, vender han sig nu bort fra, og Kristus er hans livs charme, hans glædes
krone. Himmelen, som engang ikke havde nogen tiltrækning, ses nu i sin rigdom og
herlighed, og han tænker på den som sit fremtidige hjem, hvor han skal se, elske og
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prise  ham,  som  har  genløst  ham  med  sit  dyrebare  blod.’  Vejledning  for
Menigheden, bind 1, s. 211.

4. Hvordan er kontrasten vist mellem dem, der lider den anden død og dem,
der ikke gør det? Åb. 21, 7-8.

BEMÆRK: ‘“Syndens  løn er  døden,  men Guds nådegave er  evigt  liv  i  Kristus
Jesus,  vor Herre.”  Rom. 6,  23. Mens de retfærdige skal  arve livet, er døden de
ondes lod. Moses sagde til Israel: “Se, jeg forelægger dig i dag livet og lykken,
døden og ulykken.” 5 Mos. 30, 15. Den død, der hentydes til, er ikke den, der blev
udtalt over Adam, thi hele menneskeheden lider straffen for hans overtrædelse. Det
er “den anden død”, der stilles i modsætning til det evige liv. Som følge af Adams
synd må hele menneskeheden lide døden. Alle uden undtagelse lægges i graven. Og
efter frelsesplanen skal alle tages op af deres grav. “Der ... skal ske en opstandelse
både af retfærdige og uretfærdige;” “thi ligesom alle dør i Adam, således skal også
alle levendegøres i Kristus.” ApG. 24, 15; 1 Kor. 15, 22. Men der gøres forskel på
de to hold, der skal gå frem. “Alle de, som er i gravene, skal høre hans røst, og de
skal gå frem: de, som har gjort det gode, for at opstå til liv, men de, som har øvet
det onde, for at opstå til dom.” Joh. 5, 28-29. De, der er “fundet værdige” til at
opstå til liv, er “salige og hellige”. “Dem har den anden død ingen magt over.” Åb.
20, 6. Men de, der ikke gennem anger og tro har opnået tilgivelse, må lide straffen
for  overtrædelse  –  “syndens  løn”.  De  skal  lide  straf  af  forskellig  varighed  og
strenghed, “hver efter sine gerninger”, men dens endelige udfald er den anden død.
Da Gud ikke i overensstemmelse med sin retfærdighed og nåde kan frelse synderen
i hans synder, berøver han ham den tilværelse, hans overtrædelser har forskertset
ham retten til, og som han ikke har vist sig værdig til. En inspireret skribent siger:
“En liden stund, og den gudløse er ikke mere; ser du hen til hans sted, så er han der
ikke.” Og en anden siger, de skal “blive, som om de aldrig havde været til.” Sal. 37,
10;  Ob.  16.  Dækket  af  skændsel  synker  de  ned  i  håbløs,  evig  glemsel.’
Konfrontation, s. 447-448.

‘Skrevet et nyt navn’

5. Hvilke  andre  vidunderlige  løfter  har  sejrvinderen  fået?  Åb.  2,  17.
Sammenlign med Åb. 3, 12.

BEMÆRK: ‘Frelseren overrækker sine efterfølgere sejrstegnene, før de går ind i
Guds stad, og skænker dem symbolerne på deres kongelige værdighed. De prægtige
rækker stilles op i en firkant om deres Konge, hvis skikkelse hæver sig majestætisk
højt  op  over  de  frelste  og  englene.  Hans  ansigt  lyser  over  dem,  fuld  af  nådig
kærlighed. Hvert øje i hele den utallige skare af frelste er rettet mod ham, hvert blik
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ser hans herlighed, han om hvem det engang blev sagt: “Så umenneskelig ussel så
han  ud,  han  lignede  ej  menneskens  børn.”  Med  sin  højre  hånd  sætter  Jesus
herlighedskronen på de sejrendes hoveder.  Til hvert enkelt er der en krone med
hans eget “nye navn” (Åb. 2, 17) og med indskriften “Helliget Herren”. De får også
sejrspalmen og den skinnende harpe. Når så den ledende engel anslår tonen, slår
hver hånd harpens strenge med øvet greb og frembringer herlig musik i  dejlige
melodiøse toner. Hvert hjerte gribes af usigelig betagelse, og hver stemme løfter sig
i taknemmelig lovsang “til ham, som elsker os og har løst os af vore synder med sit
blod, og har gjort os til konger og præster for sin Gud og Fader – ham være æren og
magten i evighedernes evigheder!” Åb. 1, 5-6.’ Konfrontation, s. 527.

6. Hvordan forklarede Jesus den åndelige betydning af mannaen? Joh. 6, 51-
58.

BEMÆRK: ‘Du har ret til at tilegne dig de løfter, som du i Jesu navn kommer frem
for Gud med, for Faderen har givet  sin Søn sin nådes rigdomme, for at de skal
gives videre til dem, der i tro kommer og beder om dem. Herren Jesus er den, der
giver sejrvinderen lov til at spise af livets træ, som er midt i Guds paradis. Han, der
påtog  sig  menneskelighed,  ved  netop,  hvordan  han  skal  vise  medlidenhed  med
menneskeslægtens lidelser. Han havde den samme natur som synderen, selvom han
ikke kendte til synd, for at han måtte kunne fordømme synden i kødet og måtte
være i stand til at sympatisere med dem, der befinder sig i vanskeligheder, farer og
fristelser, som fyldte hans egen vej, mens han vandrede iblandt menneskene. De
kan få hjælp, ligesom han fik hjælp, ved en levende forbindelse med Gud. Se hen
til Jesus, din stedfortræder og sikkerhed og retfærdighed. Han, der ikke kendte til
synd, blev til synd for os, så vi måtte få Guds retfærdighed i ham. Han giver livets
krone til  dem, der er trofaste indtil døden. Det er ham, der giver af den skjulte
manna.’ Manuscript Releases, bind 10, s. 176.

‘Skal således iføres hvide klæder’

7. Hvilket andet dyrebart løfte er blevet givet sejrvinderen? Åb. 3, 5a.

BEMÆRK: ‘Dersom vi vil være sejrvindere, må vi granske vore hjerter for at være
sikre på, at vi ikke hæger om noget, der mishager Gud. Dersom vi gør det, kan vi
ikke blive iklædt den hvide klædning, som er blevet lovet os. Dersom vi vil stå
frem for Gud i de hvide klæder, som er de helliges retfærdighed, må vi nu udføre
sejrvinderens arbejde.’ Lift Him Up, s. 326.
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8. Hvad er det  for hvide klæder,  som Guds folk skal iklædes? Åb. 19, 8.

Sammenlign med Åb. 3, 18.

BEMÆRK: ‘Det er kun den dragt, som Kristus selv har skaffet, der kan gøre os
skikkede  til  at  træde  frem  for  Gud.  Denne  dragt,  Kristi  egen  retfærdigheds
klædning, vil han iklæde enhver angrende, troende sjæl. “Derfor  råder  jeg dig,”
siger han, “til hos mig at købe ... hvide klæder at iføre dig, så din nøgenheds skam
ikke skal blive åbenbar.” Åb. 3, 18. I denne klædning, der er vævet på Himmelens
væv, findes der ikke én tråd af jordisk oprindelse. Da Kristus levede her på jorden,
dannede han en fuldkommen karakter, og denne karakter tilbyder han at give os.
“Som en tilsølet klædning” er “al vor retfærd.” Es. 64, 6. Alt, hvad vi selv kan gøre,
er besmittet af synden, men Guds Søn “åbenbaredes, for at han skulle bære synden;
og der er ikke synd i ham”. 1 Joh. 3, 5. Om synden står der, at den “er lovbrud”, (1
Joh. 3, 4) men Kristus var lydig mod alle lovens krav. Han sagde om sig selv: “At
gøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mit indre.” Sal. 40, 9. Da han
var på jorden, sagde han til sine disciple: “Jeg har holdt min Faders bud.” Joh. 15,
10. Med sin fuldkomne lydighed har han gjort det muligt for hvert eneste menneske
at adlyde Guds lov. Når vi overgiver os til Kristus, bliver vi ét med ham, vor vilje
forenes med hans vilje, sindet bliver ét med hans sind, og tankerne tages til fange af
ham: vi lever hans liv. Det er, hvad det betyder at være iført hans retfærdigheds
klædning.  Når  så  Herren  betragter  os,  ser  han  ikke  figenbladsklædningen,  ikke
syndens  nøgenhed  og  fejl,  men  sin  egen  retfærdigheds  klædning,  som  er
fuldkommen lydighed mod Guds lov.’ Lys over Hverdagen, del 2, s. 117-118.

‘Jeg vil aldrig slette hans navn’

9. Hvad er sejrvinderen blevet lovet i dommens time? Åb. 3, 5b.

BEMÆRK: ‘Kristus siger om sejrvinderen: “Jeg vil aldrig slette hans navn af livets
bog.” Navnene på alle dem, der en gang har overgivet sig til Gud, er skrevet i livets
bog, og deres karakter bliver til  genstand for undersøgelsen.  Guds engle afvejer
moralske værdier. De iagttager udviklingen af karakteren hos de levende for at se,
om deres navne kan blive stående i livets bog. En prøvelsens tid er blevet givet os,
hvor vi kan vaske vor karakters klæder og gøre dem hvide i Lammets blod. Hvem
gør dette arbejde? Hvem skiller sig af med synd og selviskhed? “I er jo døde,” siger
apostelen Paulus om de sande Kristi efterfølgere, “og jeres liv er skjult med Kristus
i Gud.” Når vi er levende i Gud, er vi døde til selvet. Må Gud hjælpe os at dø til
selvet. Hvis navne vil ikke blive slettet i livets bog? Kun navnene på dem der har
elsket Gud af hele deres sjæl og deres næste som sig selv.’ Historical Sketches,  s.
138. 
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10. Hvilket princip følger Herren, når han sletter et navn i sin bog? 2 Mos. 32,

33.

BEMÆRK:  ‘Når  bøgerne  åbnes  på  dommens  dag,  får  Gud  forelagt  alle  de
menneskers liv, som har troet på Jesus. Vor Talsmand begynder med dem, der først
levede  på  Jorden,  og forelægger  hver efterfølgende generations  regnskab for  at
slutte  med  de  levende.  Hvert  navn  nævnes,  hver  sag  undersøges  omhyggeligt.
Nogle navne godtages, andre forkastes. Hvis nogen har synder, som ikke er angret
og tilgivet, stående igen i bøgerne, bliver deres navne slettet i livets bog, og deres
gode gerninger bliver visket  ud i Guds erindringsbog...  Alle, som i sandhed har
angret deres synder og i tro påberåbt sig Kristi blod som deres sonoffer, har fået
tilgivelse indført ud for deres navne i Himlens bøger; da de har fået del i Kristi
retfærdighed, og deres karakter har vist sig at være i overensstemmelse med Guds
lov, vil deres synder blive slettet ud, og de vil selv blive regnet værdige til evigt
liv.’ Konfrontation, s. 397-399.

11. Hvad er nødvendigt, for at vore navne ikke skal blive udslettet af Guds
bog? ApG. 3, 19. Sammenlign med Es. 44, 22; 43, 25.

BEMÆRK: ‘Omvendelse indbefatter, at man er bedrøvet over synden og vender
sig bort  fra den. Vi vil ikke afstå fra synden,  før vi ser dens syndighed, og der
bliver ingen virkelig forandring i livet, før vi af hjertet vender om fra den.’ Vejen til
Kristus, s. 21.

‘Vil jeg lade sidde sammen med mig på min trone’

12. Hvilket enestående løfte er givet dem, der vinder sejr? Åb. 3, 21.

BEMÆRK:  ‘Anseelse  indenfor  Guds  rige  vindes  ikke  ved  begunstigelse.  Den
hverken  fortjenes  eller  modtages  ved  vilkårlig  tildeling.  Den  hidrører  fra
karakterdannelsen.  Kronen og tronen er  kendetegnene på,  at  man er  nået  til  en
bestemt tilstand – kendetegn på, at jeg’et er blevet overvundet ved vor Herres Jesu
Kristi nåde... Den, der står Kristus nærmest, bliver den, der har tilegnet sig mest af
hans  selvopofrende  kærligheds  ånd,  -  en  kærlighed,  som  “ikke  praler,  ikke
opblæses, ... som ikke søger sit eget, ikke lader sig ophidse, ikke bærer nag” (1
Kor. 13, 4.5) – en kærlighed, der bevæger disciplen til ligesom hans Herre at give
alt,  at  leve  og  arbejde  og  ofre  indtil  selve  døden  for  menneskehedens  frelse.’
Mesterens Efterfølgere, s. 287. 
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13. Hvordan  er  vi  blevet  vist,  at  sejr  i  kampen  mod  fristelse  og  synd  er

betydningsfuld  for  dem,  der  indgår  i  pagt  med  Gud?  Åb.  21,  7.
Sammenlign med Heb. 8, 10.

BEMÆRK:  Bibelen  giver  mange  steder  udtryk  for  betingelserne  for  pagten  på
denne enkle måde: “Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk.”
‘Vi er hans børn, og han behandler os som sådanne. Når vi drager nær til ham og
fornyer  vor  pagt  med ham,  bevarer  han  os  i  sin  barmhjertighed  mod  fjendens
angreb. Han vil aldrig svigte nogen, der stoler på ham, som et barn stoler på sine
forældre. Han ser de ydmyge, tillidsfulde sjæle drage nær til ham, og i medynk og
kærlighed drager han nær til dem og løfter et banner op imod fjenden for dem. Rør
dem ikke, siger han; for de er mine. Jeg har indgraveret dem i mine hænder. Han
lærer dem at udvise urokkelig tro på hans magt til at virke for dem. Med sikkerhed
siger  de:  “Dette  er  den  sejr,  som har  sejret  over  verden:  vor  tro”.’  Review  &
Herald, 25. april 1907.
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‘I ham, som giver mig kraft’

UDENADSVERS: ‘Jeg er vintræet, I er grenene. Den, som bliver i mig, og jeg i
ham, han bærer megen frugt; thi skilt fra mig, kan I slet intet gøre.’ Joh. 5, 15.
STUDIEHJÆLP: Kristus Alene, 7. marts.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Joh. 5, 1-5. 
LEKTIENS MÅL: At studere den foranstaltning, Gud har tilvejebragt, for at hans
folk kan være sejrvindere.

Indledning
‘‘“Uden tro er det umuligt at behage Gud.” Kundskaben om hvad skriften mener,
når den lægger stor vægt på nødvendigheden af at opøve troen, er vigtigere end
nogen anden kundskab, der kan erhverves. Vi har mange problemer og sorger på
grund af vor vantro og vor uvidenhed om, hvordan vi skal udøve tro. Vi må bryde
igennem vantroens skyer. Vi kan ikke have en sund kristen erfaring, vi kan ikke
adlyde evangeliet til frelse, indtil troens videnskab bliver forstået bedre, og indtil
mere tro bliver udøvet. Den kristnes karakter kan ikke blive fuldkommen uden den
tro, der virker gennem kærlighed og renser sjælen.’ Review & Herald, 18. oktober
1898. 

‘Fuldkomment i Kristus’

1. Hvordan beskriver Kristus dem, som skal arve riget? Matt. 5, 48.

BEMÆRK: ‘Ordet “da” antyder en slutning, som man drager af noget, der er sagt
forud. Jesus har givet sine tilhørere en skildring af Guds usvigelige kærlighed og
pålægger  dem derfor  at  være fuldkomne.  Fordi  eders  himmelske Fader  “er  god
imod de utaknemmelige og onde” (Luk. 6, 35), fordi han har bøjet sig ned for at
løfte jer op derfor,  sagde Jesus, kan I komme til  at ligne ham i karakter og stå
ulastelige for menneskers og engles åsyn. Under nåden er betingelserne for evigt liv
nøjagtigt  de  samme,  som  de  var  i  Eden  –  fuldkommen  retfærdighed,
overensstemmelse med Gud, fuldkommen efterlevelse af hans lovs principper. Den
karakterens norm, der fremholdes i Det Gamle Testamente, er den samme som den,
der fremholdes i Det Nye Testamente. Denne norm, dette ideal, er ikke noget, som
vi ikke kan opnå. I ethvert bud eller pålæg, som Gud giver, er der et meget bestemt
løfte, der ligger til grund for befalingen. Gud har ordnet det således, at vi kan blive
ham lige,  og  dette  vil  han  gøre  til  en  virkelighed  for  alle,  der  ikke  sætter  en
fordærvet vilje imod og derved gør hans nåde til intet.’ Med Mesteren På Bjerget,
s. 80.
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2. Hvordan udtrykte apostlene deres forståelse af denne sandhed? Kol. 1, 28;

Jak. 1, 4; 1 Pet. 1, 15.

