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Det helliggjorte liv

Generel indledning

‘Den helliggørelse, Bibelen taler om, gælder hele mennesket – både ånd, sjæl og
legeme. Dette er den rigtige opfattelse af en fuldstændig helliggørelse. Paulus beder
om, at menigheden i Tessalonika må modtage denne store velsignelse: “Men han
selv, fredens Gud, hellige jer helt og fuldt, og måtte dog jeres ånd, sjæl og legeme
bevares helt og holdent og uden dadel ved vor Herres Jesu Kristi komme!” 1 Tess.
5, 23.’

Det virkelige liv, s. 7.

‘Apostlen [2 Pet. 1, 3-11] fremstiller for de troende det kristne livs himmelstige,
hvor hvert trin betyder fremskridt i kundskab om Gud, og hvor der ikke må findes
stilstand,  mens  man bestiger  den.  Tro,  dyd,  indsigt,  afholdenhed,  udholdenhed,
gudsfrygt, broderkærlighed og kærlighed til andre udgør en stadig rækkefølge på
denne stige. Vi frelses ved at tage trin efter trin helt op til Kristi højeste mål for os.
På den måde bliver han for os både visdom og retfærdighed og helliggørelse og
frelse.’ 

Mesterens Efterfølgere, s. 280.

‘Kristendommens natur er afgjort  praktisk. Selvet og selvisk ambition har ingen
plads i sindet hos ham, der dagligt er omvendt til Gud. Uanset hvad hans nedarvede
og tillærte tilbøjeligheder måtte være, fører Helligåndens formende kraft på hans
sind og karakter  ham ind i  et  mere  og stadig mere  afgjort  samarbejde  med de
opbyggende midler, som Gud har tilvejebragt. Han vil aldrig tage mørkets magts
side ved at stræbe efter at svække og skabe mismod og gennemsyre andres sind
med  mistanke,  mistillid  og  skinsyge.  De,  som  vil  stå  fast  som  en  klippe  på
principper, vil ikke blive besmittet af bedragets og oprørets surdej.

Menneskets vilje er kun sikker,  når  den er forenet  med Guds vilje.  Når den
forenes  med Guds vilje,  så  er  det  en vilje,  der  er  knyttet  til  samvittigheden og
udøves  rigtigt  til  at  fremme  Guds  ære  og  herlighed.  Herren  har  købt  viljen,
hengivenheden, sindet, sjælen og styrken. Således har han taget hele mennesket.
Under den guddommelige krafts opsyn skal viljen opøves til at være stærk, hurtig
og fast. Den skal ikke svigte eller miste modet.

Guds ord fremsætter den vilje, der skal føres ind i sjælens lønkammer. Hvis det
menneskelige redskab samtykker,  kan og vil Gud identificere sin vilje med alle
vore tanker og mål og få vort hjerte og sind til at stemme overens med hans ord på
en sådan måde, at når vi adlyder hans vilje, udfører vi blot vort sinds tilskyndelser.
Alle sådanne vil ikke have et uhelliggjort, selvisk sindelag, som er rede til at udføre
deres egen vilje, men vil have en nidkær, alvorlig, beslutsom iver for Guds ære. De

2



vil ikke ønske at gøre noget i deres egen styrke, og de vil strengt værne sig imod
faren at fremme selvet.

Alle, som ønsker at fuldkommengøre en kristen karakter,  må bære Kristi åg.
Hvis de vil sidde sammen på himmelske steder i Kristus Jesus, må de lære af ham,
mens de er på denne jord.’  

Bible Echo, 20. juli 1896.

Begrundelsen for disse lektier

I den første del af det 16. århundrede bragte Gud gennem Martin Luthers tjeneste
vækkelse og reformation til mange, som var inden for den romersk katolske fold.
Luther,  en augustinsk munk, som var fordybet  i denne romersk katoliks teologi,
blev  overbevist  om det  forkerte  ved  den  retfærdighed  ved  gerninger,  der  blev
praktiseret i den romersk katolske kirke, og indså, at ‘den retfærdige skal leve af
tro.’ Luthers rolle i at fremme reformationen var afgørende.

Men ‘i sin hast med at grundlægge læren om retfærdiggørelse ved tro snarere
end ved gerninger nedgraderede Luther gode gerninger; den eneste plads han havde
til gode gerninger var ved selve slutningen som en slags efterord eller appendiks,
noget,  der  behøvede  opmærksomhed,  efter  frelsen  var  en  opnået  kendsgerning.
Teologisk set møder vi  hos Luther  et  meget  stort  eftertryk  på frelsens juridiske
aspekt  og  et  tilsvarende  let  eftertryk  på  dens  moralske  aspekt.  Luther  var
hovedsageligt  interesseret  i  tilgivelse snarere end fornyelse.  Hans teologi var en
teologi, der beskæftiger sig med skyldspørgsmålet snarere end med spørgsmålet om
besmittelse.  Der  er  en  ubalance  i  denne  teologi  mellem,  hvad  Gud  gør  for
mennesket, og hvad han gør i mennesket. Det var denne ubalance, der fik Luther til
at kollidere med Jakobs brev.’ Verduin:  The Reformers and their Stepchildren, s.
12.

Da valdeserne  undersøgte  Luthers  skrifter  for  at  se,  om han kunne blive en
allieret, var de dybt bekymrede over dette aspekt af Luthers lære. De bemærkede, at
‘Luther kaster gerninger uden tro så langt til den ene side, at det eneste, han har
tilbage, er tro uden gerninger.’ Og som Bibelen lærer, er ‘tro uden gerninger gold.’
Se  Jak.  2,  17.  20.  26.  De  foreslog,  at  Luthers  ‘sola  fide’  [ved  tro  alene]  var
vranglære,  hvis  det  blev  opfattet,  som  om  tro,  der  ikke  var  ledsaget  af  gode
gerninger, var tilstrækkelig for at blive frelst.

Luthers eftertryk på ‘tro alene’ blev også taget op af John Calvin, og i dag er
denne teologi blevet  fremherskende blandt de evangelikale og reformerte kirker
under  navne som ‘Calvinisme’  eller  ‘reformeret  teologi.’  De,  som følger  denne
teologi til dens logiske slutning, lærer den ‘én gang frelst, altid frelst’ udgave af
kristendom. De udviser foragt for Guds lov, som desværre havde sit modstykke i
Luthers  skrifter.  Således  skrev  Luther:  ‘Kærlighed  hæver  sig  over  al  lov… Vi
bekymrer os ikke om Moses… Jeg behøver ikke at spekulere over Moses.’ Citeret i
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Heick:  A History of Christian Thought, bind 1, s. 338; Kooiman:  Luther and the
Bible, s. 227.

Denne tilsidesættelse af Guds lov kaldes ‘antinomisme’ og var kendetegnende
for nikolaitterne, som blev fordømt af Kristus i Åb. 2. Heldigvis er det ikke alle
antinomister,  der  praktiserer,  hvad  de  forkynder.  Calvinistiske  teologer  skelner
mellem, hvad de kalder ‘teologisk antinomisme,’ hvor teologen nægter behovet for
lydighed som vigtigt for frelse, men lever et oprigtigt og moralsk liv, og ‘praktisk
antinomisme,’  hvor  teologen  praktiserer,  hvad  han  forkynder  og  lever  et  liv  i
ulydighed og umoralitet. Luther selv var klar over, at mange af hans tilhængere var
praktiserende antinomister. Han sagde: ‘Blandt os er der ingen forbedring af livet.’
Han forsvarede dette nederlag i sin lære med disse ord: ‘Læresætning og livet skal
skelnes fra hinanden. Hos os er adfærden lige så dårlig, som den er hos papisterne.
Vi sætter os ikke op imod dem på grund af adfærden. Hus og Wyclif, som gjorde
en sag ud af adfærden, var ikke klar over dette… men når det gælder læren, så er
det virkelig at komme ind på livet af tingene.’ Verduin:  The Reformers and their
Stepchildren,  s.  108.  Calvinister  eller  tilhængere  af  reformeret  teologi  beskriver
derfor  ethvert  eftertryk  på  behovet  for  lydighed  som  ‘perfektionisme’  eller
‘retfærdighed ved gerninger.’

Disse lektier vil betragte vigtigheden af helliggørelse, genoprettelsen af Guds
billede, i frelsens proces.
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Lektie 1: 30. marts – 5. april
‘Han skammer sig ikke ved at kalde dem brødre’

UDENADSVERS: ‘Thi både den, som helliger, og de, som helliges, har alle
samme Fader; derfor skammer han sig ikke ved at kalde dem brødre.’ Heb. 2, 11.

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, s. 383-389.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 2 Pet. 1, 2-12.
LEKTIENS  MÅL:  At  studere  hvad  Bibelen  lærer  om  vigtigheden  af

helliggørelse.

Indledning
‘I  begyndelsen  var  mennesket  skabt  i  Guds  billede.  Det  var  i  fuldstændig

harmoni  med Guds  natur  og  lov,  retfærdighedens  principper  var  skrevet  i  dets
hjerte.  Men  synd  gjorde  det  fremmed  for  sin  skaber.  Det  var  ikke  længere  en
afspejling af Guds billede.  Dets hjerte  var i  strid med principperne i  Guds lov.
“Kødets attrå er jo fjendskab imod Gud, thi det bøjer sig ikke under Guds lov, og
det kan heller ikke gøre det.” Rom. 8, 7. Men “således elskede Gud verden, at han
gav sin Søn den enbårne,” for at mennesket kunne forsones med Gud. Ved Kristi
fortjenester kan det atter bringes i harmoni med sin skaber. Dets hjerte må fornyes
ved guddommelig nåde; det må have nyt liv fra oven. Denne forandring er den nye
fødsel, uden hvilken, siger Jesus, “ingen kan se Guds rige.”’ Konfrontation, s. 385.

‘Det er Guds vilje’

1. Hvad er Guds vilje angående hans folks karakter og opførsel? 1 Tess. 4, 3-
4.

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

2. Hvordan beskriver Paulus de forskellige aspekter i frelsens proces? 1 Kor.
6, 11.
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Lektie 1: 30. marts – 6. april

BEMÆRK: ‘Vi skal have fri adgang til Kristi forsonende blod. Dette må vi anse for
at være vort største privilegium, den største velsignelse, der nogensinde er blevet
syndige  mennesker  til  del.  Og hvor lidt  påskønner  mennesker  ikke  denne store
gave! Hvor dyb, hvor bred og hvor bestandig er ikke denne strøm. For enhver sjæl,
der tørster efter hellighed, er der hvile og fred, det er Helligåndens levendegørende
indflydelse og derefter det hellige, lykkelige og fredfyldte samfund med Kristus. Ja,
så kan vi i ånden sige med Johannes: “Se Guds Lam, som borttager verdens synd.”
Sig det og bed om det. Lad det være emnet for hellige sange – at blive tvættet, at
blive renset; den troende sjæl har krav på denne kærlighed, og står i kraft af den
tilgivet,  retfærdiggjort  og  helliggjort  for  Guds  trone.  Dens  rensende  kraft  giver
styrke til at tro, kraft til at bede og lykke til at vise glad lydighed.’ Guds sønner &
døtre, 5. august.

‘Hellige dem ved sandheden’

3. Ved hvilke  midler  bad Kristus,  at  hans efterfølgere  skulle  helliggøres?
Joh. 17, 17.

BEMÆRK: ‘Intet kan ophøje mennesket, intet kan gøre det rent og bevare det rent,
end at tro på og praktisere sandheden. Det må spise Guds Søns kød og drikke hans
blod. Det er denne lektie, alle burde lære. De burde se, at det at være helliggjort
betyder  mere  end  at  have  en  teoretisk  kundskab  om  sandheden.  De  må  have
levende tro. De må gøre mere end at fordømme fejl hos andre; de må kæmpe imod
den hos sig selv. De må være helhjertede kristne, som ejer den alvor og levende
energi, der kommer fra Kristus.’ Spalding & Magan Collection, s. 54. 

4. Hvordan vil sandheden helliggøre os? 2 Tess. 2, 13.

BEMÆRK: ‘Gud forventer, at de, som bærer kristennavnet, vil repræsentere ham.
Deres tanker skal være rene, deres ord ædle og opløftende. Kristi religion bør være
indvævet  i  alt,  hvad  de  siger  og  gør  De  bør  være  hellige,  rene  og  fromme
mennesker, som spreder lys til alle, de har forbindelse med. Det er hans hensigt, at
ved at vise sandheden i deres liv skal de blive en lovsang på Jorden. Det er Kristi
nåde, som gør dette muligt. Men Guds folk skal erindre, at de kun fuldfører Guds
hensigt ved at vise evangeliets principper i tro og handling. De vil kun nyde løftets
fulde kraft, hvorpå menigheden er kaldet til at stå, ved at overlade de evner, Gud
har givet dem, til hans tjeneste.’ Kristus Alene, s. 187.
‘Hvis de, der ser sandheden, ikke forandres i karakteren svarende til sandhedens
helliggørende indflydelse, vil de være en duft af død til død. De vil fejlrepræsentere
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Lektie 1: 30. marts – 6. april
sandheden, bringe skam over den og vanære Kristus, som er sandhed.’ Counsels on
Stewardship, s. 255.

‘Helligede ved troen på mig’

5. Hvordan forklarede Kristus Paulus den rolle, som troen på helliggørelse,
spiller? ApG. 26, 18.

BEMÆRK: ‘Dag for dag og time for time må der foregå en kraftig fremgang, når
det gælder selvfornægtelse og helliggørelse i vort indre.  Da vil de gerninger,  vi
udfører, vidne om, at Jesus ved tro bor i vort hjerte.’ Ung i dag, s. 367.
‘At blive i troen er at sætte følelse og selviske ønsker til side, at vandre ydmygt
med Herren, at tilegne sig hans løfter og anvende dem under alle omstændigheder.
Det er at tro på, at Gud vil udvirke sine egne planer og hensigter i dit hjerte og liv
ved helliggørelsen af din karakter; det er at stole fuldstændig på, at have ubetinget
tillid  til  Guds  trofasthed.  Hvis  denne  kurs  følges,  vil  andre  se  Åndens  særlige
frugter åbenbaret i livet og karakteren.’  Fundamentals of Christian Education, s.
341.

6. Hvad forklarede Kristus var hensigten med helliggørelse? ApG. 26, 18.

BEMÆRK: ‘Ved sandhedens helliggørelse får mennesket del i den guddommelige
natur efter at have undflyet fordærvelsen, der er i verden, som skyldes det onde
begær. Hvad kan mennesket ikke blive ved den nåde, der er givet det, hvis det blot
vil tage del i den guddommelige natur? Hvilke eksempler på oprigtighed, renhed og
hellighed ville ikke blive givet vor verden!’ Review & Herald, 1. marts 1887.
‘Hvorfor er det så svært for mange at vandre oprigtigt får Guds åsyn? Det er, fordi
de prøver at tjene to herrer, noget, som Frelseren har erklæret, at intet menneske
kan gøre. Hvis de ville overgive sig til Jesus, vil han tage sjælen i besiddelse, og
ethvert  forkert  ønske,  enhver  falsk  ambition,  enhver  ond  hensigt  ville  blive
underlagt Guds vilje. Dette er den helliggørelse, Kristus mente, da han sagde: “Jeg
helliger mig selv.” Dette er den helliggørelse, han ønskede for sine disciple, da han
bad: “Hellige dem ved sandheden.” Vi bekender os til at være Herrens sønner og
døtre; Kristi udvalgte, om hvem han siger: “Jeg har givet dem dit ord; og verden
har hadet dem, fordi de ikke er af verden, ligesom jeg ikke er af verden.” Hvilken
ret har vi til at lade verdens ting tage hjertet i besiddelse og lægge beslag på vor
energi? Hvilken ret har vi til at lade hjertet være hovedvej for verdens trafik eller at
efterligne dens vaner og skikke? Vi kan ikke tjene Gud og mammon. Vi må komme
ud af verden og være adskilt. Dens mode skal ikke styre os; dens principper skal
ikke være vore principper.’ Signs of the Times, 6. august 1885.
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Lektie 1: 30. marts – 6. april

‘Helliget ved Helligånden’

7. Ved hvis kraft bliver helliggørelsens værk fuldført? Rom. 15, 16.

BEMÆRK: Blandt tilhængere af ‘reformeret  teologi’ er en almindelig kliché, at
‘retfærdiggørelse  er  Guds  fuldkomne  værk  for  mennesket;  helliggørelse  er
menneskets ufuldkomne værk for Gud.’ Bibelen lærer aldrig dette.
‘Når Helligånden har overbevist om synd og givet os en forestilling om målet for
retfærdighed, bortleder han kærligheden fra de jordiske ting og fylder sjælen med
ønsket om helliggørelse. “Han skal vejlede jer til hele sandheden,” sagde Frelseren.
Joh.  16,  13,  Hvis  mennesker  er  villige  til  at  lade  sig omdanne,  vil  der  ske  en
helliggørelse af deres hele væsen. Ånden vil tage, hvad der er Guds, og stemple
sjælen hermed. Ved hans kraft vil livets vej blive så tydelig, at ingen behøver at
fare vild.’ Mesterens Efterfølgere, s. 32.

8. Hvilken  forandring  bliver  åbenbar  i  deres  liv,  som  helliggøres  ved
Helligånden? 1 Kor. 6, 9-11.

BEMÆRK: ‘Helliggørelse består ikke blot i at bekende og lære Guds ord, men i at
leve i overensstemmelse med hans vilje. De, som hævder at være syndfri og praler
af deres helliggørelse,  stoler på sig selv og indser ikke deres fare.  De forankrer
deres sjæle på den antagelse, at når de én gang har erfaret Guds helliggørende kraft,
så er der ikke nogen fare for, at de falder. Mens de hævder, at de er rige og har
megen rigdom og ikke trænger til noget,  ved de ikke, at de er elendige, fattige,
blinde og nøgne. Men de, der virkelig er helliggjorte, har en fornemmelse for deres
egen svaghed. Idet de føler deres behov, vil de for at få lys, nåde og styrke gå hen
til Jesus, i hvem al fylden bor, og som alene kan dække deres behov. Idet de er
bevidste om deres egne mangler,  søger de at blive mere lig Kristus og at leve i
overensstemmelse  med  hans  hellige  lovs  principper.  Denne  vedvarende
fornemmelse af utilstrækkelighed vil føre til sådan en fuldstændig afhængighed af
Gud, at hans Ånd vil  åbenbares  i dem. Himmelens skatte vil blive åbnet for at
dække  enhver  hungrende,  tørstende  sjæls  behov.  Alle  med  denne  karakter  har
forvisningen om én dag at skue det riges herlighed, som forestillingsevnen endnu
kun svagt kan fatte.’ Bible Echo, 21. februar 1898.

‘Fredens Gud hellige jer helt og fuldt’

9. Hvor omfattende var den helliggørelse, som Paulus bad om? 1 Tess. 5, 23.
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Lektie 1: 30. marts – 6. april
BEMÆRK:  ‘Den helliggørelse,  Skriften  fremholder,  omfatter  hele  mennesket  –
ånd,  sjæl  og  legeme.  De  kristne  formanes  til  at  bringe  deres  legemer  som “et
levende, helligt, Gud velbehageligt offer” (Rom. 12, 1). For at de kan gøre dette,
må de bevare alle deres kræfter i den bedst mulige stand. Alle ting, der svækker den
fysiske eller åndelige styrke, gør mennesket uegnet til at tjene sin Skaber. Kristus
sagde: “Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte” (Matt. 22, 37). De, der
elsker Gud af hele deres hjerte, ønsker at give ham deres livs bedste tjeneste, og de
vil stadig søge at bringe alle deres kræfter i overensstemmelse med de love, der
fremmer deres evne til at gøre hans vilje. Det offer, de bringer deres himmelske
Fader,  vil  de ikke  svække eller  besmitte  ved  at  tilfredsstille  deres  appetit  eller
lidenskab. Gud vil have, at vi skal forstå, at han har krav på sind, sjæl, legeme, ånd,
ja alt, hvad vi har. Vi tilhører ham i kraft af skabelsen og genløsningen. Som vor
Skaber kræver han en uforbeholden tjeneste. Som vor Genløser har han krav på vor
kærlighed såvel som vor ejendom, ja på kærlighed uden lige. Vort legeme, vor sjæl,
vort liv tilhører ham, ikke blot fordi han har skænket os det uforskyldt, men fordi
han uophørligt  lader  sine goder tilflyde  os og giver  os kraft  til  at  udnytte  vore
evner. Skal vi så ikke give Kristus det, som han døde for at genløse? Hvis du vil
gøre dette, vil han levendegøre din samvittighed, forny dit hjerte, helliggøre din
hengivenhed,  rense  dine  tanker  og  sætte alle  dine  kræfter  til  at  virke  for  ham.
Ethvert motiv og enhver tanke vil blive underlagt Jesus Kristus.’  God’s Amazing
Grace, s. 245.
 
10. Hvordan udtrykte Paulus sin tillid til, at den helliggørelse, han bad om,

ville blive fuldført? 1 Tess. 5, 24.

BEMÆRK: ‘Tag tid til  at bede, og idet du beder,  må du tro, at  Gud hører dig.
Bland tro med dine bønner. Du vil ikke altid føle det øjeblikkelige svar; men så er
det, at troen prøves. Du bliver prøvet for at se, om du vil stole på Gud, om du har
levende, blivende tro. “Trofast er han, som kalder jer, han vil også gøre det.” Gå på
troens smalle planke. Sæt al din lid til Herrens løfter. Stol på Gud i mørke. Da er
det tiden til at have tro.’ Testimonies, bind 1, s. 167.    

‘Den, som helliger, og de, som helliges’

11. Hvordan har Kristus identificeret  sig selv med sit folk i helliggørelsens
proces? Heb. 2, 10-11.

BEMÆRK:  ‘Jesus,  verdens  Genløser,  underkastede  sig  ydmyghed,  så  vi  kunne
have håb. For vor skyld blev han fattig,  så vi ved hans fortjenester kunne være
berettigede  til  udødelige  rigdomme.  Skal  ikke  beretningen  om  Kristi
selvfornægtelse og selvopofrelse for vor skyld lede os til at foragte al vor stolthed
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Lektie 1: 30. marts – 6. april
og selviskhed? Guds Søn kunne ikke gøre  noget  ved menneskeslægten uden at
underkaste  sig  ydmygelse  og  gennem  lidelse  komme  i  kontakt  med  lidende
menneskehed. Det var gennem uusigelig smerte, at Jesus kom for at nå det tabte
menneske,  hvor  det  var,  nedsunket  i  synd  og  fornedrelse.  Lad  os  tænke  over
herlighedens Konges liv, natur og hensigt. Lad os se hen til himmelens Majestæt,
idet han svøbte sin herlighed i et barns skikkelse og blev lagt i en krybbe. Men
selvom hans fødsel var så ringe og hans omstændigheder så ydmyge, bøjede engle
sig i  tilbedelse  for  Betlehems Barn  uden at  miste deres  plads i  Guds sale eller
ødelægge deres troskab mod Guddommen.’ Bible Echo, 15. december 1892.

12. Hvordan forklarer Paulus hvor langt, Kristus var villig til at gå, for at
sikre sine brødres helliggørelse? Heb. 2, 14-18.

BEMÆRK: ‘Han skulle som en af os andre blive et eksempel på lydighed. Derfor
påtog han sig vor skikkelse og gik ind under en tilværelse som vor. “Derfor måtte
han i et og alt blive sine brødre lig.” Heb. 2, 17. Hvis vi skulle udholde noget, som
Jesus ikke havde udholdt,  ville  Satan på dette  punkt fremstille Guds magt  som
utilstrækkelig for os. Derfor blev Jesus “fristet i alle ting ligesom vi.” Heb. 4, 15.
Han udholdt enhver prøvelse,  som vi bliver genstand for,  og til  sin egen fordel
udøvede han ingen magt, som ikke i rigeligt mål også tilbydes os. Som et menneske
mødte han fristelserne og overvandt dem ved den kraft, der blev givet ham fra Gud.
Han siger: “At gøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mit indre.” Sal.
40, 8. Når han gik omkring og gjorde godt imod andre og helbredte alle, som var
plagede af Satan, gav han mennesker en klar forståelse af Guds lovs natur og arten
af hans tjeneste. Hans liv er et vidnesbyrd om, at det også for os er muligt at adlyde
Guds lov.’ Den Store Mester, s. 14.  
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Lektie 2: 6. – 12. april
‘At I bærer megen frugt’ 

UDENADSVERS: ‘Og retfærdighed er frugt af en sæd, der sås i fred til gavn 
for dem, som stifter fred.’ Jak. 3, 18.

STUDIEHJÆLP: Det virkelige liv, kap. 1. 
LEKTIENS SKRIFTSTED: Luk. 18, 10-14.
LEKTIENS MÅL: At studere sand og falsk helliggørelse.

Indledning
‘De, der påstår, at de er helliggjorte, giver derved tilstrækkeligt til kende, at de

er langt fra at være hellige. De indser ikke deres egen svaghed og fattigdom. De er
blottede  for  virkeligt  kendskab  til  Kristus  og  mener  derfor  om sig  selv,  at  de
genspejler hans billede. Jo større afstanden er mellem dem og Frelseren, des mere
retfærdige ser de ud i deres egne øjne.’ Det virkelige liv, s. 8.

‘Så bedrager vi os selv’

1. Hvilken påstand vil aldrig blive fremsat af den ægte Kristi efterfølger? 1 
Joh. 1, 8. 10 

BEMÆRK: ‘De, som virkelig søger at udvikle en kristelig karakter, vil aldrig nære
den tanke, at de er syndfri. Deres livsførelse er måske ulastelig, og de er måske
levende  eksempler  på  den  sandhed,  de  har  antaget;  men  jo  mere  de  oplærer
tankerne  til  at  dvæle  ved  Kristi  karakter,  og  jo  mere  de  nærmer  sig  hans
guddommelige  billede,  desto  klarere  vil  de  se  hans  pletfri  fuldkommenhed,  og
desto stærkere bliver følelsen af deres egne mangler.’ Det virkelige liv, s. 7-8.

2. Hvordan adskilte Jobs vurdering af sig selv fra Guds beskrivelse af ham? 
Sammenlign Job 1, 8 og 2, 3 med 9, 20-21 (se KJV).

BEMÆRK:  ‘Sand  helliggørelse  betyder  at  hengive  sig  helt  under  Guds  vilje.
Genstridige tanker og følelser besejres, og Jesu stemme opvækker et nyt liv, der
gennemtrænger hele ens væsen. De, der i sandhed er helliggjorte, vil ikke opstille
deres  egne  meninger  som  rettesnor  for,  hvad  der  er  ret  og  uret.  De  er  ikke
skinhellige eller selvretfærdige, men våger med nidkærhed over sig selv, idet de
hele tiden frygter for, at de, medens der endnu er en forjættelse tilbage for dem,
skulle  forsømme  at  opfylde  de  betingelser,  hvorpå  forjættelsen  hviler.’  Det
virkelige liv, s. 9.
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Lektie 2: 6. – 12. april

‘I ser udvortes retfærdige ud’

3. Hvilken beretning fortalte Jesus for at illustrere kontrasten mellem sand
og falsk helliggørelse? Luk. 18, 10-14.

BEMÆRK: ‘Mange, som bekender sig til at være helliggjorte, er ganske uvidende
om nådens værk i hjertet. Når de prøves, viser de sig at ligne den selvretfærdige
farisæer. De tåler ingen modsigelse. De sætter fornuft og forstand til side og stoler
udelukkende  på  følelser,  således  at  de  grunder  deres  påstand  om hellighed  på
indtryk,  som de  ved en  eller  anden lejlighed  måtte  have  oplevet.  Deres  idelige
påstand om at være hellige forfægter de på en egensindig og ukærlig måde; de taler
meget, men bærer ingen dyrebar frugt, der kunne bevise, at deres tale er berettiget.
Disse, som således giver sig ud for at være helliggjorte, bedrager ikke alene sig
selv, men øver en indflydelse, der kan vildlede mange, som i oprigtighed søger at
efterleve Guds vilje.’ Det virkelige liv, s. 10. 

4. Hvordan stillede Jesus hyklerens udvortes bekendelse op som modsætning
til hjertets sande tilstand? Matt. 23, 25-28.

BEMÆRK: ‘Blandt dem, der giver sig ud for at være helliggjorte, findes der nogle,
som i lighed med deres trosfæller bekender sig til at hylde sandheden, og det kan
være vanskeligt  at  skelne mellem dem; men forskellen er ikke desto mindre til
stede. Når de, som påstår at have gennemgået en sådan ophøjet erfaring, aflægger
deres vidnesbyrd, vil det have til følge, at Kristi liflige Ånd forsvinder fra mødet og
efterlader en følelse af kulde hos de tilstedeværende. Hvis disse personer virkelig
levede et  liv  uden  synd,  ville  deres  blotte  nærværelse  bringe  Guds  engle  ind i
forsamlingen, og deres ord ville i sandhed være som “æbler af guld i skåle af sølv.”
Ordsp. 25, 11.’ Det virkelige liv, s. 11.

‘Jeg er en mand med urene læber’

5. Hvad bliver  vi  vist  om holdningen hos Guds hellige,  når de er  i  Guds
nærværelse? Es. 6, 5; Dan. 10, 8; Åb. 1, 17.

BEMÆRK: ‘Når Guds tjener får lov til at se himmelens Guds herlighed, når han
åbenbares for menneskeheden, og i ringe grad indser Israels Helliges renhed, vil
han fremsætte forbavsende bekendelser om sin sjæls besmittelse i stedet for at prale
om sin hellighed. I dyb ydmyghed udbrød Esajas: “Ve mig, det er ude med mig, thi
jeg  er  en  mand  med  urene  læber.”  Dette  er  ikke  den  frivillige  ydmyghed  og
underdanige selvbebrejdelse, som så mange synes at betragte som en dyd at vise.
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Lektie 2: 6. – 12. april
Denne  vage  spot  af  ydmyghed  tilskyndes  i  hjerter,  der  er  fyldt  af  stolthed  og
selvagtelse. Der er mange, som fremsætter deres mangler i ord, og som ville blive
skuffede,  hvis  denne  fremfærd  ikke  fremkaldte  udtryk  af  lovprisning  og
værdsættelse  fra  andre.  Men  profetens  overbevisning  var  ægte.’  Conflict  &
Courage, s. 233.

6. Hvordan bliver vi vist det sande grundlag for den kristnes vandring med
Gud? Es. 30, 15.

BEMÆRK: ‘Bibelsk helliggørelse består ikke i stærke sindsbevægelser. Dette er et
punkt, hvor mange kommer på vildspor, idet de lader sig lede af følelser. Når de er
i jubelstemning eller føler sig lykkelige, hævder de, at de er helliggjorte. En følelse
af glæde, eller mangel på sådanne følelser, beviser imidlertid intet med hensyn til,
om en person er helliggjort eller ikke helliggjort.’ Det virkelige liv, s. 10-11.
‘Kristus kom til verden for at vise, at mennesket ved at modtage kraft fra det høje
kan  leve  et  pletfrit  liv.  Med  utrættelig  tålmodighed  og  velvillig  hjælpsomhed
imødekom han menneskene i deres trang. Ved nådens milde berøring jagede han
uro og tvivl bort fra sjælen og forvandlede fjendskab til kærlighed, vantro til tillid.
Det er ikke klogt for os at betragte os selv og grunde på vore egne følelser. Hvis vi
gør dette, så vil fjenden komme med vanskeligheder og fristelser,  som svækker
troen og gør os modløse. Nøje at studere, hvad der måtte røre sig i vor indre, og at
give efter for vore følelser, er ensbetydende med at nære tvivl og vil kun påføre os
forvirring.  Vi  må  se  bort  fra  os  selv  og  fæste  blikket  på  Jesus.  Når  fristelser
anfægter dig, når bekymring, uro og mørke synes at omgive din sjæl, så se hen til
det sted, hvor du sidst så lyset. Hvil i Kristi kærlighed, hvil under hans beskyttende
varetægt.  Når  synden  kæmper  om overherredømmet  i  hjertet,  når  syndeskylden
trykker sjælen og tynger samvittigheden, og når vantro fordunkler sindet, så husk
på, at Kristi nåde er mægtig til  at underkue synden og fordrive mørket.’  God’s
Amazing Grace, s. 109.