BEMÆRK: ‘I dette brev til korinterne forsøgte Paulus at vise dem Kristi magt til at
bevare dem fra det onde. Han vidste, at hvis de ville rette sig efter de betingelser,
han fastsatte, ville de blive stærke ved den Højestes kraft. Som middel til at hjælpe
dem til at frigøre sig fra syndens trældom og blive fuldkommen hellige i Herrens
frygt lagde Paulus stor vægt på, at de opfyldte kravene fra ham, som de ved deres
omvendelse havde viet deres liv. “I er Kristi,” sagde han, “I tilhører ikke jer selv. I
er jo købt og prisen betalt, ær derfor Gud i jeres legeme!” Apostlen skildrer tydeligt
virkningen  af  at  vende  sig  fra  et  liv  i  renhed  og  hellighed  til  hedenskabets
fordærvede  skikke.  “Far  ikke  vild,”  skrev  han,  “hverken  utugtige  eller
afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere ... eller tyve eller havesyge, ingen drankere,
ingen æreskændere, ingen røvere skal arve Guds rige.”’ Mesterens Efterfølgere, s.
164. 

‘Der bærer frugt til sig selv’

3. Hvad siger Bibelen om dem, som prøver at fremstå hellige? Hos. 10, 1
(King James oversættelsen).

BEMÆRK:  ‘Hvori  Farisæismens  sande  natur  består,  havde  profeten  Hoseas
påpeget  i  følgende ord:  “Israel  er  en tom vinstok, der  bærer  frugt  til  sig selv.”
Medens jøderne udgav sig for at tjene Gud, arbejdede de i virkeligheden for sig
selv. Deres retfærdighed var frugten af deres egen anstrengelse for at holde loven,
holde  den  i  overensstemmelse  med  deres  egne  begreber  og  med  deres  eget
egoistiske formål for øje. Derfor kunne den ikke blive bedre, end de selv var. Ved
deres bestræbelser for at gøre sig selv hellige forsøgte de at bringe noget rent ud af
det urene. Guds lov er lige så hellig, som han er hellig, lige så fuldkommen, som
han er  fuldkommen. Den fremstiller  Guds retfærdighed for  menneskene.  Det  er
umuligt  for  mennesket  af  sig  selv at  holde denne lov,  for  menneskets  natur  er
fordærvet,  udartet,  helt  forskellig  fra  Guds  karakter.  Det  egenkærlige  hjertes
gerninger er “urene”, “som en tilsølet klædning al vor retfærd.” (Es. 64, 5).’ Med
Mesteren På Bjerget, s. 59. 

4. Hvilken beretning fortalte Jesus for at illustrere dårskaben hos dem, der
søger at være retfærdige med deres eget egoistiske formål for øje? Luk.
18, 9-14.
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BEMÆRK:  ‘Farisæernes  hårde  og  strenge  rettroenhed,  som  var  blottet  for
bodfærdighed, ømhed og kærlighed, var kun en anstødssten for syndere.  De var
ligesom saltet, der havde mistet sin smag, for deres indflydelse besad ingen kraft til
at bevare verden fra fordærvelse. Den eneste sande tro er den, der “er virksom i
kærlighed”  (Gal.  5,  6)  og  renser  sjælen.  Den  er  lig  en  surdej,  som forvandler
karakteren.  Alt  dette  burde  jøderne  have  lært  af  profeternes  undervisning.
Århundreder  i  forvejen  havde  sjælens  råb  om retfærdiggørelse  hos  Gud  fundet
udtryk og var i profeten Mikas ord: “Med hvad skal jeg møde Herren, bøje mig for
højhedens Gud? Skal jeg møde ham med brændofre, møde med årgamle kalve? Har
Herren behag i tusinder af væddere, titusinder af oliestrømme? ... Det er sagt dig, o
menneske, hvad der er godt, og hvad Herren kræver af dig: hvad andet end at øve
ret, gerne vise kærlighed og vandre ydmygt  med din Gud.” (Mik. 6, 6-8).’ Med
Mesteren På Bjerget, s. 59.

5. Hvilket livsvigtigt råd gav Jesus? Joh. 15, 5.

BEMÆRK: ‘Mange siger  “Hvordan kan jeg lade være med at  synde?   Jeg har
prøvet at overvinde det, men jeg gør ingen fremskridt.” I din egen styrke vil du
fejle, men hjælpen er blevet lagt på Ham, som er mægtig. Ved hans styrke kan du
mere end sejre. Sig: “Ved Guds nåde vil jeg sejre.” Sæt din vilje på Guds viljes
side, og med dit øje rettet mod ham, der er din tros banebryder og fuldender, kan du
gøre jævne stier for din fod. Når du bliver fristet, sig: “Jesus er min Frelser, jeg
elsker ham, fordi han først elskede mig.” Vis, at du stoler på ham. Mens du går på
gaden, mens du arbejder i dit hus, kan du kommunikere med din Herre, grib fat i
ham gennem levende tro, og tro på hvert eneste bogstav af hans ord.’ Bible Echo,
15. juli 1892. 

‘Ved Kristus’

6. Hvad er kilden til den kristnes styrke til at sejre? Fil. 4, 13.

BEMÆRK: ‘Dersom du holder dig nær til Jesus og søger at pryde din bekendelse
med et velordnet liv og en gudfrygtig vandel, så vil dine fødder blive bevaret fra at
forvilde sig ind på forbudte stier. Dersom du bare vil være årvågen, stadig være
årvågen til bøn, og dersom du gør alt, som om du var i Guds umiddelbare nærhed,
så vil du blive frelst fra at give efter  for fristelse og kan nære håb om at blive
bevaret ren, uplettet og ubesmittet til det sidste. Såfremt du holder din første fulde
vished fast indtil enden, da vil dine veje blive stadfæstet i Gud, og det, som nåden
har begyndt,  vil herligheden sætte kronen på i vor Guds rige.  Åndens frugter er
kærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed, trofasthed, sagtmodighed,
afholdenhed; mod sligt  er loven ikke. Dersom Kristus bor i os, vil vi korsfæste
kødet med lysterne og begæringerne. ’Evangeliets Tjenere, s. 92.
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7. Hvordan  kan  vi  gribe  fat  på  hans  styrke?  1  Kor.  2,  5;  1  Pet.  1,  5.
Sammenlign med Es. 27, 5

BEMÆRK: ‘Tager du Gud på hans ord og stiller dine fødder på den evige Klippe,
der ikke kan flyttes? Du burde dagligt forøge din viden om vor Herre og Frelser.
Hvis du har arbejdet i din egen styrke, så indgå en pagt med Gud om, at du fra nu af
vil sætte din lid til ham, som er mægtig til helt og fuldt at frelse alle dem, som
kommer til ham… Når du er besjælet af Guds Ånd, vil du ikke længere værne om
selvet.  Hvad har problemet været  med dine tidligere erfaringer? Hvorfor  har du
ikke  været  fremgangsrig  i  dit  kristne  liv?  Det  skyldes  tom  indbildskhed,
selvagtelse, selvretfærdighed og vantro. Må Gud hjælpe os, så selvet kan dø her.
Må han hjælpe os til at ydmyge vore sjæle gennem anger og bekendelse, indtil vi
kan stå foran ham iklædt Kristi retfærdighed. Sig foran Himmelen: “Jeg har selv
intet at bringe, jeg ønsker den retfærdighed, der kommer gennem en korsfæstet og
opstanden Frelsers blods fortjeneste. Hvor burde vi være taknemmelige for, at vi
har en fuldkommen Frelser, at vi i ham har fuldkommen retfærdighed og frelse!’
Signs of the Times, 25. marts 1889.

‘Få del i guddommelig natur’

8. Hvilket middel har Gud valgt for at gøre os i stand til at blive lige som
ham? 2 Pet. 1, 3-4.

BEMÆRK: ‘Vi har løftet om, at hvis vi bliver i ham, og hans ord bliver i os, så kan
vi bede om, hvad vi vil, og det vil blive givet os. Er det virkeligt muligt, at Kristus
kan blive i os, og vi i ham? Kristus siger: “Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i
jer, så bed om, hvad som helst I vil, og I skal få det.” Vil han friste og bedrage os?
Bestemt nej. Der er alt til at opmuntre enhver sjæl, som ved tro gør krav på de
løfter,  Gud har  givet  os,  for  ved  hans nåde  kan vi  være  sejrherrer.’  Review &
Herald, 29. juli 1890. 

9. Hvilken virkning vil hans løfter have på vor karakter? 2 Kor, 7, 1.

BEMÆRK: ‘De fleste, der bekender sig til at være kristne, har ingen forståelse af
den  åndelige  styrke,  de  kunne  opnå,  hvis  de  var  lige  så  begærlige,  ivrige  og
ihærdige efter at komme til erkendelse af guddommelige ting, som de er efter at
opnå de usle, forgængelige ting, som hører med til dette liv. Størstedelen af dem,
der bekender sig til at være kristne, har ladet sig nøje med at være åndelige dværge.
De har ingen tilbøjelighed til at sætte sig som mål først at søge Guds rige og hans
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retfærdighed;  derfor  er  gudsfrygt  for  dem en  skjult  hemmelighed;  de  kan  ikke
forstå den. De kender ikke Kristus ifølge en erfaringsmæssig kundskab. Der er gjort
alt  muligt  for  enhver,  som  ærligt,  alvorligt  og  med  omtanke  vil  gennemføre
hellighed i gudsfrygt. Kristus har tilvejebragt kraft, nåde og salighed, som tjenende
engle bringer til dem, der skal arve frelse. Ingen er så ringe, så fordærvede og usle,
at de ikke i Jesus, som døde for dem, kan finde kraft, renhed og retfærdighed, når
de afstår  fra  deres  synder,  afbryder  deres  uretfærdighed og med et  udelt  hjerte
vender sig til den levende Gud. Han venter på at afføre dem deres syndbesmittede,
snavsede klæder og iføre dem den hvide, rene retfærdsklædning, og han byder dem
at leve og ikke dø. I ham kan de trives. Deres grene vil ikke visne eller være uden
frugt. Når de bliver i ham, kan de drage saft og næring fra ham, blive besjælet af
hans Ånd, og vandre som han vandrede, sejre som han sejrede, og blive ophøjet til
at sidde ved hans højre hånd.’ Herren Kommer, 14. februar.

 ‘Tro, at I har fået det’

10. Hvad betyder det at have tro? Joh. 15, 7; 1 Joh. 3, 22. Sammenlign med
Rom. 4, 21.

BEMÆRK: ‘Vi må stole mindre på mennesker for åndelig hjælp, og mere, langt
mere, på at nærme os Jesus Kristus som vor Frelser.’ Reflecting Christ, s. 82. 
‘Følelse er  ikke tro;  de to  er  forskellige.  Det  er  vor sag at  øve tro,  men glade
følelser  og  velsignelser  er  noget,  som  Gud  giver.  Levende  tro  er  det  middel,
gennem hvilket Guds nåde kommer til sjælen, og det står i vor magt at øve denne
tro. Sand tro griber og tilegner sig den lovede velsignelse, endnu før den erfares og
føles. Vi må i tro lade vore bønner trænge inden for det andet forhæng og lade vor
tro gribe fat på den forjættede velsignelse og tilegne os den som vor; og så bør vi
tro, at vi får velsignelsen, fordi vor tro har grebet den, og ifølge Guds ord tilhører
den os. “Alt, hvad I beder om og begærer, tro, at I har fået det, så skal det ske
eder.” Dette er tro, nøgtern tro, som er vis på, at vi får velsignelsen, endnu før vi
erfarer den. Når man levende fatter den lovede velsignelse og glæder sig ved den,
opsluges troen. Men mange mener, at de har megen tro, når de får meget af den
Helligånd, og at de ikke kan have tro, medmindre de føler Åndens kraft. Sådanne
forveksler tro med den velsignelse, som troen bringer. Tiden til at øve tro er netop,
når vi føler os blottet for Guds Ånd. Når tykke, mørke skyer synes at hvile over
sindet,  er  det  tiden til  at  lade den levende tro gennemtrænge mørket  og sprede
skyerne. Sand tro hviler på de løfter, Guds ord indeholder, og kun de, der adlyder
dette ord, kan tilegne sig dets herlige løfter. “Dersom I bliver i mig, og mine Ord
bliver i eder, da bed om hvad som helst I vil, og det skal blive eder til del.” Joh. 15,
7. “Hvad vi end beder om, det får vi af ham, fordi vi holder hans bud og gør det,
som er velbehageligt for ham.” 1 Joh. 3, 22.’ Budskaber til Menigheden, s. 91.   

42



Lektie 6: 3. – 9. februar
11. Hvad er de kendetegnende træk på Guds sande hellige? Åb. 14, 12.

BEMÆRK: ‘Tro på Kristi  evne  til  helt  og fuldt  at  frelse  er  Jesu tro.’  Selected
Messages, bog 3, s. 172.
‘At modtage sandheden af himmelsk oprindelse bringer sindet under fangenskab til
Kristus.  Så  bliver  sjælens  sundhed,  som kommer  af  at  modtage  og  følge  rene
principper, åbenbaret i retfærdige ord og gerninger. Den tro, der fører til dette, er
ikke den tro, som tror på et sind, der styrer et andet sind, indtil en person udfører en
anden persons vilje. Menighedsmedlemmer, som har tillid til denne videnskab, kan
kaldes solide i troen, men det er ikke Jesu Kristi tro. Deres tro er en tro på den
gerning, Satan udfører. Han fremstiller gigantiske vildfarelser, og ved de mirakler,
han udfører, forfører han mange. Han vil udføre denne gerning mere og mere. En
sund  menighed  består  af  sunde  medlemmer,  af  mænd  og  kvinder,  der  har  en
personlig erfaring i sand gudsfrygt. ’ Mind, Character & Personality, s. 710. 

12. Hvordan viste Jesus denne tro? Joh. 11, 39-44.

BEMÆRK: ‘I troens bøn findes der en guddommelig visdom. Dette er en visdom,
som enhver, der gerne vil se sin livsgerning lykkes, må lære at forstå. Kristus siger:
“Alt, hvad I beder og bønfalder om, tro, at I har fået det, så skal I få det.” Mark. 11,
24. Han siger tydeligt, at vor bøn må være i overensstemmelse med Guds vilje. Vi
skal bede om de ting, som han har lovet os, og hvad vi end tager imod, må det
bruges til at gøre hans vilje. Når betingelserne opfyldes, er løftet utvetydigt. Vi har
lov til  at  bede om syndernes forladelse,  om Helligånden,  om et sind, der  ligner
Kristi sind, om visdom og kraft til at gøre hans gerning og om enhver gave, som
han har lovet os. Så skal vi tro på, at vi får det, og takke Gud for, at vi har modtaget
det.  Vi  behøver  ikke at  se os  om efter  ydre  beviser  for  velsignelsen.  Gaven er
indbefattet i løftet, og vi kan passe vor gerning i forvisning om, at Gud er mægtig
til at udrette det, som han har lovet, og at gaven, som vi allerede er i besiddelse af,
vil blive virkeliggjort, når vi mest trænger til den.’ Uddannelse, s. 259-260. 

‘Vi skal blive ham lige’

13. Hvordan vil deres karakter være, som udøver tro på Jesus? 1 Joh. 3, 1-3;
4, 7-11.

BEMÆRK: ‘De, som har tro på Guds Søn, åbenbarer ved et hengivent, retskaffent
og selvopofrende liv beskaffenheden af hans mission og beviser for verden, at han
kom,  ikke  for  at  frelse  mennesker  i  deres  synder,  men  fra  deres  synder.  Han
“hengav  sig selv  for  os  for  at  løskøbe os  fra  al  vor  lovløshed  og rense  sig  et
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ejendomsfolk, der er ivrigt efter at gøre gode gerninger.”’  Signs of the Times,  30.
marts 1888. 

14. Hvordan beskriver Jakob dem, der er arvinger til riget? Jak. 2, 5.

BEMÆRK: ‘“For denne sags skyld bøjer jeg mine knæ for Faderen, efter hvem
ethvert faderforhold i Himmel og på jord har sit navn; og jeg beder om, at han efter
sin herligheds rigdom vil give jer, at I med kraft må styrkes ved hans Ånd i det
indre  menneske,  at  Kristus  må  bo  ved  troen  i  jeres  hjerter,  og  at  I  må  blive
rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, så at I sammen med alle de hellige må
kunne fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og kende Kristi
kærlighed, som overgår al erkendelse, så I kan fyldes med hele Guds fylde.” Ef. 3,
14-19. Hvordan kan vi bringe vor forkrøblede åndelige tilstand til  at harmonere
med fremstillingen i vort skriftsted, der beskriver den kundskabens fylde, som det
er vort privilegium at eje? Hvordan kan himmelen se på os, som har haft enhver
åndelig og timelig fordel, så vi kunne vokse i nåde, når vi ikke har gjort brug af
vore muligheder? Apostelen skrev ikke disse ord for at vække falske forhåbninger
hos os, for at bedrage os eller for at hæve vore forventninger, blot for at vi skulle
blive skuffet i vor erfaring. Han skrev disse ord for at vise os, hvad vi kan og må
være, hvis vi skal være arvinger til Guds rige.  Hvordan kan vi samarbejde med
Gud,  hvis  vi  har  en  forkrøblet  erfaring?  Vi  har  en  kundskab  om den  kristnes
privilegium og bør  søge  efter  den  dybe,  åndelige  forståelse  af  Guds  ting,  som
Herren ønsker, vi skal have. Tror vi virkelig på Bibelen? Tror vi virkelig, at vi kan
få den kundskab om Gud, der fremstilles for os i dette skriftsted? Tror vi på hvert
ord, der udgår af Guds mund? Tror vi på de ord, der er blevet talt af profeter og
apostle, af Jesus Kristus, som er ophavsmanden til alt lys og alle velsignelser, og i
hvem bor al  rigdommen og fylden?  Tror  vi  virkelig på Gud og på hans Søn?’
Review & Herald, 1. oktober 1889.
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‘Evigt liv’

UDENADSVERS: ‘Vi ved, at Guds Søn er kommen, og han har givet os forstand
til at kende den sande; og vi er i den sande, i hans Søn, Jesus Kristus. Han er den
sande Gud og det evige liv.’ 1 Joh. 5, 20.
STUDIEHJÆLP: Lys over hverdagen, del 2, s. 207-210.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Joh. 5, 10-15.
LEKTIENS MÅL: At studere hvad Bibelen fortæller os om det evige liv.