‘Som guld går jeg frem af hans prøve’

7. På hvilken måde vil ægte helliggørelse åbenbares? Job 23, 10.

BEMÆRK: ‘Når vi om sommeren betragter skoven i det fjerne, hvor alle træer er
iført deres smukke, grønne dragt, kan vi ikke skelne de stedsegrønne træer fra de
øvrige;  men når  vinteren  nærmer  sig,  og  kulden  tager  dem i  sin  isnende favn,
således  at  de  andre  træer  berøves  det  dejlige  løv,  falder  de  stedsegrønne  let  i
øjnene. Således vil det være med dem, der vandrer i ydmyghed og ikke stoler på sig
selv, men bævende klynger sig til Kristi hånd. Medens de, som er selvtilfredse og
forlader  sig  på  fuldkommenheden  i  deres  egen  karakter,  mister  deres  falske
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Lektie 2: 6. – 12. april
retfærdighedsklædning,  når  de  udsættes  for  prøvelser,  vil  de,  som  virkelig  er
retfærdige,  og  som  i  oprigtighed  frygter  og  elsker  Gud,  være  iført  Kristi
retfærdigheds klædning både i modgang og i medgang.’ Det virkelige liv, s. 11-12.

8. Hvad er Guds hensigt med at tillade os at blive udsat for prøvelser og
fristelser? Heb. 12, 11.

BEMÆRK:  ‘Der  er  intet,  som Kristus  ønsker  mere,  end  at  genløse  sin arv  fra
Satans herredømme. Men før vi kan frelses fra Satans magt udadtil, må vi frelses
fra hans magt i vort indre. Herren tillader, at der kommer prøvelser, for at vi kan
blive  renset  fra  verdslighed,  fra  egenkærlighed  og  fra  alle  ubehagelige  og
ukristelige karaktertræk. Han tillader, at prøvelsernes dybe vande skyller hen over
os, for at vi skal komme til at kende ham og Jesus Kristus, som han har udsendt, og
for at vi skal få en dyb længsel i vort indre efter at blive renset fra synden og gå
lutret ud af prøvelsen og være helligere og lykkeligere. Det er ofte, at vi træder ind
i prøvelsens ildovn med hjerter, der er formørkede af egenkærlighed, men dersom
vi  er  tålmodige  under  ildprøven,  vil  vi  komme  ud  af  den  og  genspejle  Guds
karakter. Når hans hensigt med prøvelsen er opnået, fører han “din retfærdighed
frem som lyset, din ret som den klare dag.” Sal. 37, 6.’ Lys over hverdagen, del 1,
s. 171-172.

‘En fredens frugt’

9. Hvad er denne ‘fredens frugt,’ som viser, at ægte helliggørelse finder sted
i livet? Gal. 5, 22-23.

BEMÆRK:  ‘Forsagelse,  selvopofrelse,  godgørenhed,  venlighed,  kærlighed,
tålmodighed, sjælsstyrke og kristelig tillidsfuldhed er de frugter, som daglig viser
sig hos dem, der har et levende samfund med Gud. Deres gerninger bliver måske
ikke bekendtgjort for verden; men selv kæmper de daglig mod det onde og vinder
dyrebare sejre over fristelse og uretfærdighed. Højtidelige løfter fornys og holdes i
den kraft, som fås ved alvorlig bøn og stadig årvågenhed. Den ildfuldt begejstrede
ser ikke de kampe, der udkæmpes af disse, som således arbejder i stilhed; men han,
som ser de skjulte ting i hjertet, lægger mærke til enhver bestræbelse, der udføres i
ydmyghed  og  sagtmodighed,  og  giver  den  sit  bifald.  De  prøvende  stunder  er
nødvendige, for at troens og kærlighedens guld i karakteren kan blive åbenbaret.
Det er,  når disse hjemsøgelser  og vanskeligheder rammer menigheden,  at  Kristi
sande  disciples  standhaftige  nidkærhed  og  varme  hengivenhed  kommer  til
udfoldelse.’ Det virkelige liv, s. 12-13.

10. Hvilken frugt vil især være værdifuld? Sal. 37, 11; 76, 9-10; 149, 4
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Lektie 2: 6. – 12. april
BEMÆRK: ‘Helliggørelsens kosteligste frugt er den dyd, der hedder ydmyghed.
Når denne dyd råder i sjælen, øver den indflydelse på sindet. Man bier altid på Gud
og underkaster sig hans vilje. Forstanden opfatter enhver guddommelig sandhed, og
viljen  bøjer  sig  uden  tvivl  eller  klage  for  ethvert  Guds  bud.  Sand  ydmyghed
mildner og blødgør hjertet og bereder sindet til at modtage ordet, der indpodes; den
stemmer tankerne til lydighed mod Jesus Kristus; den oplader hjertet for Herrens
ord, ligesom tilfældet var med Lydia; den anbringer os sammen med Maria som
discipel  ved Jesu fødder.  “Han vejleder  ydmyge  i  det,  som er  ret,  og lærer  de
ydmyge sin vej.” Sal. 25, 9.’ Det virkelige liv, s. 16.

11. Hvad vil Kristus se efter, når han kommer? 1 Pet. 1, 7. Sammenlign med
Åb. 14, 14-16; Mark. 4, 29.

BEMÆRK: ‘Den, der er optaget af sig selv, kan ikke vokse og bære frugt. Hvis du
har taget imod Kristus som din personlige Frelser, må du glemme dig selv og prøve
at hjælpe andre.  Tal  om Kristi kærlighed og fortæl andre om, hvor god han er.
Udfør  enhver  gerning,  som du bliver  stillet  over  for.  Hav en byrde  for  sjæle  i
hjertet, og gør alt, hvad der står i din magt, for at søge at frelse sjæle. Eftersom du
tager imod Kristi Ånd – den Ånd, der viser sig i uegennyttig kærlighed og tjeneste
for andre – vil du vokse og bære frugt. Åndens frugter vil modnes i dit liv. Din tro
vil  vokse,  din overbevisning blive dybere  og din kærlighed fuldkommen.  Kristi
billede vil genspejles mere og mere i dig i alt, hvad der er rent, ædelt og smukt.
“Men Åndens frugt  er  kærlighed,  glæde,  fred,  langmodighed,  mildhed,  godhed,
trofasthed,  sagtmodighed,  afholdenhed.”  Gal.  5,  22-23.  Denne  frugt  kan  aldrig
forgå, men vil modnes til en høst til evigt liv. “Når frugten er tjenlig, tager han
straks seglen frem; thi høsten er inde.” Kristus venter med længsel efter at se sit
billede  åbenbaret  i  sin  menighed.  Når  Kristi  karakter  genspejles  i  al  sin
fuldkommenhed  i  hans  folk,  vil  han  komme  for  at  tage  dem  til  sig.’  Lys  fra
hverdagen, del 1, s. 54-55.

‘Ringeagtet, skyet af folk’

12. Hvordan  blev  Kristi  livs  hellighed  betragtet  af  jøderne?  Matt.  11,  19.
Betragt Joh. 1, 4-5. 10-11.

BEMÆRK: ‘Vor Frelser var Verdens Lys, men verden kendte ham ikke. Han var
stadig optaget med at øve barmhjertighedsgerninger og med at sprede lys på alles
sti; men han anmodede ikke dem, han færdedes iblandt, om at lægge mærke til hans
enestående  dyder,  hans  forsagelse,  selvopofrelse  og  velgørenhed.  Jøderne
beundrede ikke et sådant liv; de betragtede hans religion som værdiløs, fordi den
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ikke stemte overens med deres begreber om fromhed. De kom til den slutning, at
Kristus ikke var religiøs i ånd eller karakter, for deres religion bestod i at stille sig
selv til skue, at bede i folkets påsyn og gøre gode gerninger for at vække opsigt. De
udbasunerede deres gode handlinger, som det er tilfældet med dem, der gør krav på
at være helliggjort. De ville, at alle skulle forstå, at de var uden synd. Hele Kristi
liv var en skarp modsætning til alt sådant. Han tragtede hverken efter vinding eller
ære. Hans vidunderlige helbredelser blev så vidt muligt udført i stilhed, selv om
han ikke kunne afværge begejstringen hos dem, der havde været genstand for hans
store  velsignelser.  Ydmyghed  og  sagtmodighed  kendetegnede  hans  liv,  og  når
farisæerne ikke kunne tage imod ham, skyldtes det hans ydmyge vandel og hans
stilfærdige optræden, der stod i så skarp modsætning til deres egen.’ Det virkelige
liv, s. 15-16.

13. Hvordan burde Guds folk forvente, at verden vil betragte dem? Joh. 15,
18-20.

BEMÆRK: ‘De, der fremholder  sandheden for vor tid,  skal ikke vente at  blive
modtaget  med  større  velvilje  end  tidligere  tiders  reformatorer.  Den  store  strid
mellem sandhed og vildfarelse, mellem Kristus og Satan, vil tage til i styrke indtil
verdenshistoriens afslutning. Som Jesus sagde til sine disciple: “Var I af verden, så
ville verden elske sit eget; men fordi I ikke er af verden, men jeg har udvalgt jer af
verden, derfor hader verden jer. Kom det ord i hu, som jeg har sagt jer: en tjener er
ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer; har de holdt
fast ved mit ord, vil de også holde fast ved jeres.”  Joh. 15, 19-20. Men på den
anden side erklærede vor Herre også ligeud: “Ve jer, når alle mennesker taler godt
om jer; thi på samme måde gjorde deres fædre ved de falske profeter.” Luk. 6, 26.
Verdens ånd er ikke mere i samklang med Kristi Ånd i dag end før i tiden, og de,
som prædiker det rene Guds ord, vil ikke få en bedre modtagelse nu end dengang.
De  former,  modstanden  mod sandheden  antager,  kan  ændre  sig,  den  fjendtlige
indstilling er måske ikke så åben, fordi den er mere underfundig; men det samme
modsætningsforhold består stadigvæk og vil give sig til kende indtil tidernes ende.’
Konfrontation, s. 122-123.
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‘Det blev regnet ham til retfærdighed’

UDENADSVERS: ‘Hvad skal vi da sige? skal vi blive i synden, for at nåden
kan blive større? Nej, langtfra! Vi, som jo er døde fra synden, hvordan kan vi stadig
leve i den?’ Rom. 6, 1-2.

STUDIEHJÆLP: Faith & Works, s. 47-50.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Jak. 2, 18-26. 
LEKTIENS MÅL: At studere hvad Bibelen mener med tilregnet retfærdighed.

Indledning
‘Hør Jesu ord: Jeg vil udslette hans overtrædelser. Jeg vil dække hans synder. De
snavsede klæder tages bort, for Kristus siger: “Se, jeg har taget din skyld fra dig”
(vers 4). Syndebyrden lægges over på den uskyldige, den rene, den hellige Guds
Søn, og mennesket står uden fortjeneste foran Herren, renset fra al uretfærdighed,
iført Kristi retfærdighed. Ah, hvilken forandring denne klædning er!’ At jeg må
kende Ham, 4. april. 

‘Troen virkede sammen med hans gerninger’

1. Hvordan forklarer Paulus Kristi tilregnede retfærdighed? Rom. 4, 20-22.  

BEMÆRK:  ‘Menigheden  må  være  ligesom  Abraham  var,  som  “ikke  i  vantro
tvivlede på Guds forjættelse, men han blev styrket i troen og gav Gud æren, fuldt
forvisset om, at det, Gud har forjættet, har han også magt til at gøre. Derfor blev det
også regnet ham til retfærdighed. Men ikke for hans skyld alene står der skrevet, at
det blev ham tilregnet, men også for vor skyld, hvem det skal tilregnes, os, som tror
på ham, som opvakte Jesus fra de døde, vor Herre,  der blev givet  hen for vore
overtrædelsers  skyld  og opvakt for  vor retfærdiggørelses  skyld.” “Alt,  hvad der
forhen er skrevet, er jo skrevet, for at vi kan lære deraf, så vi ved udholdenhed og
ved  den  trøst,  skrifterne  giver,  kan  bevare  vort  håb.”’  Signs  of  the  Times,  17.
september 1894.

2. Hvordan forklarer Jakob denne sandhed? Jak. 2, 21-24.

BEMÆRK:  ‘Jakob  skriver  om  Abraham:  “Blev  ikke  vor  fader  Abraham
retfærdiggjort af gerninger, da han bragte sin søn Isak som offer på alteret? Du ser
altså, at troen virkede sammen med hans gerninger, og ved gerningerne nåede troen
sin fuldendelse, og således blev det skriftord opfyldt, som siger: ‘Abraham troede 
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Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed,’ og han blev kaldt Guds ven. I ser
altså, at det er af gerninger, et menneske bliver retfærdiggjort, og ikke af tro alene”
(Jak. 2, 21-24).  For at  et menneske skal kunne blive retfærdiggjort  ved tro, må
troen nå det punkt, hvor den vil kunne kontrollere hjertets følelser og impulser, og
det er ved lydigheden, troen bliver fuldendt.’ På fast grunn, bog 1, s. 363. 

‘Ikke af tro alene’

3. Hvad siger Jakob om en ‘tro,’ der ikke viser sig i retfærdige gerninger?
Jak. 2, 26.

BEMÆRK: ‘Der er mange i den kristne verden, som hævder, at alt det, som er
nødvendigt for at blive frelst, er at have tro; gerninger er uden betydning, tro er det
eneste nødvendige. Men Guds ord fortæller os, at “tro uden gerninger er gold,” når
den  er  alene.  Mange  nægter  at  adlyde  Guds  bud,  og  alligevel  gør  de  et  stort
nummer  ud  af  tro.  Men tro  må have  et  grundlag.  Guds  løfter  er  alle  givet  på
betingelser. Hvis vi gør hans vilje, hvis vi vandrer i sandhed, så kan vi bede om,
hvad vi vil, og det skal blive givet os. Når vi alvorligt bestræber os for at være
lydige, vil Gud høre vore bønner, men han vil ikke velsigne os i ulydighed. Hvis vi
vælger at være ulydige imod hans bud, kan vi råbe lige så meget, vi vil: “Tro, tro,
hav blot tro,” og svaret vil komme tilbage fra Guds sikre ord: “Tro uden gerninger
er  gold.”  En  sådan  tro  vil  kun  være  baseret  på  “et  rungende  malm  eller  en
klingende bjælde.” For at kunne få fordel af Guds nåde, må vi gøre vor del; vi må
arbejde trofast og bære frugt, som er omvendelsen værdig.’ Vækkelse, s. 58. 

4. Hvilket vigtigt spørgsmål stiller og besvarer Jakob? Jak. 2, 14. 17-20.

BEMÆRK: ‘Tro og gerninger går hånd i hånd, de arbejder harmonisk sammen i
kampen for at vinde sejr. Gerninger uden tro er døde, og tro uden gerninger er gold.
Gerninger vil aldrig frelse os; det er Kristi fortjeneste, som vil være til nytte for os.
Gennem troen på ham vil Kristus gøre alle mangelfulde anstrengelser, så de bliver
antaget af Gud. Troen, som vi skal have, er ikke en uvirksom tro. Frelsende tro er
den, som arbejder i kærlighed, og som lutrer sjælen [Gal. 5, 6]. Den, som løfter
hellige hænder til Gud og beder uden vrede og tvivl, vil vandre forstandigt på Guds
buds veje.’ Vækkelse, s. 61.