Indledning
‘På  den  fundamentale  fejltagelse  om  naturlig  udødelighed  hviler  læren  om
bevidstheden i døden – en lære, der ligesom den evige pinsel er i modstrid med
Bibelens lære, med fornuftens bud og med vore menneskekærlige følelser… Hvad
siger Bibelen om disse ting? David siger, at mennesket er uden bevidsthed i døden.
“Hans ånd går bort, han bliver til jord igen, hans råd er bristet samme dag.” Sal.
146, 4.’ Konfrontation, s. 448-449.

‘Livet og lykken, døden og ulykken’

1. Hvordan satte Jesus deres skæbne, der tror på ham, i kontrast til deres
skæbne, som ikke tror på ham? Joh. 3, 15-16.

BEMÆRK: ‘“Syndens  løn er  døden,  men Guds nådegave er  evigt  liv  i  Kristus
Jesus,  vor Herre.”  Rom. 6,  23. Mens de retfærdige skal  arve livet, er døden de
ondes lod. Moses sagde til Israel: “Se, jeg forelægger dig i dag livet og lykken,
døden og ulykken.” 5 Mos. 30, 15. Den død, der hentydes til, er ikke den, der blev
udtalt over Adam, thi hele menneskeheden lider straffen for hans overtrædelse. Det
er “den anden død”, der stilles i modsætning til det evige liv.’  Konfrontation,  s.
447.

2. Hvordan  forklarede  Gud  konsekvenserne  af  menneskets  syndige
handlinger? 1 Mos. 2, 17. Sammenlign med Rom. 6, 23a; 5, 12.

BEMÆRK: ‘Som følge af Adams synd må hele menneskeheden lide døden. Alle
uden undtagelse lægges i graven. Og efter frelsesplanen skal alle tages op af deres
grav.  “Der  ...  skal  ske  en  opstandelse  både  af  retfærdige  og  uretfærdige;”  “thi
ligesom alle dør i Adam, således skal også alle levendegøres i Kristus.” ApG. 24,
15; 1 Kor. 15, 22.’ Konfrontation, s. 448.
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‘Sover ind i døden’

3. Hvordan  beskriver  Bibelen  den  første  død,  som  hele  menneskeheden
oplever? 5 Mos. 31, 16; Dan. 12, 2; Job 14, 12; Sal. 13, 4.

BEMÆRK:  ‘I  den  hellige  skrift  findes  der  ikke  nogen  beretning  om,  at  de
retfærdige, når de dør, får deres belønning eller de onde deres straf. Patriarkerne og
profeterne har ikke efterladt nogen forsikring herom. Kristus og hans apostle har
ikke antydet noget sådant. Bibelen lærer klart, at de døde ikke straks kommer op i
Himlen.  De  fremstilles  som  sovende  indtil  opstandelsen.  På  den  dag,  hvor
“sølvsnoren brister, og guldskålen brydes itu,” forgår menneskets tanker. De, der
stiger ned i graven, er i tavshed. De ved ikke noget om, hvad der sker under solen.
Salig hvile for de trætte retfærdige! For dem er tiden kun et øjeblik, er den end lang
eller  kort.  De  sover;  de  vækkes  af  Guds  basun  til  en  strålende  udødelighed.’
Konfrontation, s. 451-452.

4. Hvordan brugte Jesus den samme måde at beskrive døden på? Joh. 11,
11-14.

BEMÆRK: ‘Kristus fremstiller døden som en søvn for sine troende børn. Deres liv
er skjult med Kristus i Gud, og indtil den sidste basun lyder, skal de, som dør, sove
i ham.’ Den Store Mester, s. 359.

5. Hvordan brugte Paulus den samme beskrivelse, da han talte om døden? 1
Tess. 4, 13-15.

BEMÆRK: ‘Teorien om sjælens udødelighed var en af de falske læresætninger,
som romerkirken lånte fra hedenskabet og indførte i den kristne religion. Martin
Luther regnede den sammen med de “uhyrlige løgnehistorier, som udgjorde en del
af de romerske pavebreves mødding.” Reformatoren siger i sine kommentarer til
Salomons  ord  i  Prædikerens  Bog,  om  at  de  døde  ikke  ved  noget:  “Salomon
skønnede, at de døde sover og slet ikke føler noget som helst. For de døde ligger
der uden at tælle hverken dage eller år, men når de bliver vækket, synes det dem, at
de kun har sovet et minut.”’ Konfrontation, s. 451. 
‘Martyren Tyndale sagde med henvisning til de dødes tilstand: “Jeg tilstår åbent og
ærligt, at jeg ikke er overbevist om, at de allerede er i den fulde herlighed, som
Kristus er i, eller som Guds udvalgte engle er i. Det er heller ikke nogen trosartikel
for mig;  for hvis det  var tilfældet,  må forkyndelsen af  kødets opstandelse være
frugtesløs.”’ Konfrontation, s. 449-450.
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‘Den anden død’

6. Hvorfor er det passende at beskrive den første død som en søvn? Ap.G.
24, 15. Sammenlign med Joh. 5, 28-29.

BEMÆRK: ‘For den troende er Kristus opstandelsen og livet. Ved vor Frelser er
det liv, der var gået tabt ved synden, atter blevet givet tilbage; thi han har livet i sig
selv og kan give det,  til  hvem han vil.  Han er  forlenet  med retten til  at  tildele
udødelighed. Det liv, han satte til som menneske, tager han igen og giver det til
menneskeheden.’ Den Store Mester, s. 538. 
‘Når Kristus kommer for at hente sine trofaste, vil den sidste basun lyde – og den
skal  høres  over  hele  jorden  fra  de  højeste  bjergtoppe  til  de dybeste  miner.  De
retfærdige døde vil høre den sidste basun og komme ud af deres grave.’ Det skal i
de sidste dage, s. 275-276.
‘Efter  de tusind års  forløb skal  den anden opstandelse  finde sted.  Så bliver  de
gudløse  oprejst  fra  de  døde  og  stillet  for  Gud…  Således  siger  Åbenbaringens
forfatter efter sin beskrivelse af de retfærdiges opstandelse: “De andre døde blev
ikke levende, får de tusinde år var til ende.” Åb. 20, 5.’ Konfrontation, s. 538.

7. Vil alle, som opstår, leve for evigt? Dan. 12, 2. Sammenlign med Joh. 5,
28-29.

BEMÆRK:  Læg  mærke  til,  at  kun  én  gruppe  loves  liv  i  begge  skriftsteder.  I
modsætning til evigt liv er fordømmelse, evig foragt, ikke et pinefuldt evigt liv.
‘Der gøres forskel på de to hold, der skal gå frem. “Alle de, som er i gravene, skal
høre hans røst, og de skal gå frem: de, som har gjort det gode, for at opstå til liv,
men de, som har øvet det onde, for at opstå til  dom.” Joh. 5, 28-29. De, der er
“fundet værdige” til at opstå til liv, er “salige og hellige”. “Dem har den anden død
ingen magt over.” Åb. 20, 6. Men de, der ikke gennem anger og tro har opnået
tilgivelse, må lide straffen for overtrædelse – “syndens løn”.’ Konfrontation, s. 448.

8. Hvilket udtryk bruger Bibelen om de opstandne ondes skæbne? Åb. 20,
13-15. Sammenlign Åb 21, 8. Se også Åb. 20, 6; 2, 11.

BEMÆRK: ‘De skal lide straf af forskellig varighed og strenghed, “hver efter sine
gerninger”,  men  dens  endelige  udfald  er  den  anden  død.  Da  Gud  ikke  i
overensstemmelse med sin retfærdighed og nåde kan frelse synderen i hans synder,
berøver han ham den tilværelse, hans overtrædelser har forskertset ham retten til,
og som han ikke har vist  sig værdig til.  En inspireret  skribent siger:  “En liden
stund, og den gudløse er ikke mere; ser du hen til hans sted, så er han der ikke.” Og
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en anden siger, de skal “blive, som om de aldrig havde været til.” Sal. 37, 10; Ob.
16. Dækket af skændsel synker de ned i håbløs, evig glemsel.’  Konfrontation,  s.
448. 

‘Den, som tror’

9. Er der betingelser for at modtage evigt liv? Joh. 3, 16. 36; 6, 47.

BEMÆRK: ‘“Jeg er opstandelsen og livet.” I Kristus findes livet, det oprindelige,
det retmæssige, det iboende. “Den, som har Sønnen, har livet” Joh. 5, 12. Kristi
guddommelighed er den kristnes forvisning om evigt liv. Jesus sagde: “Den, som
tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal i
al evighed ikke dø. Tror du det?” Kristus ser her frem til tiden for sit andet komme.
Så skal de retfærdige døde oprejses uforkrænkelige, og de levende retfærdige skal
optages til Himmelen uden at se døden. Det under, som Kristus snart ville gøre ved
at  opvække  Lazarus  fra  de  døde,  ville  være  et  billede  på  de  retfærdige  dødes
opstandelse. Ved sit ord og ved sine gerninger erklærede han sig selv for at være
opstandelsens Herre. Han, som snart skulle dø på korset, stod med dødens nøgler
som gravens overvinder og hævdede sin ret og magt til at give evigt liv.’ Den Store
Mester, s. 362.
‘Du kan sige, at du tror på Jesus, når du påskønner frelsens pris. Du kan hævde
dette, når du føler, at Jesus døde for dig på Golgatas grusomme kors; når du har en
intelligent, forstående tro på, at hans død gør det muligt for dig at holde op med at
synde og at fuldkommengøre en retfærdig karakter gennem Guds nåde, der gives
dig, som er købt af Kristi blod.’ Review & Herald, 24. juli 1888.

10. Hvilken tilstand forklarede Jesus kræves for at få evigt liv? Matt. 19, 16-
17; Rom. 6, 22. Sammenlign med Mark. 10, 17-18; Luk. 10, 25-28.

BEMÆRK: Ordene, der tales af den lovkyndige i Luk. 10, 27, er citeret fra 5 Mos.
6, 5 og 3 Mos. 19, 18. Disse to bud var velkendte for jøderne på Kristi tid; de var
ikke, som nogle i dag hævder, to nye bud, som Kristus opfandt som erstatning for
de ti bud.
‘Kristus  gør  ikke  lovens  krav  mindre.  I  et  sprog,  der  ikke  er  til  at  misforstå,
fremholder  han lydighed mod den som betingelsen for at  erholde evigt  liv,  den
samme betingelse,  som krævedes  af  Adam før  syndefaldet.  Herren  venter  intet
mindre af  nogen nu, end han forventede  af mennesket  i  Paradiset:  fuldkommen
lydighed, en uplettet retfærdighed. De krav, som Gud stiller under nådens pagt, er
lige så omfattende som de krav, han stillede i Eden: vi skal leve i harmoni med
Guds lov, der er hellig, retfærdig og god.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 208. 
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‘Den sidste basun’

11. Hvornår vil de retfærdige erfare den lovede udødelighed? 1 Kor. 15, 51-
54. Sammenlign Rom. 2, 7; Joh. 6, 40.

BEMÆRK: Der er en holdning blandt evangelikalerne, at det øjeblik et menneske
tager imod Kristus, bliver det udødeligt. (Mærkeligt nok tror disse mennesker også,
at den menneskelige sjæl er udødelig, med andre ord, at et menneske allerede er
udødeligt, om det er ugudeligt eller ej.) 
‘I den hellige skrift findes der ikke nogen beretning om, at de retfærdige, når de
dør, får deres belønning eller de onde deres straf. Patriarkerne og profeterne har
ikke efterladt  nogen forsikring herom. Kristus og hans apostle  har  ikke antydet
noget sådant. Bibelen lærer klart, at de døde ikke straks kommer op i Himlen. De
fremstilles som sovende indtil opstandelsen. 1 Tess. 4, 14; Job 14, 10-12. På den
dag,  hvor  “sølvsnoren  brister,  og  guldskålen  brydes  itu,”  (Præd.  12,  6)  forgår
menneskets tanker. De, der stiger ned i graven, er i tavshed. De ved ikke noget om,
hvad der sker under solen. Job 14, 21. Salig hvile for de trætte retfærdige! For dem
er tiden kun et øjeblik, er den end lang eller kort. De sover; de vækkes af Guds
basun til en strålende udødelighed. “Thi basunen skal lyde, og de døde skal opstå
uforkrænkelige … Men når dette forkrænkelige har iført sig uforkrænkelighed, og
dette dødelige har iført sig udødelighed, da skal det ord opfyldes, som står skrevet:
‘Døden er opslugt og sejren vundet.’ 1 Kor. 15, 52-54. Når de kaldes frem fra deres
dybe søvn, begynder de at tænke igen, der hvor de holdt op. Den sidste følelse var
dødssmerten; den sidste tanke, at de underkastedes gravens magt. Når de står op af
graven, vil deres første tanke få udtryk i sejrsråbet: “Død, hvor er din sejr? Død,
hvor er din brod?” Vers 55.’ Konfrontation, s. 451-452.

12. Hvordan beskriver Paulus den tid, når alle de retfærdige, både de levende
og de opstandne, vil blive genforenede og møde deres Herre? 1 Tess. 4, 16-
17.

BEMÆRK: ‘For den troende er døden kun en ringe sag. Kristus taler om den, som
om den ikke havde stor betydning. “Om nogen holder fast ved mit ord, skal han i al
evighed ikke se døden,” “han skal i al evighed ikke smage døden.” For den kristne
er døden kun en søvn, et øjebliks stilhed og mørke. Livet er skjult med Kristus i
Gud, og “når Kristus, vort liv, åbenbares, da skal også I åbenbares sammen med
ham i  herlighed.” Joh. 8,  51;  Kol.  3,  4.  Den røst,  der  fra  korset  råbte:  “Det  er
fuldbragt!” hørtes også blandt de døde. Den trængte ind gennem gravenes mure og
opfordrede de sovende til at opstå. Således vil det blive, når Kristi røst lader sig
høre fra Himmelen. Denne røst vil trænge ind i gravene og åbne gravkamrene, og
de, som er døde i Kristus, skal opstå. Ved Frelserens opstandelse åbnede nogle få
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grave sig, men ved hans genkomst skal alle de dyrebare døde høre hans røst og
opstå til herligt, evigt liv. Den samme kraft, der opvakte Kristus fra de døde, skal
oprejse  hans  menighed  og  herliggøre  den  med  ham,  over  alle  magter  og
myndigheder, over ethvert navn, der kan nævnes, ikke blot i denne verden, men
også i den kommende.’ Den Store Mester, s. 538.

‘Det gamle er forbi’

13. Hvordan er det evige liv beskrevet? Åb. 21, 4.

BEMÆRK: ‘I de forløstes hjem vil der ikke være nogen tårer. Ingen begravelser og
ingen tegn på sorg. “Ingen indbygger siger: ‘Jeg er syg!’ Folket der har sin synd
forladt.”  En  vældig  bølge  af  lykke  flyder  frem  og  bliver  dybere,  efter  som
evigheden ruller videre. Lad os med dyb alvor betænke de kommende velsignelser.
Lad vor tro trænge gennem hver eneste af mørkets skyer og beskue ham, som døde
for verdens synder. Han har åbnet Paradisets porte for alle, som modtager ham og
tror  på  ham.  Han  giver  dem  magt  til  at  være  Guds  sønner  og  døtre.  Lad  de
trængsler,  som smerter  os  så  dybt,  blive  gavnlige  lærdomme,  som lærer  os  at
trænge fremad imod målet, den sejrspris, til hvilken vi er kaldet i Kristus Jesus. Lad
tanken om Herrens snarlige komme opmuntre os. Lad dette håb glæde vore hjerter.’
Herren Kommer, 10. december.

14. Hvordan beskrev Esajas det evige liv? Es. 65, 17-18.

BEMÆRK:  ‘Pilgrim,  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 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.”’ Profeter & Konger, s. 356.
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‘Jeg har min løn med mig’

UDENADSVERS: ‘Thi Menneskesønnen skal  komme i sin Faders  herlighed
med sine engle; og da skal han gengælde enhver hans gerning.’ Matt. 16, 27.

STUDIEHJÆLP: This Day With God, s. 220.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Heb. 10, 22-39.
LEKTIENS MÅL: At studere hvordan enhver vil blive belønnet og på hvilket 

grundlag.