‘Tro uden gerninger er gold’

5. Hvilket  alternativt  synspunkt  på  tilregnet  retfærdighed  er  fremsat  af
Calvinister?
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BEMÆRK: ‘Læren om tilregnet retfærdighed … betyder, at Kristus fremstiller os
således,  at  hans  retfærdighed  regnes  som  vor,  som  om  vi  selv  havde  været
fuldkommen lydige og retfærdige. Heraf kan sluttes, at dette betyder, at en sådan
tilregning eller “overførsel af kredit” sker uden, at det er nødvendigt, at vi faktisk
personligt  er retfærdige. Kristi retfærdighed var tilstrækkelig til  ham selv og os.
Vor personlige synd eller uretfærdighed har intet med sagen at gøre, så længe vi
tager imod Kristi gerning på korset og ved tro skjuler os bag hans retfærdighed.
Vort hjertes virkelige tilstand kan være uren, men Gud ser ikke på os; han ser på
Kristus og  tilregner os hans retfærdighed. Hvis en troende synder,  påhviler evig
straf  ham  ikke,  for  hans  skyld  er  blevet  overflyttet  til  Kristus,  og  Kristi
retfærdighed er blevet overflyttet til ham. Som en dame meget oprigtigt udtrykte
det: ‘Vi skal “regne” os selv for virkelig døde fra synden. Selvfølgelig er synden
der stadig, vi kan aldrig slippe af med den, men vi skal regne os selv som døde fra
den  på  grund  af  Kristi  fuldendte  gerning  for  os.’’  Richard  S.  Taylor:  A Right
Conception  of  Sin, s.  14.  [Fremhævelse  i  den  originale.]  Dr.  Taylor  er  ikke
calvinist; han forklarer calvinisme blot for at vise, hvor den kommer til kort.
Den calvinistiske teolog,  Dr.  Desmond Ford,  siger:  ‘Synden forbliver,  men den
hersker ikke.’

6. Hvordan forandrer det calvinistiske synspunkt om tilregnet retfærdighed
syndens natur?

BEMÆRK: ‘Når han siger, at han er frelst fra syndens herredømme, mener han, at
synden, som stadig er til stede og virker, har mistet sit herredømme. Så længe det
gælder nogen magt til at føre en under evig fordømmelse, er den død… Den kristne
forbliver syndig og kan senere være en åben synder, som alt sammen er sørgeligt
og selvfølgelig burde undgås, men den er ikke længere dødbringende. Den kristne
er  ikke  befriet  fra  synden,  hans  natur  er  ikke  grundlæggende  forandret  ved  en
fuldstændig  renselse,  men  syndens  natur  er  forandret,  så  den  ikke  længere  er
dødbringende.  Med andre  ord  synder  synderen  og er  evigt  forbandet,  men den
kristne, som er blevet omvendt, kan derefter begå de samme synder,  men bliver
blot taget hjem til himmelen. Forfatteren har faktisk kendt en fremstående udlægger
af Bibelen sige, at hvis en kristen fortsatte i sin synd, ville Gud blive tvunget til at
tage  ham til  himmelen.’  Richard  S.  Taylor:  A Right  Conception  of  Sin, s.  18.
[Fremhævelse i den originale.]
    

‘Højtidsklæder’

7. Hvordan blev Zakarias vist betydningen af tilregnet retfærdighed? Zak. 3,
3-4.
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BEMÆRK: Et populært calvinistisk billede af retfærdiggørelse viser synderen iført
Kristi  retfærdigheds  klædning  ud  over  syndens  snavsede  klæder.  Zakarias’  syn
giver et anderledes billede.  
‘Din himmelske Fader vil tage de klæder fra dig, som er blevet besmittet af synd. I
den smukke allegoriske profeti hos Zakarias forestiller ypperstepræsten Josua, der
står iklædt snavsede klæder foran Herrens engel, en synder. Og Herren siger: “Tag
de snavsede klæder af ham!” “Og til ham sagde han: ‘Se, jeg har taget din skyld fra
dig, og du skal have højtidsklæder på.’ Og de satte et rent hovedbind på hans hoved
og gav ham rene klæder på.” Zak. 3, 4-5. Ja, således vil Gud klæde dig i “frelsens
klæder” og dække dig med “retfærds kappe.” Es. 61, 10. Han vil føre dig ind i sin
festsal, og mærket over dig skal være kærlighed. Højs. 2, 4. “Hvis du vandrer på
mine veje,” siger han, vil jeg give “dig gang og sæde blandt dem, som står her” –
ja, blandt de hellige engle, som omgiver hans trone. Zak. 3, 7.’ Lys over hverdagen,
del 1, s. 203-204

8. Hvad er de klæder,  Kristus  giver  dem,  som bekender deres  synder og
stoler på hans kraft til at retfærdiggøre dem? Es. 61, 10.

BEMÆRK: ‘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.” Om synden står der, at den “er lovbrud,” men Kristus var lydig mod
alle lovens krav. 1 Joh. 3, 5. 4. Han sagde om sig selv: “At gøre din vilje, min Gud,
er min lyst, og din lov er i mit indre.” Sal. 40, 9. Da han var på jorden, sagde han til
sine disciple:  “Jeg har  holdt  min Faders  bud.” Joh. 15, 10. Med sin fuldkomne
lydighed har han gjort det muligt for hvert eneste menneske at adlyde Guds lov.
Når vi overgiver os til Kristus, bliver vi ét med ham, vor vilje forenes med hans
vilje, sindet bliver ét med hans sind, og tankerne tages til fange af ham: vi lever
hans liv. Det er, hvad det betyder at være iført hans retfærdigheds klædning. Når så
Herren betragter os, ser han ikke figenbladsklædningen, ikke syndens nøgenhed og
fejl, men sin egen retfærdigheds klædning, som er fuldkommen lydighed mod Guds
lov.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 118.

‘Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive større?’

9. Hvilket vigtigt spørgsmål stiller Paulus dem, som er blevet retfærdiggjort
ved tro? Rom. 6, 1.
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BEMÆRK: ‘Apostelen Paulus spørger: “Skal vi blive i synden, for at nåden kan
blive større? Nej, langtfra!” Skal vi misbruge Kristi barmhjertighed ved at leve i
overtrædelse af Guds lov? Paulus erklærer for menigheden ældste: “Jeg har ikke
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.”  Omvendelse  til  Gud  på  grund  af  hans
overtrådte lov og tro på vor Herre Jesus Kristus som synderens Talsmand.’ Signs of
the Times, 18. juli 1878.
 
10. Hvordan besvarer Paulus sit eget spørgsmål? Rom. 6, 2.

BEMÆRK: ‘Mange tager  imod Jesus som et  trospunkt, men de har  ikke nogen
frelsende tro på ham som deres offer og Frelser. De indser ikke, at Kristus døde for
at frelse dem fra straffen for den lov, de har overtrådt, så de kan føres tilbage til
troskab  mod  Gud.  Tror  du,  at  Kristus  som  din  stedfortræder  betaler  din
overtrædelses gæld? Dog ikke for at du skal fortsætte i synden, men for at du kan
blive frelst  fra  dine synder;  at  du ved hans retfærdigheds  fortjenester  kan blive
genindsat til Guds gunst. Ved du, at en hellig og retfærdig Gud vil tage imod dine
anstrengelser for at holde hans lov gennem hans egen elskede Søns fortjenester,
som døde for dit oprør og din synd?’ Review & Herald, 24. juli 1888.    
‘Kristus døde for at gøre det muligt for menneskeslægten at vende tilbage til deres
troskab mod Gud og at adlyde alle hans bud. Loven er en afskrift af hans karakter.
Mange bedrager sig selv ved at tro, at de kan fortsætte i synd og overtræde Guds
hellige lov og dog påberåbe sig Kristus som deres Frelser. Det var ulydighed mod
Guds lov, der fik Adam til at miste Eden. Jesus døde for at genløse slægten, for at
frelse mennesker,  ikke i vedvarende overtrædelse,  men for at frelse dem fra
deres synder. Ingen, som er oplyst af Guds lov og dog nægter at adlyde den lov,
vil  nogensinde  komme  ind  i  Guds  Eden;  for  han  vil  skabe  et  andet  oprør  i
himmelen.’ Review & Herald, 15. oktober 1895. [Fremhævelsen er tilføjet.]

11. Hvad viser vedvarende synd ifølge apostelen Johannes? 1 Joh. 3, 8-9.

BEMÆRK: ‘Johannes skriver: “Enhver, der gør synd, begår dermed også lovbrud,
ja, synd er lovbrud. Og I ved, at han åbenbaredes, for at han skulle bære synden; og
der er ikke synd i ham. Enhver, der bliver i ham, synder ikke; enhver, der synder
[bryder  loven],  har  hverken  set  ham eller  kendt ham.” Vi  er  bemyndiget  til  på
samme måde  som den  elskede  discipel  at  betragte  dem,  der  hævder  at  være  i
Kristus,  at  være  helliggjorte,  mens  de  lever  i  overtrædelse  af  Guds  lov.  Han
imødegik netop sådan en gruppe, som vi må imødegå. Han sagde: “Børnlille, lad
ingen  føre  jer  vild.  Den,  der  gør  retfærdigheden,  er  retfærdig,  ligesom Han  er
retfærdig.  Den,  der  gør  synd,  er  af  Djævelen;  thi  Djævelen  har  syndet  fra
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begyndelsen.”  Her  taler  apostelen  med  tydelige  ord,  som han  skønnede,  emnet
krævede. Johannes’ breve udsender en ånd af kærlighed. Men når han kommer i
kontakt med den gruppe,  der bryder Guds lov og dog hævder,  at de lever uden
synd, tøver han ikke med at advare dem om deres frygtelige bedrag. “Hvis vi siger,
at vi har fællesskab med ham, og dog vandrer i mørket, så lyver vi og gør ikke
sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, så har vi fællesskab
med hverandre, og Jesu, hans Søns, blod renser os fra al synd.”’ Review & Herald,
22. februar 1881.

‘Vig bort fra mig, I, som øver uret’

12. Hvad vil Jesus sige til dem, som hævdede at være hans efterfølgere, men
som ikke var frelst fra deres synder? Matt. 7, 21-23.

BEMÆRK:  ‘Vor  store  modstander  har  agenter,  som stadig  er  på  jagt  efter  en
anledning til at ødelægge sjæle, ligesom en løve jager sit bytte. Undgå dem, … for
mens de tilsyneladende er dine venner, vil de på en snedig måde introducere onde
veje og handlemåder.  De smigrer dig med deres læber og tilbyder dig hjælp og
vejledning; men deres skridt går mod helvede. Hvis du lytter til deres råd, kan det
blive  et  vendepunkt  i  dit  liv.  Fjernelsen  af  et  eneste  forsvarspunkt  fra
samvittigheden,  hengivelsen  til  en  eneste  ond  vane,  en  eneste  forsømmelse  af
pligtens høje krav kan blive begyndelsen til en kurs af bedrag, som vil føre dig ind i
deres rækker, der tjener Satan, mens du hele tiden bekender dig til at elske Gud og
hans sag. Et øjebliks tankeløshed, et enkelt fejltrin kan vende hele dit liv i den
forkerte retning. Og du vil måske aldrig få at vide, hvad det var, som forårsagede
din ødelæggelse,  førend kendelsen bliver  udtalt:  “Vig bort  fra  mig,  I,  som øver
uret!”’ Testimonies, bind 5, s. 397.

13. Hvilken billedlig skildring gav Jesus for at beskrive dem, der nægtede at
give agt på disse ord? Matt. 7, 26-27.

BEMÆRK: ‘Det er ikke nok, siger han, at I hører mine ord. I må gennem lydighed
gøre dem til grundlaget for jeres karakter. Jeres eget jeg er kun flygtigt sand. Hvis I
bygger på menneskers teorier og påfund, så falder jeres hus sammen. Det vil blive
revet bort af fristelsens storme og trængslernes uvejr. Men disse lærdomme, som
jeg har givet jer, vil vare ved. Tag imod mig. Byg på mine ord.’ Den Store Mester,
s. 208.
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‘Daniel satte sig for’

UDENADSVERS: ‘Thi den, der sår i sit kød, skal høste fordærvelse af kødet,
men den, der sår i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden.’ Gal. 6, 8.

STUDIEHJÆLP: Det virkelige liv, kap. 2.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Pet. 2, 11-17.
LEKTIENS MÅL: At studere Daniel som et eksempel på det helliggjorte liv.

Indledning
‘Profeten  Daniel  var  en  fremragende  personlighed,  og  han  var  et  strålende

eksempel på,  hvor vidt  mennesker kan nå,  når  de slutter pagt  med visdommens
Gud. Til opmuntring for dem, som senere skulle blive udsat for prøver og fristelser,
blev  der  nedskrevet  en  kort  beretning  om denne  Guds  hellige  mands  liv.’  Det
virkelige liv, s. 20.  

‘Prøv dine trælle’

1. Hvilken prøve blev Daniel og hans venner udsat for i Babylon? Dan. 1, 5.

BEMÆRK:  ‘Blandt  retterne  på  kongens  bord  var  svinekød og  andet  kød,  som
moseloven erklærede for urent, og hebræerne havde fået et bestemt forbud mod at
spise det. Nu blev Daniel sat  på en streng prøve. Skulle han rette sig efter sine
fædres undervisning angående mad og drikke og højst sandsynligt miste ikke alene
sin stilling, men også livet, fordi det var en fornærmelse mod kongen? Eller skulle
han sætte Guds bud til side og bevare kongens gunst og på den måde sikre sig store
intellektuelle  fordele  og  de  mest  smigrende  verdslige  fremtidsudsigter?’ Det
virkelige liv, s. 21. 

2. Hvordan taklede Daniel denne trussel mod sine principper? Dan. 1, 8. 11-
13.

BEMÆRK: ‘Daniel tøvede ikke længe. Han besluttede sig til at holde fast ved sin
renhed, ske hvad der ville. Han “satte sig for, at han ikke ville gøre sig uren med
kongens mad eller den vin, kongen drak.” Dan. 1, 8.’ Det virkelige liv, s. 21.

3. Hvad blev udfaldet af den prøve, som Daniel foreslog? Dan. 1, 14-16. 19-
20.
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BEMÆRK:  ‘Da  de  ti  dage  var  gået,  viste  resultatet  sig  at  være  lige  modsat
overhofmesterens forventninger. De afholdende unge mænd så ikke alene bedre ud
end deres kammerater, som havde tilfredsstillet appetitten, men de var dem også
tydeligt overlegne både i fysisk vigør og åndelig kraft. Denne prøve resulterede i, at
Daniel og hans venner fik lov til at fortsætte med den enkle kost, medens de blev
uddannet til de opgaver, de skulle varetage i riget.’ Det virkelige liv, s. 24-25. 

‘Gud lod Daniel finde yndest’

4. Hvordan var Daniels omdømme hos overhofmesteren Asjpenaz? Dan. 1, 9.

BEMÆRK: ‘Gud lod Daniel finde yndest hos overhofmesteren, fordi han opførte
sig pænt. Han holdt Herrens frygt foran sig. Hans kammerater så aldrig noget i hans
liv, som kunne føre dem vild. De, der havde opsyn over ham, elskede ham, fordi
han bar duften af et kristuslignende sind med sig.’ Sermons & Talks, bind 1, s. 315. 

5. Hvordan er Guds holdning over for dem, som er tro over lidt? Matt. 25,
21.

BEMÆRK:  ‘I  dag  er  der  mange  såkaldte  kristne,  som siger,  at  Daniel  var  for
nøjeregnende, og de erklærer ham for at være både snæversynet og fanatisk. De
betragter spørgsmålet om mad og drikke som af for ringe betydning til at kræve et
så afgørende standpunkt, som måske ville medføre opofrelsen af enhver jordisk
fordel. Men de, som ræsonnerer på denne måde, vil på dommens dag se, at de gik
imod Guds bestemte krav og opstillede deres egne meninger som reglen for, hvad
der er ret og forkert. De vil finde, at det, som syntes uden betydning for dem, ikke
blev betragtet sådan af Gud. Hans krav skal lydes ubetinget. De, som anerkender og
adlyder  et  af  hans  bud,  fordi  det  er  bekvemt  for  dem at  gøre  det,  medens  de
forkaster et andet bud, fordi det kræver et offer at efterkomme det, sænker rettens
standard og leder med deres eksempel andre til at ringeagte Guds hellige lov. Et “så
siger Herren” må være rettesnor for alt.’ Det virkelige liv, s. 22.

‘Ikke nogen brøde eller brist’

6. Hvordan var Daniels omdømme selv blandt hans rivaler og fjender? Dan.
6, 4-5.
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BEMÆRK:  ‘Da  nu  Daniel  udmærkede  sig  frem  for  de  andre  rigsråder  og
satrapperne, eftersom der var en ypperlig ånd i ham, og kongen derfor tænkte på at
sætte ham over hele riget” … Rigets ledende mænd blev misundelige, fordi Daniel
blev gjort til genstand for så megen ære, og de søgte at finde en anledning til at føre
klage imod ham. Men de kunne ikke finde noget,  “da han var tro og der ingen
efterladenhed eller brist var at finde hos ham.” Daniels ulastelige optræden gjorde
hans fjender endnu mere misundelige. De var tvunget til at indrømme: “Vi finder
ingen sag mod denne Daniel, medmindre vi kan finde noget i hans gudsdyrkelse.”’
Profeter & Konger, s. 261.