Indledning
‘Der er ingen sandhed, som Bibelen mere tydeligt lærer os, end at det, som vi gør,
er følgen af det, vi er. Livets erfaringer er for en stor del følgen af vore egne tanker
og handlinger. “Så rammer ej banden mod sagesløs mand,” Ordsp. 26, 2. “Salige de
retfærdige, dem går det godt; ... ve den gudløse, ham går det ilde; han får, som hans
hænder har gjort.” Es. 3, 10-11. “Hør, du jord! Se, jeg sender ulykke over dette
folk, frugten af deres  frafald.” Jer. 6, 19. Dette er en frygtelig sandhed, og den
burde indprentes grundigt. Enhver handling virker tilbage på den, som udøver den.
Der findes ikke et menneske, som jo ikke i det onde, som er en forbandelse i hans
liv, må erkende, at dette er frugten af, hvad han selv har sået.’ Udannelse, s. 147.

‘Din løn skal blive såre stor’

1. For hvem åbenbarede Gud, at han vil belønne menneskeheden? 1 Mos. 15,
1.

BEMÆRK: ‘Og de, som har levet, ikke for at behage sig selv, men for at være til
velsignelse for de ulykkelige, der nyder så få velsignelser – hvor vil deres hjerter
banke af glæde! De vil se det løfte opfyldt: “Da skal du være salig; thi de har intet
at  gengælde  dig  med;  men  det  skal  blive  gengældt  dig  ved  de  retfærdiges
opstandelse.” “Da skal du frydes over Herren; jeg lader dig færdes over landets
høje og nyde din fader Jakobs eje. Thi Herrens mund har talet.” Es. 58, 14. “Frygt
ikke, … jeg er dit skjold; din løn skal blive såre stor!” 1 Mos. 15, 1. “Jeg selv er din
arvelod og del blandt israelitterne.” 4 Mos. 18, 20. “Hvor jeg er, der skal også min
tjener være.” Joh. 12, 26.’ Testimonies, bind 6, s. 1312.

2. Hvilken slags belønning så Abraham frem til? Heb. 11, 9-10. Sammenlign 
med Heb. 11, 13-16.
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BEMÆRK: ‘Herren har vidunderlige løfter for dem, der holder hans lov. Han siger:
“Min søn, glem ikke, hvad jeg har lært dig, dit hjerte tage vare på mine bud! Thi en
række af dage og leveår og lykke bringer de dig. Godhed og troskab vige ej fra dig,
bind dem som bånd om din hals, skriv dem på dit hjertes tavle! Så finder du nåde
og yndest i Guds og menneskers øjne.” Ordsp. 3, 1-4. Men en bedre end jordisk
belønning venter dem, som baserer deres værk på den faste Klippe og opbygger en
symmetrisk karakter i overensstemmelse med det levende ord. For dem er en stad
med ”faste grundvolde,  hvis bygmester  og skaber er Gud,” beredt.  Heb. 11, 10.
Dens gader er belagt med guld. I den findes Guds paradis, der er vandet af livets
vand, som udgår fra tronen. Midt i gaden og på hver side af floden findes livets træ,
som bærer frugt hver måned; “og bladene fra træet er til lægedom for folkene.”’
Counsels to Parents, Teachers & Students, s. 63.

‘Den retfærdige får dog sin løn’

3. Hvem vil blive belønnet? Sal. 58, 12.

BEMÆRK: ‘Frygten for at give de frelstes arv et for materielt præg, har fået mange
til at åndeliggøre og bortforklare de sandheder, som har fået os til at betragte den
som vort hjem. Kristus forsikrede sine disciple om, at han gik bort for at berede
dem boliger i sin Faders hus. De, som godtager det, Bibelen lærer, behøver ikke at
være helt uvidende om det himmelske hjem… Det menneskelige sprog er for fattigt
til at beskrive, hvilken løn de retfærdige skal få. Kun de, som engang får det at se,
vil  vide noget  om det.  Et  begrænset  menneskesind kan ikke fatte  herligheden i
Guds paradis.’ Det Kristne Hjem, s. 420.

4. Hvordan bliver vi vist, at de ugudelige også vil få deres løn? Sal. 91, 8. Se
Ordsp. 26, 10; Es. 3, 11.

BEMÆRK: ‘Herrens siger ved profeten Esajas: “Salige er de retfærdige, dem går
det godt.” “Ve den gudløse, ham går det ilde; han får, som hans hænder har gjort.”
Es. 3, 10-11. “Eftersom synderen gør det onde fra første færd,” siger vismanden,
“og dog lever længe; men også jeg ved, at det skal gå dem godt, som frygter Gud,
fordi de frygter for hans åsyn, og at det ikke skal gå de gudløse godt.” Præd. 8, 12-
13. Og Paulus vidner om, at synderen samler sig “vrede til vredens dag, da Guds
retfærdige dom skal åbenbares, og hans skal gengælde enhver efter hans gerninger.
… trængsel og angst over hver menneskesjæl, som øver det onde.” Rom. 2, 5-6.’
Konfrontation, s. 445.
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‘Jeg har min løn med mig’

5. Hvornår vil de retfærdige få deres løn? Es. 40, 10. Sammenlign med Åb.
22, 12.

BEMÆRK: ‘I Esajas 58 er der lys for dem, der glæder sig i håbet om morgenens
snarlige komme. Herren ønsker at sende sit solskins genoplivende og helbredende
stråler. “Verden i sin nuværende skikkelse går mod sin undergang,” men skikkelsen
af den kommende verden vil bestå for evigt. De retfærdige vil blive belønnet med
den  evige  lykke!  Hvilken  uendelig  glæde  vil  ikke  være  deres!’  Manuscript
Releases, bind 16, s. 344.

6. Hvornår vil de ugudelige få deres løn? Åb. 18, 4-8. Se også Åb. 20, 15.

BEMÆRK:  ‘Guds dom kommer over dem, der søger at undertrykke og udrydde
hans  folk.  Hans  langmodighed  med  de  onde  gør  mennesker  dristige  i  deres
overtrædelser, men straffen er ikke mindre vis og frygtelig, fordi den har trukket så
længe ud. “Thi som på Perazims bjerg vil Herren stå op, som i Gibeons dal vil han
vise sin vrede for at gøre sin gerning – en underlig gerning, og øve sit værk – et
sælsomt værk.”  Es.  28,  21.  For  vor  barmhjertige  Gud er  afstraffelsens  værk et
sælsomt værk. “Så sandt jeg lever, lyder det fra den Herre Herren: Jeg har ikke lyst
til den gudløses død.” Ez. 33, 11. Herren er “barmhjertig og nådig, langmodig og
rig på miskundhed og trofasthed … tilgiver brøde, overtrædelse og synd.” Men han
“lader ikke den skyldige ustraffet.” “Herren er langmodig, hans kraft er stor, Herren
lader intet ustraffet.” 2 Mos. 34, 6-7; Nah. 1, 3. I sin retfærdighed vil han med en
frygtelig straf hævne, at hans lov er blevet trådt under fode. Efter Herrens ulyst til
at effektuere dommen kan man slutte sig til, hvor alvorlig den straf er, der venter
synderen. Det folk, Gud længe bærer over med, og som han ikke vil ramme, før
dets uretfærdigheds mål er fuldt i hans regnskab, skal til slut drikke vredens bæger
uden  nogen  barmhjertighed.  Når  Kristus  indstiller  sin  forbøn  i  helligdommen,
udøses den ublandede vrede, som truede alle dem, der tilbeder dyret og dets billede
og tager dets mærke på sin pande. Åb. 14, 9-10.’ Konfrontation, s. 513.

7. Hvad udgør noget af de ugudeliges løn? Læs Åb. 16. Sammenlign med Sal.
91, 5-8; Åb. 14, 9-12.

BEMÆRK: ‘Disse plager falder ikke overalt, da Jordens befolkning så ville gå helt
til grunde. Men de bliver de værste straffe, nogen dødelig nogen sinde har kendt.
Alle  domme  over  mennesker  forud  for  prøvetidens  udløb  var  iblandet
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barmhjertighed. Kristi sonende blod har skærmet synderen fra at få sin skyld tilmålt
i  fuld  udstrækning,  men  i  den  endelige  dom  udløses  vreden  ublandet  med
barmhjertighed.’ Konfrontation, s. 514.

‘Efter som hans gerning er’

8. Hvorfor vil Gud belønne ethvert menneske? Gal. 6, 7-8. Sammenlign med
Ordsp. 13, 13.

BEMÆRK:  ‘Det  kræver  mere  end  et  navn  at  være  en  kristen.  Det  er  at  være
ligesom Kristus. Vi skal dømmes efter legemets gerninger. Læser, hvordan vil din
sags regnskab se ud? Hvis du kun har sørget for dig selv, lægger Gud mærke til det,
hvis andre ikke lægger mærke til det. Det, du sår, vil du også høste. Grib enhver
anledning, der viser sig, til at gøre godt. Lad dit liv være helt spækket med lyse
punkter, hvor selvet er blevet  fornægtet  og andre gavnet.  Lad din erfaring blive
sammenflettet  med godgørenhedsgerninger,  og du kan ikke undgå at være glad,
mens du gør andre glade; og du vil til sidst modtage den løn, der er beregnet til
dem, der har gjort “vel.”’ Good Samaritan, 1. februar 1860.

9. På  hvilket  grundlag  vil  de  retfærdige  blive  belønnet?  Kol.  3,  23-24.
Sammenlign med Luk. 6, 35; Matt. 10, 41-42; 5, 11-12.

BEMÆRK: ‘De retfærdige undrer sig over, hvad de kan have gjort, som de bliver
så  rigeligt  belønnet  for.  De  havde  haft  Kristus  boende  i  deres  hjerter,  de  var
besjælede af hans Ånd og var sig ikke noget bevidst for deres eget vedkommende;
de havde derved opnået “virkelig løn.” Men de havde ikke tænkt på den løn, de
skulle få,  og forventningen om denne løn havde ikke været  med til  at  motivere
deres  handlinger.  Hvad  de  gjorde,  gjorde  de  af  kærlighed  til  Kristus  og  deres
medmennesker, og Kristus gør sig til ét med den lidende menneskehed og betragter
alt, hvad der bliver gjort  af sympati,  medlidenhed og kærlighed til  menneskene,
som gjort imod ham. I snævrere forstand burde vi alle nære agtelse for den løn, det
har i følge. Men samtidig med, at vi tilegner os løftet om velsignelse, bør vi have
ubetinget tillid til Jesus Kristus, tro på, at han vil handle retfærdigt og give os løn,
efter som vore gerninger har været. Guds nådegave er et evigt liv, men Jesus er
ikke interesseret i, at vi skal tænke så meget på lønnen, som at vi skal gøre Guds
vilje, fordi  det er rigtigt  at gøre det og uden at tage hensyn til  lønnen.’  Herren
Kommer, 30. november.

10. På hvilket grundlag vil de ugudelige blive belønnet? Ordsp. 11, 18-19.
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BEMÆRK:  ‘De gudløse får deres straf på jorden. “Alle … som øver gudløshed,
skal  blive som strå,  og dagen,  som kommer,  skal  lade  dem gå  op i  luer,  siger
Hærskarers Herre.” Nogle tilintetgøres i et nu, mens andre må lide i mange dage.
Alle straffes efter deres gerninger. Da de retfærdiges synder er overført på Satan,
må han ikke blot lide for sit eget oprør, men også for alle de synder, han har fået
Guds folk til at begå. Hans straf bliver langt større end deres, han har bedraget. Når
alle de, der faldt på grund af hans forførelse, er omkommet, skal han fortsætte med
at leve og lide. I den rensende ild udslettes de ugudelige til sidst, så der ikke levnes
rod  eller  gren  af  dem  –  Satan  er  roden  og  hans  tilhængere  grenene.  Guds
retfærdighed  er  sket  fyldest,  og  de  hellige  og  alle  englene  råber  med høj  røst:
Amen!’ Spirit of Prophecy, bind 4, s. 488.

‘Han er en Gud, som dømmer på jord’

11. Hvordan knytter Bibelen begreberne dom og belønning sammen? Sal. 58,
12.

BEMÆRK: ‘Gud har bestemt,  at  den, der  led mest  som menneske, skulle være
dommer  over  hele  verden.  Den,  der  kom  fra  de  himmelske  sale  for  at  frelse
mennesket fra evig død, den, der ydmygede sig til at blive anklaget for en jordisk
domstol,  og som led den  forsmædelige  død på korset,  han alene  skal  forkynde
dommen om belønning eller straf. Han, som her hengav sig til lidelse og ydmygelse
på korset,  skal  i  Guds råd få fuld oprejsning og bestige tronen som de helliges
konge, anerkendt af hele den himmelske verden. Han havde påtaget sig at frelse det
fortabte og for de ufaldne verdener og den himmelske familie har han bevist, at det,
han havde begyndt, var han også i stand til at fuldføre. På dagen for den endelige
straf og løn vil både hellige og syndere anerkende ham, der blev korsfæstet, som
dommer over alt levende.’ Herren Kommer, 29. novmber. 

12. Hvor hurtigt efter dommen vil Gud give menneskeheden deres løn? Åb.
22, 11-12.

BEMÆRK: ‘Når undersøgelsesdomstolens arbejde er forbi, har alle fået sin skæbne
afgjort  til  liv eller  død. Prøvetiden er forbi,  kort  før  Herren kommer i  skyerne.
Kristus siger i Åbenbaringens bog, idet han ser frem til den tid: “Lad den, som gør
uret, blive ved at gøre uret, og lad den urene blive ved at leve i urenhed, og lad den
retfærdige  blive  ved  at  øve  retfærdighed,  og  lad  den  hellige  blive  ved  at  leve
helligt. Se, jeg kommer snart, og jeg har min løn med mig for at gengælde enhver,
efter som hans gerning er.” Åb. 22, 11-12. De retfærdige og de gudløse skal stadig
leve på Jorden i deres dødelige tilstand – mennesker skal plante og bygge, spise og
drikke, uden bevidsthed om, at den endelige, uigenkaldelige afgørelse er truffet i
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helligdommen histoppe. Da Noa gik ind i arken før syndfloden, lukkede Gud efter
ham og lukkede de ugudelige ude; men folk,  der ikke vidste,  at  deres dom var
afsagt, fortsatte deres sorgløse, forlystelsessyge liv endnu i syv dage og gjorde sig
lystige over advarslerne om den forestående dom. “Sådan skal  det  også gå ved
Menneskesønnens komme,” siger Frelseren. Matt. 24, 39. Sagte, ubemærket som
tyven om natten, kommer den afgørende time, der markerer  afgørelsen af hvert
menneskes skæbne, den endelige tilbagetrækning af tilbudet om nåde til skyldige
mennesker.’ Konfrontation, s. 404.

‘Gengældte os ikke efter vor brøde’

13. Hvilken trøst er vi givet om, at syndere ikke behøver at få løn for deres
synder? Sal. 103, 10-14.

BEMÆRK: ‘Kan du tro,  at  Herren,  når  den arme synder  længes  efter  at  vende
tilbage og forsage sine synder med strenghed, vil hindre ham i at komme til ham
med sin anger? Bort med en sådan tanke! Intet kan skade din sjæl mere end at nære
sådanne  begreber  om  din  himmelske  Fader.  Han  hader  synd,  men  han  elsker
synderen… Når du læser forjættelserne, så husk på, at de er udtryk for en usigelig
kærlighed  og  medlidenhed.  Den  evige  kærligheds  ømme  hjerte  er  vendt  mod
synderen med ubegrænset barmhjertighed… 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.’ Vejen til Kristus, s. 54-55.

14. Hvilken forvisning har vi om, at Gud vil belønne de retfærdige? Heb. 11,
6. Sammenlign med Heb. 10, 35.

BEMÆRK: ‘Deres løn, der gennem forfølgelse og hån er vidner for Kristus, “skal
være stor i himlene.” Mens folket forventer jordiske goder, henviser Jesus dem til
en  himmelsk  belønning.  Men  han  henlægger  ikke  hele  belønningen  til  det
tilkommende liv; den begynder hernede. Herren åbenbarede sig for Abraham og
sagde: “Jeg er dit skjold og din meget store løn” (1 Mos. 15, 1, ældre bibelovers.)
Dette er alles belønning, som følger Kristus. Jehova, Immanuel, han, “i hvem alle
visdommens og kundskabens skatte findes skjulte,” og i hvem “hele Guddommens
fylde” bor legemlig (Kol. 2, 3. 9) – at samstemme med ham, at eje ham, idet hjertet
oplades mere og mere for at tage imod hans egenskaber, at kende hans kærlighed
og kraft, at eje Kristi uransagelige rigdom, at formå i stedse højere grad at “begribe,
hvor  stor  bredden  og  længden  og  dybden  og  højden  er,  og  at  kende  Kristi
kærlighed, som overgår al erkendelse, for at I kan fyldes indtil hele Guds fylde:”
“dette er Herrens tjeneres lod, den retfærd, jeg giver dem, lyder det fra Herren.”
(Ef. 3, 18. 19; Es. 54, 17).’ Fra Naturens Talerstol, s. 53-54.
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‘Hvad Gud har beredt for dem’

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. 548-551.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Åb. 22, 1-6.
LEKTIENS MÅL: At betragte hvad Gud har beredt for dem, som elsker ham.