7. Hvilke store mænd fra fordum blev Daniel sat i forbindelse med, selv da
han levede? Ez. 14, 14. 20.

BEMÆRK: ‘Det burde være vort allerstørste ønske at ære Gud. Vi burde sætte alt
ind  på  at  gøre  brug  af  vore  privilegier  og  muligheder  og  at  anvende  Herrens
ejendom med klogskab.  Vi  bør  sørge  for,  at  vor  hjerne,  vore  knogler  og  vore
muskler er så sunde som muligt, for at vor fysik og vore åndsevner kan bidrage til
at gøre os til trofaste forvaltere. Selviske interesser skal altid holdes under kontrol,
for hvis de får frit spil, svækker de åndsevnerne og moralen og forhærder hjertet.
Herren betragtede Daniel som en mand, fordi han var en forvalter, som trofast tog
vare på sin Herres midler. Han glemte ikke Gud, men stillede sig der, hvor lyset
kunne skinne på ham, så han kunne samtale med Gud i bøn.’ Kristus Alene, s. 369.

‘Som han tilforn havde gjort’

8. Hvordan reagerede Daniel, da hans tilbedelse af Gud blev gjort ulovlig?
Dan. 6, 11.

BEMÆRK: ‘Profetens fjender stolede på, at Daniel ville holde urokkelig fast ved
sine principper. Hele planens gennemførelse var afhængig heraf. De havde heller
ikke taget fejl af hans karakter. Daniel blev hurtigt klar over det onde motiv, der lå
bag ved dekretets udstedelse,  men han ændrede ikke sin livsførelse på et eneste
punkt. Hvorfor skulle han holde op med at bede nu, da han trængte mest til det?
Han ville hellere miste livet end holde op med at håbe på Guds hjælp. Han udførte
stille og roligt sine pligter som oversatrap, og da bedetimen kom, gik han ind i sin
stue og bad til Himmelens Gud, som han plejede, med vinduerne åbne i retning
mod Jerusalem. Han forsøgte  ikke at  skjule,  hvad han foretog sig.’ Profeter  &
Konger, s. 262.
‘Våg og bed. Dine bønner skal være inderlige. Sig i dit hjerte: “Jeg slipper dig ikke,
uden du velsigner mig.” Bed mindst tre gange om dagen på bestemte tidspunkter.
Daniel bad til Gud morgen, middag og aften uden hensyn til kongens befaling og
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truslen om at blive kastet i den frygtelige løvekule. Han hverken skammede sig
eller var bange for at bede, men han bad tre gange om dagen med åbne vinduer.
Glemte Gud sin trofaste tjener, da han blev kastet i løvekulen? Åh, nej! Han var
sammen med ham dernede hele natten. Han lukkede de sultne løvers mund, så de
ikke kunne gøre denne bedende Guds mand fortræd.’ Kristus Alene, s. 371-372.

9. Hvilket princip fulgte Daniel? ApG. 5, 29.

BEMÆRK: ‘Han var fuldstændig klar over, hvad der kunne blive følgen af at være
tro imod Gud, men modet svigtede ham ikke. Han ville ikke give dem, der stræbte
ham efter  livet,  det  indtryk,  at  han havde afbrudt  forbindelsen  med Himmelen.
Daniel ville adlyde på alle de områder, hvor kongen havde ret til at befale, men
hverken  kongen  eller  hans  dekret  kunne  få  ham til  at  bryde  sin  troskabsed  til
kongernes Konge.’ Profeter & Konger, s. 262. 

‘Min Gud sendte sin engel’

10. Hvordan forsvarede Gud sin trofaste tjener? Dan. 6, 23.

BEMÆRK: ‘Gud forhindrede ikke Daniels fjender i at kaste ham i løvekulen. Han
tillod, at onde engle og onde mennesker gik så vidt i deres planer, men hans hensigt
med  at  tillade  det  var,  at  han  ville  gøre  sin  tjeners  redning  så  meget  mere
iøjnefaldende og sandhedens og retfærdighedens fjenders nederlag så meget mere
fuldstændigt. Satan skulle slås af marken og Guds navn ophøjes og æres, takket
være det mod, som blev lagt for dagen af denne ene mand, som hellere ville gøre
det rette end gå på akkord.’ Profeter & Konger, s. 263. 

11. Hvilket  kraftigt  indtryk  blev  gjort  på  kongen  på  grund  af  Daniels
troskab? Dan. 6, 25-27.

BEMÆRK: ‘Herren vil virke for dem, der sætter deres lid til ham. Dyrebare sejre
vil blive vundet af de trofaste. Dyrebare lektier vil blive lært. Dyrebare erfaringer
vil blive opnået, som vil være til den største fordel i prøvelsens og fristelsens stund.
De, som vil give Gud al æren og ikke tage æren til sig selv, vil blive betroet mere
og mere af Guds velsignelse. Herren vil blive ophøjet af dem, der ærer ham blandt
folket.  Den prøvelse,  der  er  blevet  båret  i  tålmodighed,  den  test,  der  er  blevet
imødegået med troskab, vil vise, at de er værd at blive betroet ansvar, og Gud vil
gøre dem til  redskaber til  at udføre hans vilje. De vil blive gjort  til  hans nådes
forvaltere som Guds ærede tjenere.’ Signs of the Times, 25. maj 1888.
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Lektie 4: 20. – 26. april

‘Afholdenhed. Mod sligt er loven ikke’

12. Hvad var grundlaget for Daniels helliggørelse? Dan. 1, 8.

BEMÆRK: ‘Hvilke følger  ville  det  ikke have fået,  hvis Daniel  og hans venner
havde indgået et kompromis med disse hedenske embedsmænd og givet efter for
anledningens pres ved at spise og drikke sådan, som babylonerne havde for skik!
Det ene tilfælde af afvigelse fra princippet ville have svækket deres opfattelse af,
hvad der var ret, og deres afsky for det forkerte. Tilfredsstillelse af appetitten ville
have medført tabet af fysisk styrke, klar forstand og åndelig kraft. Et forkert trin
kunne have ført til flere, indtil deres forbindelse med Himmelen blev afbrudt, og
fristelse ville have revet dem bort.’ Det virkelige liv, s. 26.

13. Hvordan  ser  Daniels  erfaring  ud  sammenlignet  med  Evas  og  Jesu
erfaring? Sammenlign Dan. 1, 8 med 1 Mos. 3, 6 & Matt. 4, 3-4.

BEMÆRK:  ‘Daniels  liv  er  et  inspirerende  eksempel  på,  hvad  en  helliggjort
karakter er. Det er en anskuelsesundervisning for alle, og især for de unge. En nøje
opfyldelse af Guds krav er befordrende for både legemets og sjælens sundhed. For
at nå den højeste grad af åndelig og intellektuel kunnen er det nødvendigt at søge
visdom og styrke fra Gud og iagttage streng afholdenhed i alle livsvaner. I Daniels
og hans venners erfaring har vi et eksempel på princippets sejr over fristelsen til at
tilfredsstille appetitten. Det viser os, at unge mennesker med religiøse principper
kan sejre over kødets lyster og forblive tro mod Guds krav, selv om det koster dem
et stort offer.’ Det virkelige liv, s. 25-26.
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Lektie 5: 27. april – 3. maj
‘Til lydighed’

UDENADSVERS: ‘Og er udvalgte ifølge Gud Faders forudviden, ved Åndens
helligelse, til lydighed og til bestænkelse med Jesu Kristi blod: nåde og fred blive
eder stadig rigeligere til del!’ 1 Pet. 1, 2.

STUDIEHJÆLP: Mesterens Efterfølgere, s. 295-296.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Pet. 1, 13-22.
LEKTIENS MÅL: At studere forholdet mellem helliggørelse og lydighed.

Indledning
‘Sand  helliggørelse  betyder  fuldkommen  kærlighed,  fuldkommen  lydighed,

fuldkommen overensstemmelse med Guds vilje. Vi skal helliges til Gud gennem
lydighed mod sandheden.  Vor samvittighed  må lutres  fra  døde gerninger  for  at
tjene den levende Gud. Vi er endnu ikke fuldkomne, men vi har retten til at frigøre
os for jeg’ets og syndens forviklinger og nå frem til fuldkommenhed. Det er store
muligheder,  høje  og  hellige  egenskaber,  der  kan  opnås  af  alle.’  Mesterens
Efterfølgere, s. 297. 

‘Renset jeres sjæle i lydighed’

1. Hvordan udtrykker Peter forbindelsen mellem lydighed og hellighed? 1
Pet. 1, 14-15.

BEMÆRK: ‘Her er betingelserne, hvorved enhver sjæl vil blive udvalgt til evigt
liv. Din lydighed over for Guds bud vil bevise din ret til en arv med de hellige i
lyset. Gud har valgt en bestemt karakters fortræffelighed; og enhver som ved Kristi
nåde opnår hans kravs standard, vil have rigelig adgang til herlighedens rige. Alle,
som vil nå denne karakters standard, vil være nødt til at anvende de midler, som
Gud har tilvejebragt til dette formål. Hvis du vil arve den hvile, der venter Guds
børn, må du blive Guds medarbejder. Du er udvalgt til at bære Kristi åg, til at bære
hans byrde, til at løfte hans kors. Du skal “stræbe efter at gøre [din] kaldelse og
udvælgelse urokkelig.” [2 Pet. 1, 10.] Gransk Skrifterne, og du vil se, at ikke én af
Adams sønner eller døtre er udvalgt til at frelses i ulydighed mod Guds lov. Verden
gør Guds lov ugyldig;  men kristne er udvalgt  til  helliggørelse gennem lydighed
mod sandheden.’ Christian Education, s. 118.
  
2. Hvilken forbindelse skaber Peter mellem lydighed og sjælens renselse? 1

Pet. 1, 22.
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Lektie 5: 27. april – 3. maj

BEMÆRK: ‘Menneskerne trænger til at lære, at de kun til fulde kan blive delagtige
i de velsignelser, som lydighed medfører, når de modtager Kristi nåde. Det er hans
nåde, som giver menneskene kraft til at adlyde hans love; det er den, der sætter dem
i stand til at sønderbryde onde vaners trællebånd. Den er den eneste kraft, som kan
lede  dem ind på og bevare  dem på den  rette  vej.  Når  hjertet  renses,  bliver  alt
anderledes.  Guds  Ånd  giver  sjælen  nyt  liv  og  bringer  tankerne  og  ønskerne  i
harmoni  med Kristi  vilje.  Menneskesjælen  omskabes  i  Guds  billede.  Svage  og
fejlende mænd og kvinder viser verden, at nådens forløsende kraft kan gøre den
ufuldkomne karakter symmetrisk og få den til at bære rig frugt.’  God’s Amazing
Grace, s. 103. 

‘Der adlyder ham’

3. Hvem er det, der bringer os helliggørelse? Rom. 15, 16b.

BEMÆRK: ‘Når  et  menneske helliggøres  ved Helligåndens  påvirkning,  betyder
det, at det modtager Kristi natur. Sand, evangelisk tro er at have Kristus i sit liv, det
er et levende, virksomt princip. Det er Kristi nåde, der åbenbares i vor karakter og i
gode gerninger. Evangeliets principper kan ikke skilles fra nogen gren af vort liv og
levned. Alt, hvad en kristen foretager sig, må være en fremstilling af Kristi liv.’ Lys
over hverdagen, del 2, s. 199-200. 

4. Hvem bliver Helligånden givet til? ApG. 5, 32.

BEMÆRK:  ‘Her  er  det  guddommelige  og  menneskelige  samarbejde.  Der  er
mennesket,  der virker  i  lydighed mod det guddommelige lys,  der er givet.  Hvis
Saulus havde sagt: “Herre, jeg er overhovedet ikke villig til at følge dine angivne
påbud om at arbejde på min egen frelse,” så havde det været nyttesløst, om Herren
da havde ladet ti gange så meget lys skinne på Saulus. Det er menneskets gerning at
samarbejde med det guddommelige. Og det er den hårdeste og strengeste konflikt,
der kommer i afgørelsens time, når mennesket skal beslutte sig for at bøje viljen og
vejen hen imod Guds vilje og Guds vej og stole på de nådige indflydelser, der har
ledsaget det hele sit liv. Mennesket må give efter, “thi Gud er den, som virker i jer
både at ville og at virke.” Og karakteren vil afgøre beslutningens og handlingens
beskaffenhed.  Handlingen  var  ikke  i  overensstemmelse  med  følelsen  eller
tilbøjeligheden,  men  med  vor  himmelske  Faders  kendte  vilje.  Følg  og  adlyd
Helligåndens ledelse.’ Manuscript Releases, bind 6, s. 14.
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Lektie 5: 27. april – 3. maj

‘I tro adlød Abraham’

5. Hvordan udtrykte Abraham sin tro? Heb. 11, 8.

BEMÆRK: ‘Abrahams ubetingede lydighed er et af de mest storslåede eksempler
på tro, der findes i hele Bibelen… Det var ingen let prøve, Abraham blev sat på, og
ikke noget lille offer, der blev krævet af ham. Der var stærke bånd, der bandt ham
til  hans  land,  slægt  og hjem.  Men han  tøvede ikke  med at  adlyde  kaldet.  Han
stillede  ingen  spørgsmål  med  hensyn  til  det  forjættede  land  –  om  jorden  var
frugtbar og klimaet sundt, om der var gode omgivelser og mulighed for at samle sig
rigdom. Gud havde talt, og hans tjener måtte adlyde, Det bedste sted på jorden for
ham var der, hvor Gud ville have, han skulle være.’  Patriarker & Profeter, s. 62-
63.

6. Hvordan  udtrykte  Paulus  formålet  med  sin  forkyndelse  af  Jesu  Kristi
evangelium? Rom. 16, 25-26.

BEMÆRK: ‘Paulus havde altid ophøjet Guds lov. Han havde vist, at der i loven
ikke var  nogen kraft  til  at frelse mennesker fra ulydighedens straf.  Overtrædere
måtte angre deres synder og ydmyge sig for Gud, hvis retfærdige vrede de havde
pådraget sig ved at bryde hans lov, og de måtte også opøve deres tro på Kristi blod
som den eneste mulighed for at få tilgivelse. Guds Søn var død som offer for dem
og  var  steget  op  til  Himmelen  for  at  være  deres  talsmand  hos  Faderen.  Ved
omvendelse og tro kunne de blive befriet fra syndens fordømmelse og ved Kristi
nåde derefter blive i stand til at adlyde Guds lov.’ Mesterens Efterfølgere, s. 209. 

‘Gør det af hjertet’

7. Hvilket sindelag viser ægte lydighed? Kol. 3, 23.

BEMÆRK: ‘Der er mange, som kun har lidt fred eller glæde, skønt de stræber efter
at adlyde Guds bud. Denne manglende erfaring skyldes, at de ikke udøver tro. De
vandrer  ligesom i  et  øde land,  en udtørret  ørken.  De kræver kun lidt,  skønt  de
kunne kræve meget; thi der findes ingen grænse for Guds forjættelser. Den slags
mennesker  er  ikke  den  rette  slags  repræsentanter  for  den  helliggørelse,  der
fremkommer ved at være lydig mod sandheden. Herren vil, at alle hans sønner og
døtre  skal  være  lykkelige,  trygge  og  lydige.  Ved  at  handle  i  tro  kommer  den
troende  til  at  eje  disse  velsignelser.  Ved  tro  kan  enhver  ufuldkommenhed  i
karakteren blive afhjulpet, enhver tilsmudsning blive renset, enhver fejl rettet og
enhver udmærket egenskab blive udviklet.’ Mesterens Efterfølgere, s. 297.
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Lektie 5: 27. april – 3. maj

8. Hvilket  princip  skal  være  motivet  i  al  vor  lydighed?  5  Mos.  30,  20.
Sammenlign med 1 Pet. 1, 22.

BEMÆRK: ‘Vi vil stadig se hen til Jesus. Kærligheden til ham vil bringe liv og
kraft til alt, hvad vi foretager os. Ved den rette brug af vore talenter kan vi blive
knyttet til den højere verden med en gylden kæde. Dette er sand helliggørelse; for
helliggørelse består i, at vi med glæde udfører vore daglige pligter i fuldkommen
lydighed mod Guds vilje.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 171.

‘Bevares helt og holdent og uden dadel’

9. Vil de, der er fuldstændig helliggjorte, stadig synde, når Jesus kommer? 1
Tess. 5, 23.

BEMÆRK:  ‘Helliggørelse  opnås  kun  i  lydighed  mod  Guds  vilje.  Mange,  som
bevidst tramper på Jehovas lov, hævder at  være hellige i hjertet og helliggjort  i
deres liv. Men de har ikke en frelsende kendskab til Gud eller hans lov. De står i
den store rebels rækker. Han er i krig mod Guds lov, som er grundlaget for hans
guddommelige regering i  himmelen og på jorden. Disse mennesker udfører  den
samme gerning, som deres mester har gjort, ved at søge at gøre Guds hellige lov
ugyldig. Ingen lovovertræder kan få lov til at komme ind i himmelen; for han, som
engang var en ren og ophøjede skærmende kerub, blev kastet ud, fordi han gjorde
oprør imod Guds regering.’ Faith & Works, s. 29. 

10. Hvilken advarsel er vi givet om, at de, der ikke er villige til at blive gjort
hellige i dette liv, ikke kan blive gjort hellige, når Jesus kommer? Åb. 22,
11-12.

BEMÆRK:  ‘For  mange  er  helliggørelse  kun  selvretfærdighed.  Og  dog hævder
disse mennesker  frimodigt,  at  Jesus er deres  Frelser  og den,  der helliggør dem.
Sikke et bedrag! Vil Guds Søn helliggøre overtræderen af Faderens lov, den lov,
som Kristus kom for at ophøje og hædre? Han erklærer: “Jeg har holdt min Faders
bud.” Gud vil ikke trække sin lov ned for at imødekomme menneskets ufuldkomne
standard; og mennesket kan ikke opfylde den hellige lovs krav uden at angre over
for Gud og udøve tro mod vor Herre Jesus Kristus.’ Faith & Works, s. 29. 
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Lektie 5: 27. april – 3. maj

‘Alle, som er lydige mod ham’

11. Hvad er Paulus’ råd angående dem, som hævder at være kristne, men som
ikke er villige til at være lydige? 2 Tess. 3, 14.

BEMÆRK:  ‘Herrens  navn  skal  herliggøres  i  de  troendes  fromme,  ærlige  og
gudfrygtige karakter.  Hvis mennesker ydmygt  og med bøn vandrer med Gud og
samarbejder med ham i frelsens gerning, vil retfærdighed være den frugt, som de
vil  bære… Vi advares  mod at  have  forbindelse  med dem, som ved deres  færd
lægger en anstødssten på andres veje. “Hvis nogen ikke retter sig efter, hvad vi har
sagt her i brevet,” siger apostelen Paulus, “skal I mærke jer ham og ikke have med
ham at gøre, for at han må skamme sig! Dog skal I ikke regne ham for en fjende,
men retlede ham som en broder.” Hvis han nægter Herrens tjeners formaninger, vil
han bringe ødelæggelse over sig selv og må bære sin egen synd.’ Review & Herald,
13. marts 1900.

12. Hvem er det, der vil modtage evig frelse? Heb. 5, 9. 

BEMÆRK: ‘Jesus kom for at kunne give moralsk kraft i tillæg til menneskets egen
indsats, og hans efterfølgere må ikke i noget tilfælde tabe Kristus af syne, han må
være deres eksempel i alt. Han sagde: “Jeg helliger mig selv for dem, for at de også
kan være helligede ved sandheden” (Joh. 17, 19). Jesus lægger sandheden frem for
sine børn, for at de skal se den. Ved at være optaget af den bliver de ved hans nåde
forvandlet  fra  overtrædelsen  til  lydighed,  fra  urenhed til  renhed,  fra  synd  til  et
retskaffent liv.’ På fast grunn, bog 1, s. 257-258.
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Lektie 6: 4. – 10. maj
‘Gennem en fornyelse af jeres sind’

UDENADSVERS: ‘Skik jer ikke lige med denne verden, men lad jer forvandle
gennem en fornyelse af jeres sind, så I må kunne skønne, hvad der er Guds vilje:
det gode, velbehagelige og fuldkomne.’ Rom. 12, 2.

STUDIEHJÆLP: My Life Today, s. 318.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Rom. 6, 1-18. 
LEKTIENS MÅL: At studere virkningen af helliggørelse på livet.

Indledning
‘Vi  lever  i  en  verden,  som er  i  opposition til  retfærdighed,  en  ren  karakter  og
specielt væksten i nåden. Alle vegne ser vi besmittelse og fordærvelse, misdannelse
og synd. Hvor forskelligt er ikke alt dette fra det værk, der må udføres i os, før vi
kan modtage udødelighed. Guds udvalgte må stå pletfri midt i den fordærvelse, der
råder omkring dem i disse sidste dage. Deres legeme må helliggøres og deres sind
blive rent. Skal dette nås, må der begyndes straks, for alvor og med forstand. Guds
Ånd  må  have  fuldstændigt  herredømme  og  påvirke  alle  handlinger.’ Herren
Kommer, 21. april. 

‘Tordensønner’

1. Hvilket tilnavn gav Jesus både Jakob og Johannes, da han kaldte dem?
Mark. 3, 17.

BEMÆRK: ‘Alle disciplene havde store fejl, da Jesus kaldte dem til sin tjeneste.
Selv Johannes,  der  kom til  at  stå  den  sagtmodige  og ydmyge  Frelser  nærmest,
havde ikke en hverken ydmyg eller føjelig natur. Han og hans broder blev kaldt
“tordensønnerne.” Medens de var sammen med Jesus, vakte enhver krænkelse over
for ham deres harme og kampiver. Et heftigt sind, hævntørst og trang til at kritisere
fandtes alt sammen hos den discipel, Herren elskede. Han var stolt og higede efter
at være den første i Guds rige.’ Den Store Mester, s. 195.

2. Hvilke  eksempler  bliver  vi  vist  på  disse  to  mænds  uomvendte  natur?
Mark. 10, 35-37; Luk. 9, 49-50. 54. 

BEMÆRK: ‘Der var naturlige onde træk, der måtte besejres. Engang gjorde han
[Johannes]  og hans broder krav på den højeste stilling i himmelens rige,  og en
anden gang forbød han en mand at uddrive dæmoner og helbrede sygdomme, fordi
han ikke fulgte disciplene. En anden gang ønskede han at kalde ild ned fra 
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Lektie 6: 4. – 10. maj
himmelen for at fortære samaritanerne, da han så, at hans Herre blev ringeagtet af
dem. Men Kristus irettesatte ham og sagde: “Menneskesønnen er ikke kommen for
at ødelægge menneskeliv, men for at frelse dem.”’  Signs of the Times, 20. april
1891. 

‘Den discipel, Jesus elskede’

3. Hvilken forandring fandt sted i Johannes’ liv? 1 Joh. 4, 7-11.

BEMÆRK:  ‘Johannes’  kærlighed  til  sin  Mester  var  ikke  blot  et  menneskeligt
venskab, men det var en angrende synders kærlighed, som følte, at han var blevet
genløst ved Kristi dyrebare blod. Han betragtede det som den højeste ære at virke
og lide i tjenesten for sin Herre. Hans kærlighed til Jesus førte til, at han elskede
alle dem, som Kristus døde for. Hans religion var af praktisk art. Han skønnede, at
kærlighed til Gud ville vise sig i kærlighed til hans børn. Igen og igen hørte man
ham sige: “I elskede, når Gud således elskede os, så er også vi skyldige at elske
hverandre.” “Vi elsker, fordi han elskede os først. Hvis nogen siger: Jeg elsker Gud
og hader sin broder, så er han en løgner; thi den, der ikke elsker sin broder, som
han har set, han kan ikke elske Gud, som han ikke har set.” 1 Joh. 4, 11. 19-20.
Apostelens liv var i overensstemmelse med hans undervisning. Den kærlighed, som
brændte i  hans hjerte  for  Kristus,  ledte ham til  at  udføre  det  mest  alvorlige  og
utrættelige  arbejde  for  sine  medmennesker,  især  for  sine  brødre  i  den  kristne
menighed. Han var en mægtig prædikant, inderlig og dybt alvorlig, og han talte
med overbevisning.’ Det virkelige liv, s. 57-58. 

4. Hvordan talte Johannes om sig selv, efter at hans liv var blevet forvandlet
ved Kristi kraft? Åb. 1, 9.

BEMÆRK: ‘Dybden og inderligheden i Johannes’ hengivenhed for sin Mester var
ikke  årsagen  til  Kristi  kærlighed  til  ham,  men  virkningen  af  denne  kærlighed.
Johannes higede efter at blive som Jesus; og under Kristi kærligheds forvandlende
indflydelse blev han selv sagtmodig og ydmyg.  Hans eget jeg var skjult i Jesus.
Frem for alle sine meddisciple overgav Johannes sig til kraften i dette forunderlige
liv. Han siger: “Livet blev åbenbaret, og vi har set det.” “Thi af hans fylde har vi
alle modtaget  og det  nåde over nåde.” 1 Joh. 1,  2; Joh. 1, 16. Johannes kendte
Frelseren  med en viden,  der  byggede  på erfaring.  Hans Mesters  lærdomme var
indtegnet i hans sjæl. Når han vidnede om Frelserens nåde, blev hans enkle sprog
veltalende på grund af den kærlighed,  der gennemstrømmede hele hans væsen.’
Mesterens Efterfølgere, s. 287.
‘Herren ønsker, at vi skal være mænd og kvinder i Kristus Jesus. Vore naturlige
tilbøjeligheder må mildnes og underlægges ved hans nåde. Så vil vi ikke fortsætte
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Lektie 6: 4. – 10. maj
med at korsfæste ham på ny. Vor Frelser levede et fuldkomment liv på denne jord.
Han er vort forbillede. Hvis vi nu følger ham og gør hans vilje i alt, vil vi i den
kommende verden leve med ham for evigt. Lad os konstant holde ham for øje. Det
burde være vort mål i livet at ære Kristus. Dette er det store mål, der har inspireret
kristne i enhver tidsalder. Det er ved at nære dette mål, at vi sikrer os evig frelse.
Lad os lære at kende ham, som det er fred, glæde og evigt liv at kende rigtigt.’
Signs of the Times, 28. januar 1903.

‘Raseri’

5. Hvad slags menneske var Saulus [Paulus] inden sin omvendelse? ApG. 8,
3; 26, 11.

BEMÆRK: ‘Da “fnyste [han] med trussel og mord imod Herrens disciple;” han
“søgte at udrydde menigheden;” han “slæbte både mænd og kvinder ud og fik dem
sat i fængsel;” han tvang “dem til at tale bespotteligt;” han var fuld af “raseri” imod
alle, som ærede Jesu navn. Hans hjerte var fuld af bitterhed, skinsyge og had; dog
var han så bedraget til  at tro, at han tjente Gud, mens han i virkelighed udførte
Satans gerning.’ Sketches from the Life of Paul, s. 185.

6. Hvilken begivenhed ændrede Paulus’ liv for evigt? ApG. 9, 3-6. Se også
versene 9-11.

BEMÆRK:  ‘Efterhånden  som  Saulus  fuldstændig  overgav  sig  til  Helligåndens
overbevisende  kraft,  så  han  fejlgrebene  i  sit  liv  og  erkendte  Guds  lovs
vidtrækkende krav. Han, som havde været en hovmodig farisæer, der stolede på, at
han var retfærdiggjort ved sine gode gerninger, bøjede sig nu for Gud så ydmygt og
enfoldigt som et lille barn og bekendte sin egen uværdighed, mens han bønfaldt om
en korsfæstet  og opstanden Frelsers nåde.  Saulus længtes  efter  at komme helt i
samfund  og  samklang  med  Faderen  og  Sønnen,  og  i  sit  inderlige  ønske  om
tilgivelse og godkendelse opsendte han brændende bønner til  nådens trone. Den
angrende farisæers bønner var ikke forgæves! Ved Guds nåde forvandledes hans
hjertes inderste tanker og følelser, og hans ædlere egenskaber blev bragt i samklang
med Guds evige formål. For Saulus blev Kristus og hans retfærdighed mere end
hele den øvrige verden.’ Mesterens Efterfølgere, s. 67-68.
    

‘Syndere, blandt hvilke jeg er den største’

7. Hvilken forvandling fandt sted i Paulus’ karakter og liv? 1 Tim. 1,  15.
Sammenlign med Gal. 6, 14.

35



Lektie 6: 4. – 10. maj

BEMÆRK: ‘De eksempler på oprigtig anger og ydmygelse, som findes i Guds ord,
viser en villighed til bekendelse, der ikke giver plads for nogen undskyldning for
synden eller noget forsøg på at retfærdiggøre sig. Paulus søgte ikke at undskylde
sig selv. Han beskriver sin synd med de mørkeste farver uden at forsøge at gøre sin
skyld  mindre,  end  den  er.  Han siger:  “Jeg indespærrede  mange  af  de  hellige  i
fængsler,  da jeg havde fået fuldmagt dertil af ypperstepræsterne, og når de blev
slået  ihjel,  gav  jeg min stemme dertil.  Og i  alle  synagogerne  lod jeg dem ofte
straffe  og  tvang  dem  til  at  tale  bespotteligt,  og  rasende  end  mere  imod  dem,
forfulgte jeg dem endog til udenlandske byer.” ApG. 26, 10-11. Han tager ikke i
betænkning at erklære: “Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, iblandt
hvilke jeg er den største.” 1 Tim. 1, 15. Det ydmyge, sønderknuste hjerte, der er
oprigtig bodfærdigt, vil ane noget af Guds kærlighed og Jesu lidelse på korset; og
ligesom en søn bekender  for  en  elsket  fader,  således  vil  den  virkelig  angrende
fremlægge alle sine synder for Gud. Og det er skrevet: “Dersom vi bekender vore
synder, er han trofast og retfærdig, så at han forlader os synderne og renser os fra al
uretfærdighed.” 1 Joh. 1, 9.’ Vejen til Kristus, s. 41-42.

8. Hvilket  ydmygt  vidnesbyrd  aflagde  Paulus  om  den  forandring,  som
Kristus havde udvirket i hans liv? Fil. 3, 7-14.

BEMÆRK:  ‘Paulus  havde  en  meget  ydmyg  mening  om  sin  egen  vækst  i
kristenlivet. Han siger: “Ikke at jeg allerede har grebet det eller allerede er blevet
fuldkommen.” Han taler om sig selv som “den største” synder. Dog blev Paulus
højt æret af Herren. Han var blevet taget til den tredje himmel i et helligt syn og
havde der fået åbenbaringer om den guddommelige herlighed, som han ikke kunne
få lov til at bekendtgøre.’ Testimonies, bind 5, s. 223.

‘Moses flygtede’

9. Hvilken forbrydelse skæmmede den første del af Moses’ liv? 2 Mos. 2, 11-
14.

BEMÆRK: ‘Selvom han var “oplært i al ægypternes visdom,” fik Moses’ karakter
en  støbning,  mens  han  var  i  Faraos  tjeneste,  som  gjorde  ham  uegnet  til  den
vidunderlige gerning, han skulle udføre. Den gjorde ham svag, når han skulle have
været stærk. Denne svaghed blev åbenbaret, da han besøgte sine landsmænd og “så
en ægypter slå en hebræer.” Idet han tog sagen i egen hånd, “slog han ægypteren
ihjel og gravede ham ned i sandet.” Han ville ikke have gjort dette, hvis han ikke
under sin træning i den ægyptiske hær havde fået det indtryk, at israelitterne skulle
befries ved sværdet.’ Youth’s Instructor, 29. januar 1903.
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10. Hvilken  gerning  fandt  Moses  at  gøre,  efter  han  var  flygtet  fra  sin

forbrydelse? 2 Mos. 3, 1.