Indledning
‘Alle himmelrummets rigdomme vil være til rådighed for Guds børns forsken. Med
ubeskrivelig fryd skal vi få del i de ikke faldne skabningers glæde og visdom. Vi
skal få del i de skatte, som er indvundet gennem uendelige tider, der er tilbragt med
beskuelse  af  Guds  værk.  Og efterhånden  som evighedens  år  glider  hen,  vil  de
vedblive med at bringe stadig mere herlige åbenbaringer. “Langt ud over det, som
vi beder om eller forstår,” (Ef. 3, 20) vil gennem alle evigheder tildelingen af Guds
gaver blive.’ Uddannelse, s. 307.

‘Jeg kommer igen’

1. Hvilket dyrebart løfte er Guds folks håb? Joh. 14, 3.

BEMÆRK: ‘Kristus var steget op til Himmelen i menneskeskikkelse. Disciplene
havde set skyen tage imod ham. Den samme Jesus, som havde vandret og talt og
bedt sammen med dem; som havde brudt brødet sammen med dem; som havde
været hos dem i deres både på søen, og som endnu den samme dag havde arbejdet
sig op til toppen af Oliebjerget – denne samme Jesus var nu forsvundet for at dele
tronen med sin Fader. Og englene havde forsikret dem, at han, som de havde set
blive optaget til Himmelen, ville komme igen på samme måde, som han var steget
op. “I skyerne kommer han, og alles øjne skal se ham.” “Thi Herren selv skal stige
ned fra Himmelen, og der skal lyde en befaling, en overengels røst og Guds basun.
Og  først  skal  de  døde  i  Kristus  opstå.”  “Når  Menneskesønnen  kommer  i  sin
herlighed, og alle englene med ham, da skal han sætte sig på sin herligheds trone.”
Åb. 1, 7; 1 Tess. 4, 16; Matt. 25, 31. Således skal Herrens eget løfte til disciplene
opfyldes: “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, 3.
Disciplene havde megen årsag til at glæde sig ved håbet om Herrens genkomst.’
Den Store Mester, s. 569.
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2. Hvordan beskriver Paulus opfyldelsen af dette løfte? Tit. 2, 13.

BEMÆRK: ‘Vi er fremmede og udlændinge, som forventer, håber på og beder om
det salige håb, vor Guds og Frelseres Jesu Kristi herlige tilsynekomst. Når vi tror
dette og omsætter det i praksis, hvilke kraftfulde handlinger vil denne tro og dette
håb da ikke medføre, og hvilken inderlig gensidig kærlighed, hvilken varsom hellig
vandel til Guds ære, og hvilken tydelig forskel på os og verden ville ikke kunne ses
med vor hensyntagen til den løn, det har ifølge.’ Herren Kommer, 7. januar. 

‘Mange boliger’

3. Hvad har Jesus været i  færd med at berede for sit folk, siden han gik
bort? Joh. 14, 2. Sammenlign med Heb. 11, 6.

BEMÆRK: ‘Trøsten i disse ord er kommet ned til vor tid for at trøste hjerterne hos
dem,  der  tror  på  Jesus  i  dag.  Hele  vort  væsen  burde  gløde  af  inderlig
taknemmelighed over, at vi har et sådant håb. Hvis vi er Kristi medarbejdere og
fornægter selvet, så kan vi have forbindelse med Gud og finde nåde til hjælp i rette
tid, så vi ikke bliver fundet for lette, når Frelseren kommer for at frelse sit folk. Vi
kan findes beredte til at forvandles ved vor Herre og Frelsers herlige tilsynekomst.
Jeg kan ikke gøre forberedelserne for dig. Jeg kan ikke angre for dig. Dette er en
gerning mellem Gud og din sjæl. Hvis du er besmittet i hjertet, så må du gå til ham,
som kan rense dig fra al uretfærdighed. Du må søge Gud. Du må få sjæletemplet
renset, dersom du ønsker, at Faderens velsignelse skal hvile over dig.’ Signs of the
Times, 10. juni 1889.

4. Hvem er den stad beredt for? Heb. 11, 13.

BEMÆRK:  ‘“Gud  skammer  sig  ikke  ved  at  kaldes  deres  Gud.”  Hvad  bevis
fremsætter han for at bekræfte denne forvisning? Svaret er: “han er beredt dem en
stad.” Men de, der således bliver æret, er gørere af Guds ord. De elsker Gud af hele
deres hjerte og deres næste som sig selv. De er levende breve, der kendes og læses
af alle mennesker. Ved deres karakter siger de til verden, at de er fremmede og
pilgrimme på jorden. “De, som taler sådan, viser jo derved [verden], at de søger
efter et fædreland. Og hvis de havde tænkt på det, de var udvandret fra, havde de
haft  tid  nok til  at  vende tilbage;  men nu står  deres  hu til  et  bedre;  nemlig det
himmelske fædreland; derfor skammer Gud sig ikke ved dem, ved at kaldes deres
Gud; thi han har beredt dem en stad.”’ The Medical Missionary, 1. november 1894.
(Parentes i den originale.)
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‘Den, som tørster’

5. Hvilket dyrebart løfte er givet dem, der tørster? Åb. 21, 6. Sammenlign
med Åb. 22, 17. 

BEMÆRK: ‘Kristus tilbyder os, som er tørstige, livets vand, så vi frit kan drikke;
når vi gør dette, har vi Kristus i os som et kildespring til evigt liv. Så vil vore ord
være fulde af væde. Vi er beredte til at vande andre. Så snart et menneske kommer
til Kristus, dannes der et ønske i dets hjerte om at fortælle andre, hvilken dyrebar
ven det har fundet i Jesus; den frelsende og helliggørende sandhed kan ikke skjules
i dets hjerte. Hvis vi er iklædte Kristi retfærdighed og er fyldt af hans iboende Ånds
glæde, vil vi ikke være i stand til at tie. Hvis vi har smagt og set, at Herren er god,
så vil vi have noget at fortælle. Og anstrengelsen med at velsigne andre vil virke
tilbage i  velsignelser  over os.  Dette  var  Guds hensigt  med at  give os en del  at
udføre i frelsesplanen. Hvis du vil virke, som Kristus ønsker, at hans disciple skal,
og vinde sjæle for ham, vil du føle et behov for en dybere erfaring og en større
kendskab til guddommelige ting, og du vil hungre og tørste efter retfærdighed. Du
vil bønfalde Gud, og din tro vil blive styrket, og din sjæl vil vokse i nåden og i
kundskaben om Kristus og vil udvikle en rig erfaring.’  God’s Amazing Grace, s.
305.

6. Hvordan beskrev Johannes livets vand? Åb. 22, 1. Sammenlign med Ez.
47, 1-5.

BEMÆRK: ‘Stadens gader er af rent guld. Guds trone er i denne stad, og en ren,
smuk flod strømmer ud fra den, så klar som krystal.  Dens funklende renhed og
skønhed gør Guds stad glad. De hellige vil drikke frit af livets flods helbredende
vande.’ Youth’s Instructor, 1. oktober 1852.  

‘Til lægedom for folkene’

7. Hvad blev Johannes vist ved siden af livets flod? Åb. 22, 2.

BEMÆRK: ‘På begge sider af denne smukke flod findes livets træ. Og de genløste
hellige, som her har elsket Gud og holdt hans bud, vil gå ind ad stadens porte og få
adgang til livets træ. De vil frit spise af det, ligesom vore første forældre gjorde
inden  deres  fald.  Bladene  fra  det  udødelige  vidtstrakte  træ  er  til  lægedom  for
folkene. Alle deres sorger vil da være borte. Sygdom, sorg og død vil de aldrig føle
igen, for bladene fra livets træ har helbredt dem. Jesus vil da se sin sjæls møje [Es.

59



Lektie 9: 24. februar – 1. marts
53, 11] og være tilfreds,  når de genløste,  som har været  underlagt  sorg,  slid og
lidelser, som har stønnet under forbandelsen, samles omkring livets træ for at spise
af  dets  udødelige  frugt,  som vore  første  forældre  mistede  al  adgang  til  ved  at
overtræde Guds befalinger.  Der  vil  ikke være nogen fare  for,  at  de nogensinde
mister adgangen til livets træ igen, for ham, der fristede vore første forældre til at
synde,  vil være tilintetgjort  af den anden død.’  Youth’s Instructor, s.  1.  oktober
1852.

8. Hvordan skildrede Ezekiel denne scene? Ez. 47, 12.

BEMÆRK: ‘De genløste, der nu atter får adgang til livets træ i det Eden, som gik
tabt  for  så  lang  tid  siden,  vil  “vokse  op”  til  det  fulde  “mål  af  vækst,”  som
menneskene  havde  i  deres  oprindelige  herlighed.  De  sidste  spor  af  syndens
forbandelse vil blive udslettet, og Kristi trofaste børn vil fremtræde i “Herren vor
Guds skønhed,” og i ånd, sjæl og legeme genspejle deres Herres fuldkomne billede.
O, underfulde forløsning, som der så længe har været talt om, håbet på og tænkt på
med ivrig forventning, men som aldrig har været rigtig forstået!’ Herren Kommer,
13. november. 

9. Hvorfor blev livets træ forholdt menneskeheden? 1 Mos. 3, 22-24. 

BEMÆRK:  ‘Beboerne  i  Eden var  blevet  sat  på  prøve.  Deres  lykkelige  tilstand
kunne kun bevares på betingelse af troskab mod Skaberens lov. De havde valget
mellem  at  adlyde  og  leve  eller  at  være  ulydige  og  dø.  Gud  havde  udøst  rige
velsignelser  over  dem; men hvis  de tilsidesatte  hans vilje,  kunne han,  der  ikke
skånede de engle, der havde syndet, heller ikke skåne dem. Ved overtrædelse ville
de forspilde hans gaver og bringe ulykke og elendighed over sig selv. Adam og Eva
havde overtrådt Guds lov. Dette gjorde det nødvendigt for dem at blive uddrevet fra
Eden og være adskilt fra livets træ, for at spise af det efter deres overtrædelse ville
have foreviget synden.’ The Faith I Live By, s. 179.

10. Hvem vil igen få lov til at spise af livets træ? Åb. 2, 7. 

BEMÆRK: ‘Lydighed mod alle Guds befalinger var betingelsen for at kunne spise
af livets træ. Adam faldt på grund af ulydighed. Lydighed ved Jesus Kristus giver
mennesket en fuldkommen karakter og ret til dette livets træ. Betingelserne for igen
at  kunne  nyde  af  træets  frugt  er  tydelig  fremsat  i  Jesu  Kristi  vidnesbyrd  til
Johannes: “Salige er de,  som holder hans bud, så de kan få ret  til  livets træ og
gennem portene gå ind i staden.”’ Herren Kommer, 13. november.
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‘Det troværdige og sanddru’

11. Hvordan kan vi være forvisset om, at Guds folk helt sikkert vil nyde disse
ting? Åb. 22, 6. Sammenlign med Åb. 21, 5; 2 Pet. 3, 13. 9.

BEMÆRK: ‘Vor del er at hvile på ordet med urokkelig tro, idet vi tror på, at Gud
vil handle i overensstemmelse med sit løfte. Lad tro skære sin vej gennem fjendens
skygge.  Når en spørgende tvivl  rejser  sig,  så gå til  Kristus  og lad sjælen blive
opmuntret  ved  samfund  med  ham.  Den  genløsning,  han  har  købt  for  os,  er
fuldkommen.’ Our High Calling, s. 117.

12. Hvordan kan vi være forvisset om, at Guds ord er pålideligt? Heb. 10, 23.
Se også 1 Joh. 1, 9; 1 Kor. 10, 13.

BEMÆRK: Læg mærke til forvisningen om, at Gud er ‘trofast,’ i alle disse vers.
‘Guds  ord  og  løfter  er  det  eneste  grundlag  for  vor  tro.  Tag  Guds  ord  som
sandheden, som en levende, talende røst til dig, og adlyd trofast hvert krav. Gud er
trofast, som har lovet det… Vore velsignelser er begrænsede af vor tros svaghed.
Gud er ikke uvillig til at give; han er et forråd af kraft. Vi må nære sagtmodighed
og  hellighed  i  hjertet.  Vi  kan  dagligt  have  rige  beviser  på  hans  kærlighed  og
barmhjertighed i  vore selvfornægtende anstrengelser  på at  gøre  godt for  andre.’
Counsels on Sabbath School Work, s. 72.

‘For dem, der elsker ham’

13. For hvem er disse ting beredt? 1 Kor. 2, 9.

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 strømmer fra Guds trone. Han vil forklare os alt det, som er mørkt og
uklart  ved  den  måde,  han  ledte  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. Alt det smukke, vi finder i vort jordiske
hjem, bør minde os om den krystalklare flod og de grønne marker,  de svajende
træer og kildespringene, om den strålende stad og alle de hvidklædte sangere, om
vort himmelske hjem – den forunderlige skønne verden, som ingen kunstner kan
give et billede af, og ingen dødelige tunge kan beskrive. “Hvad intet øje har set og
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intet øre hørt, og hvad der ikke er opkommet i noget menneskes hjerte, hvad Gud
har beredt for dem, der elsker ham.”’ Det Kristne Hjem, s. 422-423.

14. Hvad burde være vor respons på Guds løfter om disse vidunderlige ting,
han har beredt? 2 Pet. 3, 14.

BEMÆRK: ‘Kun en kort tid endnu, og så skal vi se Kongen i al hans herlighed.
Kun en kort tid, så vil han borttørre alle tårer af vore øjne.  Da vil sangen blive
sunget af utallige stemmer: “Se, nu er Guds bolig hos menneskene, og han skal bo
hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem” (Åb. 21, 3).
“Derfor, I elskede! da I venter dette, så stræb efter at komme til at stå uplettede og
dadelfri for ham i fred” (2 Pet. 3, 14).’ God’s Amazing Grace, s. 358.
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Tolv tolvere

UDENADSVERS: ‘Det  er  dem, der  følger  Lammet,  hvor det  går.  De er  blevet
løskøbt ud af menneskeslægten som en førstegrøde for Gud og Lammet, og i deres
mund blev der ikke fundet løgn; de er dadelfri.’ Åb. 14, 4b-5.
STUDIEHJÆLP: Budskaber til Menigheden, s. 20-28.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Åb. 21,1- 22, 5. 
LEKTIENS MÅL: At studere tolverne i det nye Jerusalem.
Forfatterens bemærkning: Det er blevet bemærket, at det nye Jerusalem er “en by af
tolvere” eller “en by af tolv tolvere”: 12 porter, 12 perler, 12 engle, 12 stammer, 12
grundsten, 12 navne, 12 apostle, 12 ædelstene, 12 slags frugter, 12.000 stadier og
murens højde er 144 (12x12) alen.

Indledning
‘Himlen er fuldstændig organiseret. Der er ingen forvirring. Med alle de millioner
af  åndelige  israelitter,  som  tilhører  staden,  vil  der  være  brug  for  orden  og
organisering, men den vil aldrig krænke individets fuldkomne frihed… Samlet er
der tolv tolver i denne skildring. Tolv betegner guddommelig organisering. Der er
fuldkommen orden i Guds rige.’ Austin Cooke, New Heaven! New Earth! S. 20. 

‘Israels tolv stammer’

1. Hvad udgjorde det oprindelige Israel? 2 Mos. 24, 4-7.   

BEMÆRK:  ‘Da Moses  steg ned fra  bjerget,  “kundgjorde  [han]  hele  folket  alle
Herrens ord og alle lovbudene, og hele folket svarede enstemmigt: ‘Alle de ord,
Herren har talet, vil vi overholde.’ Da skrev Moses alle Herrens ord op; og tidligt
næste morgen rejste han ved foden af bjerget et alter og tolv stenstøtter svarende til
Israels tolv stammer. Derefter sendte han de unge mænd blandt israelitterne hen for
at bringe brændofre og slagte unge tyre som takofre til Herren. Og Moses tog den
ene halvdel af blodet og gød det i offerskålene, men den anden halvdel sprængte
han på alteret. Så tog han pagtsbogen og læste den op i folkets påhør, og de sagde:
‘Vi vil gøre alt, hvad Herren har talet, og lyde ham!’ Derpå tog Moses blodet og
sprængte det på folket, idet han sagde: ‘Se, dette er pagtens blod, den pagt, Herren
har  sluttet  med  eder  på  grundlag  af  alle  disse  ord.’”  Således  blev  Israels  børn
gennem  en  højtidelig  handling  endnu  engang  sat  til  side  som et  særskilt  folk.
Bestænkningen  af  blodet  repræsenterer  udgydelsen  af  Jesu  blod,  som  renser
mennesker fra synd.’ Review & Herald, 16. august 1906.
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2. Hvordan blev nummeret tolv bevaret, da Levis stammen blev sat til side

til helligdomstjenesten? Jos. 14, 4. Sammenlign med Ez. 47, 13.