BEMÆRK: ‘Moses var ikke rede til sin store gerning. Han måtte først lære den
samme lektie i tro, som Abraham og Jakob: ikke at stole på menneskelig styrke og
visdom, men på Guds magt med hensyn til løfternes opfyldelse. Der var også andre
ting, Moses skulle lære i bjergenes ensomhed. I modgangens og selvfornægtelsens
skole skulle han lære at være tålmodig og styre sine lidenskaber. Inden han kunne
blive en klog leder, måtte han lære at adlyde, Hans eget hjerte måtte være i harmoni
med Gud, før han kunne lære Israel Guds vilje at kende. Ad erfaringens vej måtte
han forberedes til at vise faderlig omsorg for alle, der trængte til hans hjælp… i sin
evige visdom krævede Gud, at hans folks vordende leder skulle leve 40 år som en
ringe fårehyrde. De egenskaber, der derved blev udviklet hos ham, såsom omsorg,
selvforglemmelse  og øm kærlighed  til  hjorden,  ville  berede  ham til  at  blive en
medlidende tålmodig hyrde for Israel. Menneskelig undervisning eller kultur kunne
ikke give ham et udbytte, der kunne erstatte denne erfaring.’ Patriarker & Profeter,
s. 125.    

‘Moses var såre sagtmodig’

11. Hvilken forandring fra en impulsiv og voldelig mand fandt sted i Moses? 4
Mos. 12, 3.

BEMÆRK: ‘Omgivet af bjerge til alle sider var Moses alene med Gud. Ægyptens
pragtfulde templer med deres overtro og falskhed gjorde ikke længere indtryk på
ham.  I  de  evige  bjerges  højtidelige  vælde  så  han  den  Højestes  majestæt,  og  i
modsætning  hertil  forekom  Ægyptens  guder  ham  magtesløse  og  ubetydelige.
Overalt stod Skaberens navn skrevet. Moses syntes at stå i hans nærværelse og at
være overskygget af hans kraft. Her fejedes hans stolthed og indbildskhed bort. I
det  barske  og  nøjsomme  ørkenliv  fjernedes  sporene  af  hans  behagelige  og
luksuriøse  tilværelse  i  Ægypten.  Moses  blev  tålmodig,  ærbødig  og  ydmyg,
“sagtmodigere end noget andet menneske på jorden” (4 Mos. 12, 3), men samtidig
havde han en stærk tro på Jakobs mægtige Gud.’ Patriarker & Profeter, s. 126.

12. Hvordan beskriver Paulus den nye fødsels erfaring, som alle må have, der
vil komme ind i himmelens rige? Rom. 12, 2.

BEMÆRK: ‘Det er kun en oprørsk vilje, som kan holde dig væk fra Gud. Viljen er
den  styrende  magt  i  menneskets  natur.  Dersom  viljen  er  rigtig,  vil  resten  af
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mennesket komme under dens magt. Viljen er ikke smagen eller tilbøjeligheden,
men  det  er  valget,  den  besluttende  kraft,  den  kongelige  magt,  som  virker  i
menneskenes børn til lydighed mod Gud eller til ulydighed. Du vil være i konstant
fare, indtil du forstår viljens rette magt. Du kan tro og love alt, men dine løfter og
din tro er forgæves, indtil du sætter din vilje på den rette side. Hvis du vil stride
troens strid med al din viljekraft, er der ingen tvivl om, at du vil sejre. Din del er at
sætte din vilje på Kristi side. Når du overgiver din vilje til hans, tager han straks dig
i besiddelse og virker i dig både at ville og at gøre af hans gode vilje. Din natur
bringes under hans Ånds kontrol. Selv dine tanker er ham underlagt. Hvis du ikke
kan styre dine impulser, dine følelser, som du ønsker, så kan du styre viljen, og
således vil der ske en fuldstændig forandring i dit liv. Når du overgiver din vilje til
Kristus, bliver dit liv skjult med Kristus i Gud. Den er allieret med den kraft, som
er over alle magter og myndigheder. Du har en styrke fra Gud, som holder dig fast
til  hans styrke;  og et nyt  liv, selve troens liv,  er  muligt  for dig.  Det kan aldrig
lykkes dig at ophøje dig selv, medmindre din vilje er på Kristi side og samarbejder
med Guds Ånd. Føl ikke, at du ikke kan; men sig: “Jeg kan, jeg vil.” Og Gud har
lovet sin Helligånd til at hjælpe dig i enhver afgjort anstrengelse.’ My Life Today, s.
318.
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‘I må fødes på ny’

UDENADSVERS: ‘Jesus svarede og sagde til ham: “Sandelig, sandelig siger
jeg dig: ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny.’ Joh. 3, 3.

STUDIEHJÆLP: The Faith I Live By, s. 19.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Joh. 3, 3-10.
LEKTIENS MÅL: At studere hvad Jesus mente, da han talte om at blive ‘født

på ny.’

Indledning
‘Af naturen er hjertet ondt… Hjertets kildespring må lutres, før strømmene kan

blive rene.  Den,  som forsøger at  nå Himmelen ved at  bestræbe sig på at  holde
loven, forsøger det umulige.  Der findes ingen tryghed for den, som kun har  en
lovmæssig  religion,  en  form  for  gudfrygtighed.  En  kristens  liv  er  ikke  en
omdannelse eller en forbedring af det gamle, men en forvandling af naturen. Vort
eget jeg og synden må dø og et helt nyt liv vokse frem. Denne forvandling kan kun
ske  ved  Helligåndens  virken…  Den  lader  sig  ikke  bedre  forklare  end  vindens
bevægelser.’ Den Store Mester, s. 108.

‘Ingen kan se Guds rige’

1. Hvilken afgørende sandhed åbenbarede Jesus for Nikodemus? Joh. 3, 3.

BEMÆRK: ‘Du må lægge dine forudfattede  meninger  og nedarvede og tillærte
ideer bort og give dig til at granske Skriften. Hvis du studerer Bibelen for at bevise
dine egne meninger,  vil du aldrig finde sandheden. Du må læse den for at lære,
hvad Herren siger. Hvis du bliver overbevist, mens du læser, hvis du ser, at dine
yndede teorier ikke er i harmoni med sandheden, skal du ikke udlægge sandheden
forkert for at få den til at passe til dine meninger, men tage imod det lys, som gives
dig. Oplad dit sind og hjerte, at du “må skue de underfulde ting” i Guds ord. Troen
på Kristus som verdens Forløser må anerkendes af den oplyste forstand, der ledes
af  et  hjerte,  som  forstår  og  værdsætter  den  himmelske  skat.  Denne  tro  er
uadskillelig fra omvendelse og en forandring af karakteren. At tro betyder at finde
og tage imod evangeliets skat med alle de forpligtelser, som det indebærer. “Ingen
kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny.” Joh. 3, 3. Han kan gisne og
formode, men uden troens øje kan han ikke se skatten. Kristus gav sit liv for at
sikre os denne uvurderlige skat, men uden at vi genfødes ved troen på hans blod, er
der ingen syndsforladelse, ingen skat til den fortabte sjæl.’ Lys over hverdagen, del
1, s. 99-100.

39



Lektie 7: 11. – 17. maj

2. Hvordan gentog Jesus denne vigtige advarsel? Joh. 3, 5.

BEMÆRK: ‘Måske siger  du: “Jeg blev født  med en naturlig  tilbøjelighed  mod
dette  onde,  og  jeg  kan  ikke  sejre.”  Men  vor  himmelske  Fader  har  tilvejebragt
enhver foranstaltning, hvorved du kan blive i stand til at sejre over enhver vanhellig
tilbøjelighed.  Du skal  sejre,  ligesom Kristus  sejrede  på  dine  vegne.  Han  siger:
“Den, der sejrer, ham vil jeg lade sidde sammen med mig på min trone, ligesom
også jeg har sejret og taget sæde hos min Fader på hans trone.” Det var synd, der
bragte menneskeslægten i fare; og før mennesket blev skabt, blev foranstaltningen
tilvejebragt, så hvis mennesket ikke bestod prøven, ville Jesus blive dets offer og
sikkerhed, så mennesket kunne blive forligt med Gud ved tro på Kristus, for Kristus
var  Lammet,  “der  fra  verdens  grundlæggelse  blev  slagtet.”  Kristus  døde  på
Golgata, så mennesket kunne få kraft til at sejre over sine naturlige tilbøjeligheder
til synd. Men nogen siger: “Kan jeg ikke få min vilje og selv handle?” Nej, du kan
ikke få din vilje og komme ind i himmelens rige. Ingen “min vilje” vil være der.
Ingen menneskelige veje vil finde plads i himmelens rige. Vore veje må fortabe sig
i Guds veje.’ Review & Herald, 23. februar 1892.

‘En stadig ånd’

3. Hvad indbefatter den nye fødsel? Sal. 51, 12. 

BEMÆRK: ‘Guds tilgivelse er ikke blot en juridisk handling, hvorved han frigiver
os fra fordømmelse; den består ikke blot i tilgivelse for synd, men i omvendelse fra
synd; den er en udstrømning af den Genløser-kærlighed,  som forvandler  hjertet.
David havde det rigtige begreb om tilgivelse, da han bad: “Skab i mig, o Gud, et
rent  hjerte,  giv  en  ny,  en  stadig  Ånd i  mit  indre.”  Sal.  51,  12.’  Fra Naturens
Talerstol, s. 140.

4. Hvordan bliver vi vist, at denne nye fødsels erfaring er livsvigtig for det
evige liv? Sal. 24, 3-5.

BEMÆRK:  ‘Den  forædlende  indflydelse  af  Guds  nåde  forvandler  menneskets
naturlige  tilbøjeligheder.  For  de  kødeligtsindede  ville  Himmelen  ikke  synes
ønskværdig; deres naturlige, ikke helliggjorte hjerte ville ikke føle sig tiltrukket af
dette rene og hellige sted; og hvis det var dem muligt at komme derind, ville de
ikke  finde  noget,  der  var  åndsbeslægtet  med  dem selv.  De  tilbøjeligheder,  der
behersker  det  kødelige  hjerte,  må undertrykkes  ved  Kristi  nåde,  før  det  faldne
menneske bliver egnet til at bo i Himmelen og glæde sig over at være sammen med
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de rene, hellige engle. Når et menneske dør fra synden og vågner til et nyt liv i
Kristus, fyldes dets hjerte af guddommelig kærlighed; dets forståelse helliggøres;
det drikker af en uudtømmelig kilde af glæde og visdom, og lyset fra en evig dag
skinner på dets sti, thi livets Lys følger det bestandig.’  Mesterens Efterfølgere,  s.
147.  

‘Jeg giver eder’

5. Hvem er det, der gør den nye fødsel mulig? Ez. 36, 26.

BEMÆRK: ‘“Thi Gud er den, som virker i jer både at ville og at virke, for at hans
gode  vilje  kan  ske.”  (Fil.  2,  13.)  Mennesket  kan  ikke  omskabe  sig  ved  en
viljeshandling. Det er ikke i besiddelse af en kraft, hvorved denne forvandling kan
iværksættes. Den fornyende kraft må komme fra Gud. Forvandlingen kan kun ske
ved Helligåndens hjælp. Alle, som ønsker at frelses, hvad enten de er høje eller
lave, rige eller fattige, må give sig ind under denne krafts påvirkning.’ In Heavenly
Places, s. 20.  

6. Hvad behøves der for at få et nyt hjerte? Ez. 18, 31.

BEMÆRK: ‘Omvendelse er en forandring af hjertet, at vende sig fra uretfærdighed
til  retfærdighed.  Ved  at  stole  på  Kristi  fortjenester  og  udøve  sand  tro  på  ham
modtager den angrende synder tilgivelse for synd. Idet han holder op med at gøre
det onde og lærer at gøre det gode, vokser han i nåde og i kundskaben om Gud.
Han ser, at han er nødt til at skille sig fra verden for at følge Jesus, og efter at have
beregnet prisen regner han alt for tab, hvis han blot kan vinde Kristus. Han melder
sig ind i hans hær og modigt og med glæde tager han del i krigen, idet han kæmper
imod naturlige tilbøjeligheder og selviske ønsker og underlægger viljen Kristi vilje.
Dagligt søger han Herren om nåde, og han styrkes og hjælpes. Engang herskede
selvet  i  hans hjerte,  og verdslig fornøjelse var  hans fryd.  Nu er  selvet  afsat  fra
tronen, og Gud hersker enevældigt. Hans liv åbenbarer retfærdighedens frugt. De
synder,  han  engang  elskede,  hader  han  nu.  Fast  og  beslutsomt  følger  han
hellighedens sti.’ In Heavenly Places, s. 20.

‘I følger mine vedtægter’

7. Hvad vil udfaldet af den nye fødsel være? Ez. 36, 27. Sammenlign med 1
Pet. 1, 22-23; 1 Joh. 5, 18; 2, 29.
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BEMÆRK:  ‘I  den  nye  fødsel  bringes  hjertet  i  samklang  med  Gud  og  i
overensstemmelse med loven. Når denne vældige forandring er sket med synderen,
er han gået over fra død til liv, fra synd til hellighed, fra lovovertrædelse og oprør
til lydighed og trofasthed. Kristi efterfølgere skal blive som han – ved Guds nåde
udvikle en karakter i harmoni med principperne i hans hellige lov. Dette er bibelsk
helliggørelse.’ God’s Amazing Grace, s. 20.

8. Hvordan beskrev Paulus den nye fødsels erfaring? Rom. 12, 2.

BEMÆRK: ‘Du vil være i konstant fare, indtil du forstår viljens rette magt… Din
del er at sætte din vilje på Kristi side. Når du overgiver din vilje til hans, tager han
dig straks i besiddelse og virker i dig både at ville og at gøre af sin gode vilje. Din
natur bringes under hans Ånds kontrol. Selv dine tanker er ham underlagt. Hvis du
ikke kan styre dine impulser, dine følelser, som du ønsker, så kan du styre viljen,
og således vil der ske en fuldstændig forandring i dit liv. Når du overgiver din vilje
til Kristus, bliver dit liv skjult med Kristus i Gud. Den er allieret med den kraft,
som er over alle magter og myndigheder. Du har en styrke fra Gud, som holder dig
fast til hans styrke; og et nyt liv, selve troens liv, er muligt for dig. Det kan aldrig
lykkes dig at ophøje dig selv, medmindre din vilje er på Kristi side og samarbejder
med Guds Ånd. Føl ikke, at du ikke kan; men sig: “Jeg kan, jeg vil.” Og Gud har
lovet sin Helligånd til at hjælpe dig i enhver afgjort anstrengelse.’ My Life Today, s.
318.. 

‘Og så falder fra’

9. Er  det  muligt  for  dem,  der  har  modtaget  Helligånden,  at  falde  fra?
Betragt Heb. 6, 4-6. 

BEMÆRK:  ‘Kødet  kæmper  konstant  imod  Ånden  og  Ånden  imod  kødet.  Den
besmittelse,  der  næres  i  sjælen, kæmper  imod den rene,  helliggørende sandhed.
Nogle har fremsat den ide, at hvis vi én gang er i nåden, er vi altid i nåden. Men
vort arbejde er at sejre hver dag. Fristelser presser sig på fra alle sider; modstår vi
dem og sejrer i Kristi navn?’ Signs of the Times, 6. august 1885.
‘I Guds ord er der ingen betingelsesløs udvælgelse – én gang i nåden, altid i nåden.
I 2 Pet. 2 gøres emnet klart og tydeligt. Efter en beretning om nogle, der fulgte en
ond kurs, gives forklaringen: “De har forladt den lige vej … ved at følge samme vej
som Bileam, Beors søn, der gerne ville vinde løn ved sin uret.” 2 Pet. 2, 15. Her er
en gruppe, som apostelen advarer imod: “Thi det havde været bedre for dem ikke at
have lært retfærdighedens vej  at kende frem for efter at  have erkendt den da at
vende sig bort fra det hellige bud, som blev dem overgivet.” 2 Pet. 2, 21. Der er
sandhed, der skal modtages, hvis sjæle skal frelses. At holde Guds bud er evigt liv
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for modtageren. Men Skrifterne gør det klart, at de, der engang kendte livets vej og
frydede sig i sandheden, står i fare for at falde gennem frafald og gå fortabt. Der er
derfor  behov for  en  beslutsom,  daglig  omvendelse  til  Gud.  Alle,  som søger  at
opretholde læren om udvælgelse – én gang i nåden, altid i nåden – gør dette imod et
tydeligt “Så siger Herren.”’ The Faith I Live By, s. 157.