BEMÆRK: ‘Jakob sagde: “Nu skal dine to sønner, der er født dig i Ægypten før
mit komme til dig her i Ægypten, være mine, Efraim og Manasse skal være mine så
godt som Ruben og Simeon,” De skulle adopteres af ham og være overhoveder for
særskilte  stammer.  Således  skulle  en  af  de  forrettigheder,  der  fulgte  med
førstefødselsretten,  som  Ruben  havde  mistet,  tilfalde  Josef.  Han  skulle  få  en
dobbelt arvelod i Israel.’ Patriarker og Profeter, s. 118. 

‘Han indsatte tolv’

3. Hvordan dannede Jesus grundlaget for det nye Israel? Mark. 3, 14.

BEMÆRK: ‘Nu skulle det første skridt tages til oprettelse af den menighed, der
efter  Kristi  bortgang  skulle  være  hans  repræsentanter  på  jorden.  Ingen  kostbar
helligdom stod til deres rådighed, men Frelseren førte sine disciple hen til det sted,
han elskede, og i deres erindring var de hellige minder fra denne dag for stedse
knyttet sammen med bjergenes og dalenes og søens skønhed. Jesus havde kaldet
sine disciple for at kunne udsende dem som sine vidner for at forkynde verden,
hvad de havde set og hørt af ham. Deres embede var det mest betydningsfulde, til
hvilket mennesker nogen sinde var blevet kaldede, og stod kun tilbage for Kristi
egen gerning. De skulle være Guds medarbejdere til  verdens frelse.  Ligesom de
tolv patriarker i Det Gamle Testamente står som repræsentanter for Israel, sådan
skulle de tolv apostle stå som repræsentanter for evangeliets menighed.’ Den Store
Mester, s. 192. 

4. Hvilken rolle skal de tolv spille? Matt. 19, 28. Sammenlign med Åb. 20, 4.  

BEMÆRK: ‘I  de tusind år  mellem den  første  og den  anden opstandelse  finder
dommen over de onde sted. Apostlen Paulus peger på denne dom som noget, der
skal komme efter Kristi genkomst. “Døm derfor ikke noget før tiden, før Herren
kommer…” Daniel siger, at da den gamle af dage kom, blev “retten… givet den
Højestes hellige.” På den tid skal de retfærdige regere som konger og præster for
Gud. Johannes siger i Åbenbaringen: “Og jeg så troner, og de satte sig på dem, og
der blev givet dem magt til at dømme.”… På den tid er det, “at de hellige… skal
dømme verden,” som Paulus forudsagde det. Sammen med Kristus dømmer de de
gudløse, sammenligner deres gerninger med lovbogen, Bibelen, og afgør hver sag
efter,  hvad de faktisk har gjort.  Så udmåles det, de gudløse må lide, efter deres
gerninger og indføres ud for deres navne i dødens bog.’ Konfrontation, s. 537-538.
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5. Hvordan blev de tolv genoprettet efter Judas’ fald? ApG. 1, 15-26.

BEMÆRK: ‘Mens de ventede på Helligåndens udgydelse, besatte de den stilling,
som var ledig efter Judas. To mænd, som efter de troendes omhyggelige vurdering
var de bedst  kvalificerede  til  stillingen,  blev udvalgt.  Men disciplene,  som ikke
stolede på deres evne til at bestemme yderligere, henvendte sig til den, som kendte
alles hjerter. De søgte Herren i bøn for at få vished om, hvem af de to mænd, der
var mest egnet til det vigtige tillidshverv som en Kristi apostel. Guds Ånd udvalgte
Mattias til embedet.’ Spirit of Prophecy, bind 3, s. 264.

‘Tolv porte’

6. Hvordan  er  portene  i  det  nye  Jerusalem  navngivet?  Åb.  21,  12.
Sammenlign med Ez. 48, 30b-34.

BEMÆRK:  ‘De  tolv  apostles  navne  på  stadens  grundstene  viser,  at  den  er  en
kristen og ikke en jødisk by; mens de tolv stammers navne på portene viser, at alle
de frelste, fra denne husholdning lige så vel som den tidligere, betragtes som nogle,
der tilhører en af de tolv stammer; for alle må komme ind i staden gennem en af
disse tolv porte. Det er denne kendsgerning, som forklarer de tilfælde, hvor kristne
kaldes Israel og tiltales som de tolv stammer, ligesom i Rom. 2, 28-29; 9, 6-8; Gal.
3, 39; Ef. 2, 12-13; Jak. 1, 1; Åb. 7, 4.’ Smith, Daniel & the Revelation, s. 663.    

7. Hvad  bliver  vi  fortalt  om  portene  i  det  nye  Jerusalem?  Åb.  21,  21.
Sammenlign med Åb. 7, 14 og ApG. 14, 22.  

BEMÆRK: Perlen bliver dannet, når en sandsten kommer ind i et bløddyrs skal,
hvor  den  forårsager  smerte  og  ubehag.  Østersen  eller  muslingen  udskiller  en
substans, der dækker og omringer sandkornet,  og der dannes en smuk genstand,
hård og glat, med en smuk glans, der vurderes højt som en ædelsten. (Se Matt. 13,
45-46.) Perlen er et vidunderligt symbol på den skønhed, der kan dannes gennem
lidelser.
‘Enhver må i nærkamp for at overvinde synden i sit eget hjerte. Dette er til tider et
meget smertefuldt og nedslående arbejde. Det skyldes, at når vi ser manglerne i vor
karakter, bliver vi ved med at betragte dem, hvor vi burde se hen til Jesus og iføre
os hans retfærdigheds klædebon. Enhver der vil gå ind gennem perleportene i Guds
stad, vil gå derind som sejrherre, og hans største sejr vil være sejren over selvet.’
Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 334. 

65



Lektie 10: 2. – 8. marts
‘Hvordan ville du føle det, hvis du kunne komme ind gennem den hellige stads
porte,  efter  din  prøvetid  er  over  og  med  synder  på  dig,  stolthed,  dårskab,
misundelse, onde mistanker, vellystige lidenskaber, begærlighed og disse onde ting
og kigge på de syndfri engle, som aldrig har faldet, aldrig været ulydige, og i hvert
ansigt se Guds herlighed, som den skinner på Jesu Kristi ansigt, og se de forløste
hellige, som har tvættet deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod? Du hører
en stemme spørge: Hvem er de? Og der bliver svaret: Det er dem, som kommer fra
den store trængsel, og de har tvættet deres klæder og gjort dem hvide i Lammets
blod.’ Review & Herald, 12. april 1870.

8. Hvem står ved portene til  det nye Jerusalem? Åb. 21, 12. Sammenlign
med Åb. 22, 14.

BEMÆRK: ‘Ved portene’ betyder bogstaveligt ‘have ansvaret for portene’.

‘Bymuren havde tolv grundstene’

9. Hvad bliver vi fortalt om det nye Jerusalems grundstene? Åb. 21, 14. Læs
vers 19-20. Sammenlign med Ef. 2, 19-20.

BEMÆRK: ‘Apostlene byggede på en sikker grundvold, selve Den evige Klippe.
Til  denne  grundvold  bragte  de  sten,  som  de  huggede  ud  af  verdens  stenbrud.
Bygmestrene arbejdede ikke uden at møde forhindringer. Deres arbejde blev i høj
grad vanskeliggjort ved Kristi fjenders modstand. De måtte kæmpe mod hykleri,
fordomme og had fra dem, der byggede på en falsk grundvold. Men skønt de var
stillet over for fængsel,  pinsler og død, fortsatte trofaste mennesker arbejdet,  og
bygningsværket voksede, skønt og harmonisk. I alle de tider, der er hengået siden
apostlenes  dage,  er  opførelsen  af  Guds  tempel  aldrig ophørt.  Vi  kan  se  tilbage
gennem  århundrederne  og  se  de  levende  stene,  som det  består  af,  glimte  som
lysende stråler gennem vildfarelsens og overtroens mørke. I al evighed vil disse
kostbare juveler stråle med stadig større glans.’ God’s Amazing Grace, s. 123.

10. Hvilke dimensioner har det nye Jerusalem. Åb. 21, 16.

BEMÆRK: Mange fortolkere opfatter dette mål på tolvtusinde stadier som byens
omkreds og ikke længden af hver side. Selv med denne fortolkning er byens areal
næsten halv så stort  som New Zealand.  Nogle  insisterer  på,  at  ordet  ‘ens’  skal
oversættes som ‘proportional.’    

11. Hvor høj er byens mur? Åb. 21, 17.
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BEMÆRK: Hundrede og fireogfyrre alen er selvfølgelig tolv gange tolv. Behovet
for en mur minder os om begivenhederne i Åb. 20, 9, hvor de genopståede nationer,
forført af Satan, omringer ‘de helliges lejr og den elskede stad.’
‘Før jorden renses med ild kommer staden ned på det sted, der er forberedt for den
[Zak. 14, 1-9] ved Jesu fødder,  og når ondskabens hær omringer staden, har de
mulighed for at se noget af den evige arv, der kunne have været deres, men som de
gav i  bytte  for  syndens bedrageriske  glæder.’  Keough,  The Revelation of  Jesus
Christ, s. 56.

‘Hver måned giver det sin frugt’

12. Hvad bliver vi fortalt om frugten fra livets træ? Åb. 22, 2.

BEMÆRK: ‘Mennesket opnår en fuldkommen karakter og retten til livets træ ved
lydigheden i Jesus Kristus. Betingelserne for en fornyet adgang til træets frugt, står
tydeligt  i  Jesu Kristi  vidnesbyrd  til  Johannes:  “Salige  er  de,  som tvætter  deres
klæder, for at de kan få adgang til livets træ og gennem portene gå ind i staden.”’
Kristus Alene, 8. januar.

13. Hvad  bliver  vi  fortalt  om  de  regelmæssige  tilbedelsestider  på  den  nye
jord? Es. 66, 23.

BEMÆRK: ‘Gud underviser os om, at vi bør samles i hans hus for at opdyrke den
fuldkomne  kærligheds  egenskaber.  Da  vil  Jordens  beboere  blive  beredt  til  at
overtage de boliger, som Kristus er gået bort for at berede til alle dem, som elsker
ham. Der vil de samles i helligdommen sabbat efter sabbat, fra nymåne til nymåne,
for at tage del i den mest ophøjede sang, pris og tak til ham, som sidder på tronen,
og til Lammet i evighedernes evigheder.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 30.
  

‘På Zions bjerg’

14. Hvordan bliver den sidste generation af Guds folk beskrevet? Åb. 7, 4.

BEMÆRK:  ‘Og  [de]  synger  “en  ny  sang  foran  tronen,”  en  sang,  som kun  de
hundrede og fireogfyrretyve tusinde kan lære, thi det er sangen om deres erfaring –
en  erfaring,  som  ingen  anden  nogen  sinde  har  haft.  “Det  er  dem,  det  følger
Lammet, hvor det går.” De er blevet bortrykket fra jorden, fra de levendes tal, og
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regnes som en “førstegrøde for Gud og Lammet.” “Det er dem, som kommer fra
den store trængsel.” De har gennemgået en trængselstid, der ikke har haft sin mage,
så længe der var folkeslag til. De har gennemlevet Jakobs kvalfulde trængselstid.
De har stået uden forsvarer gennem den sidste udgydelse af Guds straffedomme.’
Konfrontation, s. 529.

15. Hvordan er denne mængde sammensat? Åb. 7, 5-8.

BEMÆRK: ‘Kristus siger, at der vil være nogle i menigheden, som vil fremholde
myter og sagn, mens Gud har givet os mægtige og forædlende sandheder, som vi
altid må bevare i vort sind. Når mennesker fremholder denne og hin teori, og når de
er fulde af nysgerrighed efter at få noget, som det ikke er nødvendigt for dem at
kende til, da er det ikke Gud, som leder dem. Det er ikke hans plan, at hans folk
skal fremholde noget, som de ikke er sikre på, noget, Bibelen ikke lærer. Han vil
ikke,  at  de  skal  diskutere  spørgsmål,  som  ikke  gavner  dem  åndeligt,  som  for
eksempel hvem de 144.000 er. Guds udvalgte vil om kort tid ikke være i tvivl om
det.’ På fast grunn, bog 1, s. 171.
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‘De skal se hans ansigt’

UDENADSVERS:  ‘Og de  skal  se hans  ansigt,  og  hans  navn skal  stå  på  deres
pander.’ Åb. 22, 4.
STUDIEHJÆLP: Konfrontation, s. 388-389.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Joh. 3, 1 – 7. 
LEKTIENS MÅL: At betragte hvad det betyder at se Gud ansigt til ansigt.

Indledning
‘Da Adam kom fra Skaberens hånd, lignede han sin Skaber i legemlig, sjælelig og
åndelig henseende. “Gud skabte mennesket i sit billede” (1 Mos. 1, 27), og det var
hans  hensigt,  at  jo  længere  mennesket  levede,  jo  mere  fuldt  og  helt  skulle  det
åbenbare dette billede,  jo mere fuldstændig genspejle  Skaberens  herlighed.  Alle
menneskets  evner  var  i  stand  til  at  udvikles;  deres  duelighed  og  kraft  skulle
bestandig forøges. Det var et vældigt virkefelt, der stod til deres rådighed, en herlig
arbejdsmark, der stod åben for deres granskning. Hemmelighederne i det synlige
univers,  den Alvises underværker (Job 37, 16),  var tilgængelige for menneskets
forskning. Det var dets store forrettighed at stå ansigt til ansigt med sin Skaber, og
der bestod et hjerternes fællesskab imellem dem. Hvis mennesket var forblevet tro
imod Gud, ville alt dette have tilhørt mennesket til evig tid.’ Uddannelse, s. 15. 

‘Blev angst’

1. Hvad var Adams og Evas reaktion på Guds tilstedeværelse, efter de havde
syndet? 1 Mos. 3, 8.

BEMÆRK: ‘Men den store Lovgiver skulle snart meddele Adam og Eva følgerne
af  deres  overtrædelse,  Den  guddommelige  tilstedeværelse  mærkedes  i  haven.  I
deres  uskyldige  og  hellige  tilstand  havde  de  med  glæde  hilst  deres  Skaber
velkommen;  men nu flygtede  de i  rædsel  og søgte  at  skjule sig i  den fjerneste
afkrog af haven.’ Patriarker og Profeter, s. 29.

2. Hvorfor skjulte de sig for Guds tilstedeværelse? 1 Mos. 3, 9-10.

BEMÆRK: ‘Mens Adam var beskæftiget med det arbejde, han var blevet betroet,
tænkte han aldrig på at skjule sig fra Gud, men reagerede, så snart han hørte hans
fodtrin i haven og skyndte sig at mindske afstanden mellem ham og hans Skaber.
Hvilket dyrebart fællesskab han havde med Gud! Men efter han syndede, frygtede
han, at hver lyd var Guds fodtrin. Han ønskede ikke at se Gud, og da han hørte ham
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komme, skyndte han sig ikke for at møde ham, men han skjulte sig. “Da kaldte
Herren på Adam og råbte: ‘Hvor er du?’ Han svarede: ‘Jeg hørte dig i haven, og
blev angst,  fordi  jeg  var  nøgen,  og så  skjulte  jeg mig!’  Da sagde  han:  ‘Hvem
fortalte dig, at du var nøgen? Mon du har spist af det træ, jeg sagde, du ikke måtte
spis af?” Så dette var grunden. Han havde overtrådt Guds bud; og retfærdighedens
lys, der havde omgivet ham ligesom en klædning, var forsvundet og efterlod ham
nøgen, og han var bange for at møde Gud. Synd er den eneste nøgenhed, den eneste
fornedrelse, den eneste vanære, som vi kender; den er det eneste, som vil gøre os
bange for at møde Gud.’ Review & Herald, 26. januar 1897. 

‘Intet menneske kan se mig og leve’

3. Hvordan forklarer  Gud,  hvorfor  mennesker  ikke  længere  kan samtale
ansigt til ansigt med Gud? Es. 59, 2.

BEMÆRK: ‘Gud har ikke skilt sig fra dig, men dine synder og brøde har skilt din
sjæl fra Gud. Du er syg af synd, og du har brug for en læge. Kig ind i spejlet, Guds
hellige lov, som er retfærdighedens eneste standard. Den er syndens detektor. Vil
du se dine synder i lovens lys? Vil du have tillid til  Jesus som den Frelser,  der
tilgiver synd? Den kongelige lov er foran dig, og du skal efterkomme dens krav.
Den er retfærdighedens eneste standard; den måler dit liv og din karakter. Jeg er
ked af at være tvunget til at fortælle dig, at du er en overtræder af loven. Praktisk
tro på Jesus Kristus er det eneste, som vil frelse dig; kun Jesu dyrebare blod vil
rense enhver plet af synd.’ Manuscript Releases, bind 21, s. 159. 

4. Hvilken advarsel gav Gud Moses, da han bad om at se Guds ansigt?  2
Mos. 33, 20. Sammenlign med 1 Tim. 6, 16.

BEMÆRK: ‘Vi har hørt nogle tiltale den store og almægtige og hellige Gud, som
bor i et utilnærmeligt lys, på en måde, som de ikke ville tiltale en ligemand eller
endog en, der var ringere. Vi har set nogle, i Guds tilstedeværelse, opføre sig på en
måde, som de ikke ville vove at gøre i en jordisk vens tilstedeværelse. Dette viser,
at de ikke har en rigtig opfattelse af Guds karakter og storheden af hans magt. De
bør huske, at Guds øje hviler på dem; ham læser deres hjerters tanker angående
ham. Han lader sig ikke spotte.  Gud skal  vises stor ærbødighed;  hvor end hans
tilstedeværelse bliver klart erkendt, vil syndige mennesker bøje sig med den mest
ydmyge holdning, og dybt  fra deres sjæle råbe:  “Hvor forfærdeligt  er dog dette
sted!”’ Signs of the Times, 26. februar 1880.
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‘Blev der ikke kraft tilbage i mig’

5. Hvad var Esajas reaktion, da han fik et syn om Gud? Es. 6, 5.

BEMÆRK:  ‘En  stråle  af  Guds  kærlighed,  et  glimt  af  Kristi  renhed,  som
gennemtrænger  sjælen,  viser  tydeligt  enhver  syndeplet  og  åbenbarer  den
menneskelige karakters  fordærvelse og mangler.  Hvordan kan nogen,  der  bliver
stillet  foran  Guds  hellige  lovs  standard,  der  viser  de  onde  motiver,  vanhellige
begæringer, hjertets vantro, læbernes urenhed, og som blotlægger livet, rose sig af
at  være  hellig?  Hans  ulydige  handlinger,  hvorved  han  har  tilsidesat  Guds  lov,
fremstilles for hans øjne, og hans ånd overbevises og bedrøves under Guds Ånds
ransagende indflydelse. Han får afsky for sig selv, når han betragter Kristi storhed,
majestæt og hans rene og ubesmittede karakter.’ Reflecting Christ, s. 63.

6. Hvad var Daniels reaktion på Guds tilstedeværelse? Dan. 10, 8.

BEMÆRK: ‘Når Kristi Ånd rører hjertet med sin vidunderlige vækkende kraft, er
der en følelse af mangel i sjælen, der fører til anger, ydmygelse af selvet snarere
end stolt praleri af, hvad der er opnået. Da profeten Daniel så den herlighed, som
omgav det himmelske sendebud, der kom til ham, udbrød han, idet han beskrev
virkningen af denne underfulde scene: “Så [blev jeg] ene tilbage. Da jeg så dette
vældige syn, blev der ikke kraft tilbage i mig; og mit ansigt skiftede farve og blev
ligblegt, og jeg havde ingen kræfter mere.”’ Reflecting Christ, s. 63.

‘De blev grebet af stor frygt’

7. Hvad  var  disciplenes  reaktion  på  tilstedeværelsen  af  den  herliggjorte
Kristus og Guds røst? Matt. 17, 6.

BEMÆRK: ‘Da de så den lysende sky,  mere strålende end den, som gik foran
Israels  stammer  i  ørkenen;  da  de  hørte  Guds  røst  tale  med  frygtindgydende
majestæt, så bjerget bævede, faldt disciplene til jorden. Der blev de liggende med
tildækket ansigt, indtil Jesus kom hen til dem og rørte ved dem og jog deres frygt
bort med sin velkendte stemme: “Rejs jer og frygt ikke.” Da de vovede at se op, så
de, at den himmelske stråleglans var borte, og at Moses’ og Elias’ skikkelser var
forsvundne. De var alene på bjerget sammen med Jesus.’ Den Store Mester, s. 289.

8. Hvordan  reagerede  Saulus  på  tilstedeværelsen  af  den  herliggjorte
Kristus? Ap. 26, 13-14
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BEMÆRK: ‘Pludselig skinnede der et lys klarere end solen omkring ham, “og han
faldt til jorden og hørte en røst, som sagde til ham: ‘Saul, Saul! Hvorfor forfølger
du mig?’ Han sagde: ‘Hvem er du, Herre?’ Han svarede: ‘Jeg er Jesus, som du
forfølger.’” Der var den største forvirring. Saulus’ rejsefæller var rædselsslagne, og
de var næsten blindede af lysets intensitet. De hørte stemmen, men så ikke nogen,
og for dem var alt  dette  uforståeligt  og mystisk.  Men Saulus,  der  lå på jorden,
forstod ordene, der blev talt, og han så tydeligt Guds Søn foran sig. Et blik på dette
herlige Væsen indprentede for evigt hans billede i den skrækslagne jødes sjæl. De
ord, som blev talt, ramte hans hjerte med forfærdende kraft. Lyset strømmede ind i
hans formørkede sind og åbenbarede hans uvidenhed og vildfarelser. Han indså, at
mens han troede, at han nidkært tjente Gud ved at forfølge Jesu disciple, gik han i
virkeligheden Satans ærinde.’ Sketches from the Life of Paul, s. 22.

‘Sin herlighed’

9. Hvordan udtrykker Peter højtideligheden ved at træde frem for Gud? 1
Pet. 4, 17-18.

BEMÆRK: ‘Når Kristus kommer i sin herlighed, kan de ugudelige ikke holde ud at
se ham. Hans ansigts  lys,  der  er  liv for  dem, som elsker  ham, er  døden for  de
gudløse…. Når han åbenbares, vil de bede om at blive skjult for hans ansigt, der
døde for at genløse dem.’ Herren Kommer, 21. marts.
 
10. Hvilket  dyrebart  løfte  er  givet  for  at  gøre  os  i  stand til  at  stå  i  Guds

nærværelse? Jud. 24-25.

BEMÆRK: ‘Herren elsker dig, og hans skytsengle er omkring dig. Hvis du handler
efter  ordet,  vil  du  adlyde  Jesu  Kristi  vejledning.  I  vor  egen  styrke  er  vi
fuldkomment svage, men når vi stoler fuldt på Jesus Kristus, bevarer hans kraft os,
for han er helt og fuld i stand til at bevare enhver sjæl, der stoler på ham. Hver sjæl
er  udsat  for  store  farer.  Guds store  fjende  og menneskets  fjende  leder  efter  en
anledning til at fange os, når vi ikke er på vagt. Jesus har fortalt os om vore farer og
advaret os imod den snu fjende. Han har gentagne gange pålagt os pligten om altid
at våge og bede, for at vi ikke skal falde i fristelse. Tro på Jesus, hav tillid til Jesus
med en levende, konstant tro, og stol på Jesus, uden at tvivle på, at han bevarer og
frelser dig. En, som er mægtig til at frelse, holder dig, og så længe du overgiver dig
til at blive ledt af ham, til at lære af ham, til at betro dig til ham, så vil han bevare
dig  fra  at  falde.  Og når  Gud forpligter  sig  til  at  bevare  dig,  er  han  et  sikkert
forsvar.’ The Upward Look, s. 19.    
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‘Skal vi blive ham lige’

11. Hvilket dyrebart løfte er givet dem, som arver riget? Åb. 22, 4.

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 den 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?’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 235. 

12. Hvilken tilstand vil de, som er i stand til at se den herliggjorte Kristus,
som han er, være i? 1 Joh. 3, 2. Sammenlign med Matt. 5, 8.

BEMÆRK: ‘Nu kan vi ikke se Guds herlighed, men det er kun ved at tage imod
ham her,  at  vi  efterhånden vil  blive i  stand til  at  se  ham ansigt  til  ansigt.  Gud
ønsker, at vi skal have vort blik fæstet på ham, så vi tager det, som hører verden til,
af  syne.  Vi  har  ikke  tid  til,  at  nogen  af  os  tøver  med  den  beredelse,  der  vil
muliggøre det for os at se Guds ansigt.’ At jeg må kende Ham, 24. december.
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‘Nye himle og en ny jord’

UDENADSVERS: ‘Thi se, jeg skaber nye himle og n ny jord, det gamle huskes ej
mer, rinder ingen i hu.’ Es. 65, 17.
STUDIEHJÆLP: Konfrontation s. 547-551.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Es. 65, 17-25.
LEKTIENS MÅL: At studere hvad vi bliver fortalt om livet på den genskabte jord.

Indledning
‘Den jord, der 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 synd, er givet tilbage. “Thi
så siger Herren… som dannede jorden, frembragte, grundfæsted den, ej skabt den
øde, men danned den til at bebos.” Guds oprindelige hensigt med at skabe jorden
fuldbyrdes nu, hvor den gøres til de frelstes evige bolig. “De retfærdige arver landet
og skal bo der til evig tid.”’ Konfrontation, s. 548.

‘En ny himmel og en ny jord’

1. Hvilken  forsikring  bliver  vi  givet  om,  at  himlene  og  jorden  vil  blive
genskabt? Åb. 21, 1.

BEMÆRK: ‘Ord kan ikke beskrive de retfærdiges belønning. Det forstår kun de,
der ser den. Vi kan ikke fatte herligheden i Guds Paradis. Dog har vi selv nu glimt
af dette land; “thi os har Gud åbenbaret det ved Ånden.” 1 Kor. 2, 10. De billeder af
landet,  som Biblen giver,  er  dyrebare  for  vort  hjerte.  Der  fører  den  himmelske
Hyrde sin hjord til kildespring med livets vand. Livets træ bærer frugt hver måned,
og træets blade er til folkenes lægedom.’ The Story of Jesus, s. 184.
Mennesker har grublet over ordene ‘og havet var ikke mere.’ Nogle har foreslået en
åndelig betydning, hvor havet ses som noget,  der adskiller venner og danner en
barriere imellem ens kære. Andre,  der noterer sig havets profetiske symbolik (f.
eks.  Åb. 17, 15, Dan,  7,  2 og Es.  57, 20 -21),  tror,  at  det  betyder,  at  der  ikke
længere  vil  være  stridigheder  mellem  folk.  Begge  fortolkninger  er  baseret  på
sandheder, og der er ingen grund til at vælge imellem dem. Havet var bestemt en
del af den oprindelige skabelse, og profetien i Zakarias 14 ser ud til at antyde, at det
bogstavelige hav stadig vil eksistere, når Guds rige bliver oprettet på jorden.

2. Hvordan gav Gud udtryk for fuldstændigheden af denne genskabelse? Åb.
21, 5.
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BEMÆRK: ‘Å, hvilken glæde vi skal nyde, når vi er samlet rundt om tronen, klædt
i Kristi retfærdigheds hvide klæder! Ingen sorg mere, ingen adskillelse mere, men
at bo i fred, bo i lykke, at bo i herlighed gennem de endeløse evigheder. Hvilket
lykkeligt, lykkeligt selskab vi kan være! ... Når vi tænker på vor Frelsers uendelige
offer, for at vi kunne blive Guds børn og medlemmer af den kongelige familie, når
vi tænker på denne ophøjelse, når vi tænker på, at alle disse privilegier vil blive
vore og kan være vore hver dag, at vi kan få de privilegier, der tilhører Guds sønner
og døtre, hvordan kan nogen af os klage? Hvordan kan nogen knurre? Hvordan kan
det bo i vore hjerter? Vi burde være de mest taknemmelige mennesker på jordens
overflade.  Vor lykke afhænger  af  vor tro  på Gud,  vor tillid til  ham. Og når  vi
tænker på, hvilket håb vi har, på hvilken tro vi har, at den rækker lige ind til den
anden verden; når vi ved, at den vil fortsætte gennem de endeløse evigheder, vil jeg
gerne vide, hvad du føler med hensyn til disse erklæringer, der er blevet fremlagt
for dig?’ This Day With God, s. 333.

‘Det gamle huskes ej mer’

3. Hvad bliver vi fortalt om minderne fra dette liv? Es. 65, 17.

BEMÆRK: ‘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.”’ Profeter og Konger, s. 356. 

4. Hvilket minde om denne verden vil der være tilbage? Zak. 13, 6.

BEMÆRK: ‘Kun ét minde bliver tilbage: Vor Frelser vil altid bære mærkerne efter
sin korsfæstelse. På hans sårede hoved, hans side, hans hænder og fødder ses de
eneste spor af syndens grusomme følger. Profeten, der ser Kristus i hans herlighed,
siger: “Fra hans side udgår stråler, dér er hans vælde i skjul.” Kristi kors vil være
de frelstes videnskab og sang i al evighed.’ The Faith I Live By, s. 361.

‘Det, som var før, er nu forsvundet’

5. Hvad er nogle af de ting, som ikke vil være der? Åb. 21, 4; Es. 65, 18-19.

BEMÆRK: ‘Smerte kan ikke eksistere i Himmelens atmosfære. I de forløstes hjem
vil  der  ikke være nogen tårer,  ingen begravelser  og ingen tegn på sorg.  “Ingen
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indbygger siger: ‘Jeg er syg!’ Folket der har sin synd forladt.” En vældig bølge af
lykke  flyder  frem  og  bliver  dybere  eftersom  evigheden  ruller.’  Vejledning  for
Menigheden bind 3, s. 378. 

6. Hvordan profeterede Esajas om denne herlige udsigt? Es. 25, 8.

BEMÆRK: ‘Kristi genkomst, som skal indlede oprettelsen af retfærdighedens rige,
har inspireret de hellige forfattere til deres mest ophøjede og gribende ytringer...
Salmisten  sang  om Israels  Guds  magt  og  majestæt:  “Himlen  glæde  sig,  jorden
juble… for Herrens  åsyn,  thi  han kommer,  han kommer  at  dømme jorden;  han
dømmer jorden med retfærd og folkene i sin trofasthed.” Sal. 96, 11. 13.  Profeten
Esajas udtalte: “Han opsluger døden for stedse. Og den Herre Herren aftørrer tåren
af hver en kind og gør en ende på sit folks skam på hele jorden, så sandt Herren har
talt.” Es. 25, 8.’ Herren Kommer, 13. januar.
    
7. Hvilke menneskelige lidelser, bliver vi fortalt, vil være borte for evigt? Es.

35, 5-6.

BEMÆRK: ‘Det  er  “denne Jesus” der  kommer igen,  ham, som, da han var  på
jorden, “drog omkring og gjorde vel og helbredte alle dem, der var overvældet af
Djævelen.” Den mægtige læges røst trængte ind i de døve øren. Et ord, en berøring
af hans hånd åbnede de blinde øjne. Jesus truede sygdommen og fordrev feberen.
Hans røst nåede de døendes øren, og de rejste sig op i sundhed og kraft. Der var
landsbyer, hvor der ikke lød klage fra syge i noget hus, for han var draget igennem
dem og havde helbredt alle deres syge.’ Southern Watchman, 3. oktober 1905.

‘Mine udvalgte bruge, hvad de virker med hånd’

8. Hvilke aktiviteter vil der være for dem, der bor på den nye jord? Es. 65,
21.

BEMÆRK: ‘Der vil  være arbejde  i  Himmelen.  De forløstes  tilstand er  ikke en
tilstand i uvirksom hvile.  På den nye jord vil de forløste få de samme glæder og
beskæftige  sig  med  de  samme  ting,  som  gjorde  Adam  og  Eva  lykkelige  i
begyndelsen. Livet vil forme sig som i Edens have, og menneskene skal færdes på
mark og i have.’ God’s Amazing Grace, s. 362.      

9. På  hvilken  bestemt  måde  vil  disse  aktiviteter  adskille  sig  fra  denne
verden? Es. . 65, 22-23.
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BEMÆRK: ‘Der vil alle evner blive udviklet og forøget. De dristigste projekter vil
blive  gennemført,  de  højeste  mål  nået,  og  de  mest  brændende  ønsker  blive
virkeliggjort. Men der vil stadig være nye højder at bestige, nye undere at glæde sig
over, nye sandheder at studere og nyt stof at granske. Der vil hele tiden være noget
nyt, som lægger beslag på legemets, sjælens og åndens evner.’ Profeter og Konger,
s. 356.
 

‘Der gøres ej ondt og voldes ej mén’

10. Hvordan vil dyrelivet adskille sig fra, hvordan det er nu? Es. 11, 6-9; Es.
65, 25.

BEMÆRK: ‘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.”  Den jord,  der  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 synd, er givet tilbage. “Thi så siger Herren… som dannede
jorden,  frembragte,  grundfæsted  den,  ej  skabt  den  øde,  men  danned  den  til  at
bebos.”  Guds oprindelige  hensigt  med at  skabe jorden fuldbyrdes  nu,  hvor den
gøres til de frelstes evige bolig. ’ Konfrontation, s. 548.    

11. Hvilken forandring vil vi se på den nye jords planter? Es. 35, 1-2; Es. 41,
18-19; Es. 55, 13.

BEMÆRK: ‘Der findes evigt flydende strømme, der er klare som krystal, og langs
deres bredder vokser der træer, som kaster skygge på de stier, som er beredt for
Herrens forløste. Store sletter hæver sig mod smukke højdedrage, og Guds bjerge
løfter deres stolte tinder. På disse fredelige sletter, langs disse levende strømme,
skal Guds folk, som så længe var pilgrimme og vandringsmænd, finde et hjem.’
Herren Kommer, 11. december.

‘Ikke mere være noget, som er under forbandelse’

12. Hvilken  konsekvens  af  synden  vil  være  borte  for  evigt?  Åb.  22,  3.
Sammenlign med 1 Mos. 3, 17-19.
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BEMÆRK: ‘“Og jeg så en ny himmel og en ny jord; thi den første himmel og den
første  jord  var  forsvundet.”  Den  ild,  der  fortærer  de  ugudelige,  lutrer  jorden.
Forbandelsens sidste spor er udslettet. Intet evigt brændende helvede vil minde de
frelste om syndens frygtelige følger.’ Konfrontation, s. 547.  

13. Hvilket råd giver Peter dem, der sætter deres lid til løftet om nye himle og
en ny jord? 2 Peter 3, 13-14.

BEMÆRK: ‘Når du føler, at vredens ånd rejser sig, hold da fast i Jesus Kristus
gennem troen. Sig ikke et ord. Der er fare ved at ytre et enkelt ord, når du er vred,
for  en  strøm af  glødende  ytringer  vil  følge.  Det  menneske,  der  giver  plads  til
dårskab  ved  at  tale  glødende  ord,  bærer  falsk  vidnesbyrd;  for  han  er  aldrig
retfærdig. Han overdriver enhver mangel, han synes, han ser; han er for blind og
urimelig til at blive overbevist om sin galskab. Han overtræder Guds bud, og hans
forestillinger  er fordærvede af Satans indskydelse.  Han ved ikke, hvad han gør.
Blind og døv tillader han Satan at tage roret og lede ham, hvor end han ønsker.
Døren er åben for ondskab, for misundelse og for onde mistanker, og det stakkels
offer bliver hjælpeløst båret fremad. Men så længe prøvetidens timer varer, er der
håb ved vor Herres Jesu Kristi nåde. “Stræb efter at komme til at stå uplettede og
dadelfri for ham i fred.” 2 Peter 3, 14. Det er denne standard, som enhver kristen
må stræbe efter, ikke gennem sin egen naturlige evne, men gennem nåden givet
ham af Jesus Kristus. Lad os kæmpe for herredømmet over enhver synd og være i
stand til at standse ethvert utålmodigt, irritabelt udtryk.’ Our High Calling, s. 235.
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‘Jeg så den hellige stad’

UDENADSVERS: ‘Og der skal ingen nat være mere, og de trænger ikke til lys fra
lampe eller  sol,  thi  Gud Herren  skal  lyse  over dem; og de skal  være  konger  i
evighedernes evigheder.’ Åb. 22, 5.
STUDIEHJÆLP: God’s Amazing Grace, s. 369.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Åb. 21, 10-27.
LEKTIENS MÅL: At studere ‘staden med de faste grundvolde, hvis bygmester og
skaber er Gud.’
Forfatterens bemærkning: Der er nogle, der er så interesserede i at fremhæve, at det
nye  Jerusalem  er  en  bogstavelig  by,  at  de  anser  enhver  overvejelse  over  dens
symbolske betydning som et forsøg på at åndeliggøre den væk. Men helligdommen
i ørkenen burde lære os, at noget både kan være bogstaveligt og symbolsk; det er
uklogt at insistere på, at noget bogstaveligt ikke kan være symbolsk, eller at noget
symbolsk ikke kan være bogstaveligt.  

Indledning
‘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 sol, thi Gud Herren skal lyse over dem.” 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.’
Konfrontation, s. 549-550 

‘Thi han ventede på staden’

1. Hvad så Abraham frem til? Heb. 11. 10.   

BEMÆRK: ‘Det siges om Abraham, at han troede Gud, og hans tro blev regnet
ham til retfærdighed. På Guds kald forlod han sit land og folk, og drog ud, “skønt
han  ikke  vidste,  hvor  han  kom  hen.”  “Han  ventede  på  staden  med  de  faste
grundvolde, hvis bygmester og skaber er Gud.”’ Youth’s Instructor, 8. juli 1897. 
‘Der bliver sagt om Abraham, at han ventede på en stad, his bygmester og skaber er
Gud. Sådan er det med enhver af os. Vi er kun pilgrimme og fremmede i denne
verden. Vi venter på den stad, som Abraham ventede på, hvis bygmester og skaber
er Gud.’ In Heavenly Places, s. 112.

2. Hvad har Gud beredt for dem, der er trofaste mod ham? Heb. 11, 16.
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BEMÆRK: ‘Den arv, Gud har lovet sit folk, findes ikke i denne verden. Vi må bo
som fremmede og pilgrimme her, hvis vi vil vinde “et bedre, nemlig det himmelske
fædreland.”’ Conflict & Courage, s. 55.
‘Vi bekender os til at være pilgrimme og fremmede på jorden og til at være på rejse
mod et bedre land, et himmelsk land. Hvis vi virkelig er fremmede her og på rejse
mod et land, hvor kun de hellige kan få adgang, må vi gøre det til vor første opgave
at blive kendt med det land. Vi må flittigt undersøge, hvilke forberedelser vi må
gøre,  hvilke vaner og hvilken karakter vi må danne for at blive indbyggere der.
Jesus, landets konge, er ren og hellig. Han har befalet sine efterfølgere: “I skal være
hellige; thi jeg er hellig.” 1 Pet. 1, 16. Hvis vi i livet efter dette skal færdes sammen
med Kristus og de syndfri  engle,  må vi berede os her. Det er vort arbejde, vort
allervigtigste  arbejde.  Enhver  anden  betragtning  er  af  mindre  betydning.  Vor
samtale, vor opførsel, alle vore handlinger bør være således, at de overbeviser vor
familie, vore naboer og verden om, at vi snart venter at rejse til et bedre land.’ At
jeg må kende Ham, 12. juni.

‘En svær og høj mur’

3. Hvordan beskrev Johannes den stad, som Gud har beredt for dem, der
elsker ham? Åb. 21, 10-11.

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.” “Den
funklede som den dyreste ædelsten, som krystalklar jaspis.” “Og folkeslagene skal
vandre i dens lys og jordens konger bringe deres herligheder til den.” Og Herren
siger: “Jeg skal juble over Jerusalem og frydes ved mit folk.” “Se, nu er Guds bolig
hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv
skal være hos dem.” Konfrontation, s. 549. 

4. Hvad omgiver Guds by? Åb. 21, 12a & 17.

BEMÆRK: ‘Frelserens kærlighed omgiver hans folk, og Guds stad bliver oplyst af
lyset  fra  hans  ansigt,  en  stad  hvis  mure,  mægtige  og  høje,  består  af  alle  slags
prægtige  ædelstene,  hvis porte er  perler,  og hvis gader er  af  rent  guld,  ligesom
gennemsigtigt glas. “Intet urent skal nogen sinde komme ind i den, ej heller nogen,
som øver vederstyggelighed og løgn; kun de, der står skrevet i Lammets bog, som
er livets bog.” Nattens skygger falder aldrig på denne stad; den har ikke brug for
solen,  ej  heller  månen;  dens  indbyggere  fryder  sig  i  Guds  Lams  utilslørede
herlighed.’ Review & Herald, 3. juni 1880.
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5. Hvad symboliserer denne mur? Zak. 2, 9. Sammenlign med Es. 26, 1.

BEMÆRK: ‘Man må ikke se på tibuds loven bare som en række forbud, men som
lige så mange velsignelser. En sikker vej til et lykkeligt liv er at tage hensyn til
disse advarsler. Om vi modtager dem i Kristus, skaber de i os en ren karakter, som
vil føre til evig lykke. Loven er en beskyttende mur for den, som lyder den. I den
ser vi Guds godhed. Ved at vise menneskene principper for retskaffenhed, som ikke
lader sig ændre, forsøger Gud at bevare dem fra de ulykker, overtrædelsen fører
med sig.’ På fast grunn, bog 1, s. 231.

‘Tolv porte’

6. Hvad så Johannes med mellemrum i denne mur, som var mægtig og høj?
Åb. 21, 12 & 25. Sammenlign med Es. 60, 11 og Ez. 48, 30-34

BEMÆRK: ‘Der er taget alle forholdsregler for at imødekomme vor åndelige og
vor moralske naturs trang… Lys og udødelighed er blevet bragt frem for dagens lys
ved vor Herre Jesus Kristus. Jesus har sagt, at han har stillet os foran en åben dør,
som ingen kan lukke. Den åbne dør er foran os, og ved Kristi nåde trænger stråler
af nådens lys ud til os gennem den.’ Guds sønner og døtre, 13. januar.    

7. Hvem vil få ret til at gå gennem disse porte? Åb. 22, 14. Sammenlign med
Åb. 21, 27 og Es. 2, 2.  

BEMÆRK: ‘Der er i vore dage en klasse mennesker i verden, der er selvretfærdige.
De er ikke frådsere, de er ikke drankere, de er ikke fritænkere, men de ønsker at
leve for sig selv og ikke for Gud. De tænker ikke på ham, og derfor regnes de
blandt de vantro. Hvis det var muligt for dem at komme ind igennem portene i
Guds stad, ville de ikke have ret til at spise af livets træ, for da Guds bud med alle
deres krav blev forelagt dem, sagde de nej. De har ikke tjent Gud her på jorden,
derfor  ville  de  heller  ikke  tjene  ham i  Himmelen.  De  kunne  ikke  leve  i  hans
nærværelse, og de ville føle, at ethvert andet sted ville være bedre end i Himmelen.’
Kristi Lignelser, s. 276. 

‘Til at måle staden’

8. Hvad så Johannes  engelen gøre  med hensyn til  staden? Åb.  21,  15-17.
Sammenlign med 1 Kong 6, 20.
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BEMÆRK:  ‘Stadens  længde,  bredde  og  højde  er  ens.  Det  er  interessant,  at  da
Salomo byggede det allerhelligste (inderhallen) i sit tempel, var længden, bredden
og højden ens. Ligesom det allerhelligste vil det nye Jerusalem være det sted, hvor
Gud åbenbarer sin nærværelse for sit folk.

9. Hvordan blev Johannes vist, at Guds folk også skal blive målt? Åb. 11, 1.

BEMÆRK: Siden staden målte 12.000 stadier i længde og bredde, vil dens areal
være 144.000 kvadratstadier.  Det er sikkert ikke tilfældigt,  at de, som modtager
Guds segl, også bliver betragtet som 144.000. 
‘Hvem kan måle indflydelsesansvar hos hvert menneske, som vor Forløser har købt
ved at ofre sit eget liv? Hvilket skue vil der ikke vise sig, når dommen bliver sat og
bøgerne åbnet for at vidne om alle sjæles frelse eller fortabelse! Det vil kræve den
ufejlbarlige  beslutning  fra  En,  som  har  levet  i  menneskelighed,  elsket
menneskeheden, givet sit liv for menneskeligheden, til at give den endelig bevilling
til  de loyale  retfærdiges  belønning og de ulydiges,  de uloyales  og uretfærdiges
straf. Guds Søn er betroet den fuldstændige afmåling af hvert individs handling og
ansvar.  For  dem,  som har  været  delagtige  i  andres  menneskers  synder  og  har
handlet imod Guds beslutning, vil det være det mest frygtelige, højtidelige skue.’
Faith & Works, s. 17.
 
10. På hvilket grundlag vil Guds folk blive målt? Ef. 4, 13.

BEMÆRK: ‘Alt  i  vor  karakter,  der  ikke kan komme ind i  Guds stad,  vil  blive
irettesat; hvis vi vil overgive os til  Herrens renselse, vil al slaggen og alt tinnet
blive fortæret. Idet Herrens udvalgte modtager det lys, der passer til denne tid, vil
de ikke blive ledt til at ophøje sig selv. De vil ikke fremstille en standard til at måle
deres egen karakter; for Herren har givet en standard, ved hvilken enhver karakter
skal prøves. Der er ikke en standard for de fattige og en anden for de rige; for alle
vil blive prøvet ved loven, som byder os at elske Gud højt og vor næste som os
selv. De, som vil vinde himmelens skat, vil være dem, som har samlet deres skatte i
himmelen. Gud giver os lys og muligheder til at lære fra Kristus; så vi kan være
ham  lig  i  ånd  og  karakter;  men  vi  skal  ikke  tilpasse  os  nogen  menneskelig
standarder. Vi skal modtage Guds sandhed i hjertet, så den kan styre livet og forme
karakteren. ’ 1888 Materials, s. 1101.    

‘Tolv grundstene’

11. Hvordan  beskriver  Biblen  stadens  grundvold?  Åb.  21,  14.  19-20.
Sammenlign med Ef. 2, 19-22.
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BEMÆRK: ‘Apostlene byggede på en sikker grundvold, selve Den evige Klippe.
Til  denne  grundvold  bragte  de  sten,  som de  huggede  ud  af  verdens  stenbrud.
Bygmestrene arbejdede ikke uden at møde forhindringer. Deres arbejde blev i høj
grad vanskeliggjort ved Kristi fjenders modstand. De måtte kæmpe mod hykleri,
fordomme og had fra dem, der byggede på en falsk grundvold. Men skønt de var
stillet  overfor  fængsel,  pinsler  og  død,  fortsatte  trofaste  mennesker  arbejdet  og
bygningsværket voksede, skønt og harmonisk. I alle de tider, der er hengået siden
apostlenes  dage,  er  opførelsen  af  Guds tempel  aldrig ophørt.  Vi  kan se tilbage
gennem  århundrederne  og  se  de  levende  stene,  som det  består  af,  glimte  som
lysende stråler gennem vildfarelsens og overtroens mørke. I al evighed vil disse
kostbare  juveler  stråle  med  stadig  større  glans.  Men  endnu  er  bygningen  ikke
færdig. Vi, som lever i disse tider, har et arbejde at gøre, en opgave at udføre. Vi
skal tilføre grundvolden materialer, der kan tåle ildprøven: guld, sølv og kostbare
stene… Den kristen, som med troskab forkynder livets ord og som leder mænd og
kvinder ind på hellighedens og fredens vej, tilfører grundvolden materiale, som kan
holde, og i Guds rige vil han blive æret som en klog bygmester.’  God’s Amazing
Grace, s. 123.

12. Hvad kan vi lære af dette? 2 Tim. 2, 19.

BEMÆRK: ‘Vort folk trænger til at forstå grundene for vor tro og vore tidligere
erfaringer. Hvor trist det er, at så mange af dem tilsyneladende har ubegrænset tillid
til mænd, som fremholder teorier, som har en tendens til at rykke vore tidligere
erfaringer op med rod og flytte de gamle grænsemærker! De, som så let lader sig
lede af en falsk ånd, viser, at de i nogen tid har fuldt en fejl leder – ja, så længe at
de  ikke  kan  se,  at  de  viger  af  fra  troen,  eller  at  de  ikke  bygger  på  den  sande
grundvold. Vi trænger til at bede alle om at tage deres åndelige briller på, blive
salvet med øjensalve, så de kan se klart og skelne, hvad der er troens sande søjler.
Da vil de se, at “Guds faste grundvold står urokket, beseglet med denne indskrift:
‘Herren kender dem, der hører ham til.’” (2 Tim. 2, 19) Vi trænger til at genoplive
de gamle beviser for den tro, som engang blev overladt de hellige.’ På fast grunn,
bog 2, s. 24.

‘Bruden, Lammets hustru’

13. Hvilket  udtryk  bruges  både  om  det  nye  Jerusalem  og  Guds  folk?
Sammenlign Åb. 21, 9-10 med Åb. 19, 7-8.

BEMÆRK:  ‘Gud  er  menighedens  ægtemand.  Menigheden  er  bruden,  Lammets
hustru. Enhver sand troende er en del af Kristi legeme. Kristus betragter sit folks
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utroskab mod ham som hustruens utroskab mod sin mand. Vi skal huske, at vi er en
del af Kristi legeme… Menigheden er bruden, Lammets hustru. Hun skal holde sig
selv ren, indviet og hellig. Hun bør aldrig hengive sig til dårskab; for hun er en
Konges brud.’ SDA Bible Commentary, bind 7, s. 985-986.
  
14. Hvordan skal vi gøre os rede til Lammets bryllupsfest? Åb. 19, 8; Matt.

25, 1-10.

BEMÆRK: ‘Dette budskab gives til dem, der går ud for at møde Brudgommen.
Kristus  kommer  igen  med magt  og stor  herlighed.  Han kommer  med sin  egen
herlighed  og  med  Faderens  herlighed.  Han  kommer  med alle  de  hellige  engle.
Medens hele verden er hyllet i mørke, vil der være lys i alle de helliges boliger. De
vil se det første glimt af hans andet komme. Det rene og klare lys fra hans herlige
åbenbarelse vil aldrig fordunkles, og Kristus, Forløseren, vil blive beundret af alle,
der har tjent ham. De vil juble og glæde sig, medens de ugudelige flygter fra hans
nærværelse.  Patriarken  Job,  der  så  fremad  til  tiden  for  Kristi  genkomst,  sagde:
“Ham skal mine øjne se, ingen fremmed!” Kristus har været en daglig ledsager og
kær ven for  sine trofaste efterfølgere.  De har  levet  i  nær forbindelse og stadigt
samfund  med  Gud.  Over  dem  er  Herrens  herlighed  oprundet.  På  dem  lyste
kundskaben om Guds herlighed på Kristi åsyn. Nu glæder de sig over de funklende
stråler fra den herlighed og glans, der omgiver Kongen i al hans pragt. De er beredt
til at tage bolig i Himmelen, for de har Himmelen i deres hjerter.’ Kristi Lignelser,
s. 448-449.
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