10. Hvilken advarsel  giver  Paulus dem,  som vælger  at  synde,  efter  de har
kendt sandheden? Heb. 10, 26-27.

BEMÆRK: ‘Her er en meget højtidelig udtalelse, som ofte burde fremstilles for
sjæle for at vise dem faren ved at komme ind i synd efter at have modtaget en
kundskab om Guds sandhed. Vi vil gerne holde mænd og kvinder væk fra denne
grund. Alle vil gøre godt i at huske, når de bliver fristet til at forlade den rette lige
vej,  at  de,  som efter  at  have  modtaget  en  kundskab  om sandheden  falder  fra,
“synder med vilje,” bryder Guds lov (“synd er lovbrud”),  for sådanne gives der
ikke mere noget offer for synd.’ Review & Herald, 31. juli 1888.

‘I må fødes på ny’

11. Hvilken frugt vil ses i det menneskes liv, der er født på ny? 1 Joh. 4, 7.

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

12. Hvilken forvisning har vi om, at de, der er født på ny, vil erfare sejr over
deres synder? 1 Joh. 5, 4; 3, 9.

BEMÆRK: ‘Den, som angrer sine synder og tager imod livets gave fra Guds Søn,
kan ikke overvindes. Ved i tro at holde fast ved den guddommelige natur bliver han
til et Guds barn. Han beder, og han tror. Når han bliver fristet og prøvet, gør han
fordring på den kraft, som Kristus døde for at give os, og sejrer ved hans nåde.
Dette er det nødvendigt for enhver synder at forstå. Han må angre sine synder, han
må tro på Kristi magt og tage imod denne kraft til at frelse og bevare ham fra synd.
En kristen må ikke beholde sine syndige vaner og kæle for sine karakterbrist; men
han skal fornyes i sit sinds ånd for at ligne det guddommelige forbillede. Hvori dine
fejl end består, så vil Herrens Ånd hjælpe dig til at opdage dem, og du vil få den
nåde, hvorved de kan overvindes. I kraft af Kristi blod kan du sejre, ja, mere end
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sejre. Sandheden må få adgang til sjælen, og så vil den virke til din personligheds
helliggørelse.  Den vil forædle og højne livet og berede dig til  at  drage ind i de
boliger, som Jesus er gået hen for at berede for dem, som elsker ham. Himmelen er
os alting værd, og hvis vi går glip af Himmelen, går vi glip af alt.’ Guds sønner &
døtre, 8. december. 

13. Hvilken foranstaltning har Gud tilvejebragt for dem, der er født på ny?
Joh. 1, 12.

BEMÆRK: ‘Forenet  med Kristus  vil  al  den kraft,  du behøver,  blive givet  dig.
Blivende i ham kan du tappert kæmpe. Desto mere du tror og stoler på Herren Jesus
som et barn, desto større vil din evne til at tro være. Ved tro står du. Kun ved at
udøve tro kan de besejre selvet. Selvet er den grund, hvor Satan altid møder og
styrer  den, som han ønsker at bedrage og besejre.  Men hvis Kristi retfærdighed
åbenbares i dig, bliver du stærk. Du kan sejre ved at se bort fra dig selv og hen til
en korsfæstet Frelser, en opstanden og himmelfaren Herre. Han er din forsvarer og
går i forbøn for dig. Grib fat i Kristi kraft og hjælp, og du vil sejre. Ingen sejre, der
nogen sinde er blevet vundet, kan på nogen måde sammenlignes med troens sejre.
Giv aldrig slip på troen. Den kan sejre midt i skuffelse og vinde sejr efter sejr.’ Our
High Calling, s. 126. 
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‘Han skal frelse sit folk fra dets synder’

UDENADSVERS: ‘Hun skal føde sin søn, og ham skal du give navnet Jesus;
thi han skal frelse sit folk fra dets synder.’ Matt. 1, 21.

STUDIEHJÆLP: At jeg må kende Ham, 21. december.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Rom. 6, 19-23. 
LEKTIENS MÅL: At studere hvad der menes med frelse.

Indledning
‘Gennem  ethvert  muligt  påfund  har  Satan  forsøgt  at  gøre  Guds  Søns  offer
virkningsløst,  at  præsentere  hans  soning  som nytteløs  og  hans  mission  som en
fiasko. Han har hævdet, at Kristi død gjorde lydighed mod Guds lov unødvendig og
tillod synderen at blive begunstiget af en hellig Gud uden at afstå fra sine synder.
Han har erklæret, at Det gamle Testamentes standard er blevet sænket i evangeliet,
og at mennesker kan komme til Kristus, ikke for at blive frelst fra deres synder,
men i deres synder.’ Faith & Works, s. 90. 

‘Du skal give ham navnet JESUS’

1. Hvorfor blev Jesus givet dette navn? Matt. 1, 21.   

BEMÆRK: Navnet ‛Jesus’ (som svarer til ‛Josua’ i Det gamle Testamente) betyder
‛Herren frelser.’
‘Mens vi var under fjendens magt, som hans slaver, gav Kristus sit liv som et offer
for os. Vi tilhører ikke os selv; han har købt os med smertens og blodets pris. Målet
med dette store offer var at føre os til Guds sønners og døtres frihed. Men hvis vi
nærer  brøde i  vort  hjerte,  forpurrer  vi  vor Frelsers  hensigt  og berøver Gud den
tjeneste, der tilkommer ham. Jesus kom ikke for at frelse mennesker i deres synder,
men fra deres synder. “Synd er lovbrud,” og hvis vi ikke adlyder loven, accepterer
vi ikke vor Frelser. Vort eneste håb om frelse er gennem Kristus. Hvis hans Ånd
bor i hjertet, kan synden ikke bo der.’ Review & Herald, 16. marts 1886.

2. Hvordan udtrykte Ezekiel den proces, hvorved vi kommer ind i pagt med
Gud? Ez. 37, 23.

BEMÆRK: Var Kristi offer beregnet på at forandre syndens natur og således frelse
mennesket i dets synd, eller at forandre menneskets natur og således frelse det ved
at skille det fra dets synd? Det er vigtigt, at dette spørgsmål bliver afklaret. Dette er
ikke en tom diskussion, ‘intetsigende snak’ eller et ligegyldigt spørgsmål. Vi har 
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med  betydningsfulde  spørgsmål  om  synd  og  genløsning  at  gøre,  på  hvilke
menneskets evige skæbne afhænger.  På sådanne vigtige spørgsmål  kan der  ikke
være  nogen  aftale  om  at  have  forskellige  meninger.  Vi  burde  være  meget
opmærksomme på dette spørgsmål, så sjæle, for hvem vor Herre døde, ikke skal
bedrages og gå evigt fortabt. 
‘Synd er dødbringende. Den må derfor ødelægges, ellers vil den ødelægge. Ethvert
middel,  der  ikke  først  og  fremmest  tager  højde  for  synd  og  stiler  mod  dens
fuldstændige tilintetgørelse, er utilstrækkeligt, hvis ikke falsk.’ Lowrey.

‘De skal blive hvide som sne’

3. Hvad har Gud lovet at gøre med de synder, vi allerede har begået? Es. 1,
18.

BEMÆRK: ‘Se hen til ham, fra hvem al kraft kommer. Ingen kan gøre sig selv
bedre, men vi skal komme til Jesus, som vi er, og inderligt ønske at blive renset fra
enhver plet af synd og modtage Helligåndens gave. Ved levende tro skal vi gribe
fat på hans løfte, for han har sagt: “Er eders synder som skarlagen, de skal blive
hvide som sne; er de end røde som purpur, de skal dog blive som uld.” Reflecting
Christ, s. 213.

4. Hvad kræves der af os, hvis vore synder skal gøres hvide som sne? 1 Joh.
1, 9.

BEMÆRK: ‘Gud forlanger af os, at vi bekender vor synd og ydmyger os for ham,
samtidig som vi må have fuld tillid til ham som en kærlig Fader, som ikke svigter
dem, som tager deres tilflugt til ham… Herren forkaster os ikke, når vi synder. Vi
kan  gøre  fejl  og  bedrøve  hans  Ånd,  men  når  vi  angrer  og  kommer  til  ham i
ydmyghed, viser han os ikke bort. Hindringer må fjernes. Uværdige følelser kan
have været næret, som stolthed, selvgodhed, utålmodighed og misnøje. Alt sådant
skiller os fra Gud. Synden må blive bekendt, og nåden må gøre mere for os.’  På
fast grunn, bog 1, s. 347.

‘Den gudløse forlade sin vej’

5. Hvilken forandring forventer Gud vil ske i vor opførsel, hvis vore synder
skal gøres hvide som sne? Es. 1, 16-17.

BEMÆRK: ‘Dersom du ser din syndige tilstand, så vent ikke for at gøre dig selv
bedre. Hvor mange er der ikke, som mener, de ikke er gode nok til at komme til
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Kristus! Venter du at blive bedre ved dine egne bestræbelser? “Hvis en neger kunne
skifte sin hud, en panter sine striber, så kunne og I gøre godt, I mestre i ondt.” Jer.
13, 23. Der er ingen hjælp for os uden hos Gud. Vi bør ikke vente på kraftigere
overtalelser, på bedre anledninger eller på et helligere sindelag. Vi kan ikke gøre
noget for os selv. Vi må komme til Kristus, netop som vi er.’  Vejen til Kristus, s.
29.
‘Overgiv dig uden tøven til Kristus. Han alene kan ved sin nådes magt redde dig fra
ødelæggelsen. Han alene kan bringe dine moralske og intellektuelle kræfter i en
sund tilstand. Guds kærlighed må varme dig om hjertet,  din opfattelsesevne må
blive klar  og moden,  din samvittighed  oplyst,  vågen  og ren,  din vilje  ærlig  og
helliget og underkastet Guds Ånds herredømme. Du kan blive det, du vælger. Hvis
du vil vende helt om nu, høre op med det onde og lære det gode, vil du i sandhed
blive lykkelig. Du vil sejre i livets kampe og stå op til herlighed og ære i et liv, der
er bedre end dette.’ Barnet i hjemmet, s. 438.

6. Hvordan understreger  Gud nødvendigheden af,  at  synderen vender sig
bort fra sine synder, hvis han ønsker, Gud skal have barmhjertighed over
ham? Es. 55, 7.

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. Mange
forstår ikke omvendelsens sande natur. En mængde mennesker er bedrøvede over,
at  de har  syndet,  og gør  endogså  en udvortes  forandring til  det  bedre,  fordi  de
frygter  for,  at  deres  onde gerninger  skal  påføre  dem lidelse;  men dette  er  ikke
omvendelse, således som Bibelen lærer. De beklager lidelsen mere end synden.’
Vejen til Kristus, s. 21.    

‘Har magt’

7. Hvilken forvisning har vi om, at Guds kraft kan bevare os fra at falde i
synd? Judas 24.  

BEMÆRK: ‘Frelse sikres ved en gensidig kontrakt. “Men alle dem, som tog imod
ham, gav han magt til at blive Guds børn.” Vil du af hele dit hjerte, dit sind og din
sjæl indgå denne kontrakt? Se hen til din Genløser i tro og kærlig tillid, for kraft og
visdom udfører arbejdet med at bygge karakteren. Han sidder som metalsmelteren
for at rense guldet og sølvet for al slaggen. Så se hele tiden hen til ham, og intet
billigt eller værdiløst materiale vil komme ind i din karakters bygning. Ved tro kan
du tage imod Guds Søns blods fortjenester, som han har udgydt, for at synderen
ikke skal fortabes, men have evigt liv. Gud har lagt al kraft på ham, så han kan yde
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hjælp til enhver, som vil bryde med Satan og anerkende Kristus som sit eneste håb.
Når du er rede til at samarbejde med ham, som kan bevare dig fra fald, vil dine
beslutninger have værdi. Kristus,  den store Læge,  vil gøre dig rask. Han virker
mægtigt med enhver, som er oprigtig. Han vil give styrke og sejr. Alle karakterens
dårlige og onde træk kan fjernes af ham, som har købt dig som sin ejendom.’  In
Heavenly Places, s. 19. NB: En kontrakt er en pagt.

8. Hvordan forklarer Paulus både Kristi  ønske og kraft til  at hjælpe os i
fristelsens stund? Heb. 2, 18.

BEMÆRK:  ‘I  hverdagslivet  vil  du  stadig  møde  overraskelser,  skuffelser  og
fristelser. Hvad siger Guds ord? “Stå djævelen imod” i fast tillid til Gud, “så skal
han flygte fra jer.” “Hold jer nær til Gud, så skal han holde sig nær til jer.” De skal
“søge værn hos mig, slutte fred med mig, ja, slutte fred med mig.” Se op til Jesus til
enhver tid og på ethvert sted. Opsend en stille bøn fra et oprigtigt hjerte, og bed
Gud retlede dig i hvad der er hans vilje. Når fjenden angriber dig som en flodbølge,
vil Herrens Ånd opløfte et banner foran dig. Når du er i færd med at opgive og er
ved at miste både tålmodigheden og selvkontrollen, når du er fristet til at optræde
hårdt og anklagende og til at dømme og finde fejl hos andre, er det tid til at bede:
“Hjælp mig, Gud, til at sejre over fristelsen.”’ Det Kristne Hjem, s. 161.

‘Langt ud over det, som vi beder eller forstår’

9. Hvordan forklarer  Paulus  hvad Kristi  kraft,  der  virker  inde i  os,  kan
udrette? Ef. 3, 20.

BEMÆRK: ‘Spørgsmålet stilles: “Er Herrens arm for kort til at frelse? Er hans øre
for sløvt til at høre?” Nej, han virker nu i deres hjerter, som beder, som tror, at Gud
formår at  gøre  langt  ud over  det,  som vi  beder eller  forstår.  Vi  må ikke miste
modet, hvis Satan prøver at gennemsyre sindet med underfundig vantro, mens vi
beder og den høje standard af hellighed, som vi skal nå op til, gør et dybt indtryk på
vort hjerte. Fjenden vil antyde, at Herren ikke vil bevare os fra at synde og gøre os
lydige mod alle hans krav. Han vil henlede vor opmærksomhed mod vore fortidige
mangler, mod vore synder og fejltagelser og fortælle os, at vi ikke kan forvente at
sejre  til  sidst.  Vi  skal  ikke  lytte  til  fjendens  påstande  eller  tro,  at  vore  egne
anstrengelser kan frelse os, men vi skal tro, at Jesus gør arbejdet for os. Når vi til
tider har udøvet lidt tro, har vi erfaret lidt hjælp, og vi har håbet at sejre. Men har vi
haft tro på, at vi ved Kristus kan sejre over enhver fristelse, ligesom han sejrede?
Generelt  har vi ikke udøvet denne slags  tro.’  Signs of the Times, 12. september
1892.
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10. Hvor stor er Kristi kraft? Matt. 28, 18.

BEMÆRK: ‘På samme måde som Jesus, mens han var menneske, søgte styrke hos
sin Fader, for at han kunne blive i stand til at udholde prøvelser og fristelser, sådan
skal vi også gøre. Vi skal følge det eksempel, som Guds syndfrie Søn har vist os.
Vi behøver daglig hjælp, nåde og kraft fra al kraftens kilde. Vi kan overlade vor
hjælpeløse sjæl til denne ene, som er klar til at hjælpe os til enhver tid. Vi glemmer
alt for ofte at regne med Herren. På grund af selvet får impulserne frit spillerum, og
vi taber der, hvor vi skulle have vundet sejr.’ God’s Amazing Grace, s. 179.
‘Mange  fristes  og  lader  sig  slå  ud  af  kurs,  når  de  møder  vanskeligheder.  De
glemmer Guds mægtige tilbud, så de opsøger og stoler på menneskelig hjælp. De
bliver  forvirrede  og svage,  fordi  de opsøger  bistand hos mennesker.  I  alle  vore
prøvelser må vi huske på, at vi tilhører Herren og er hans dyrekøbte børn. Derfor
må vi alvorligt søge ham. Jesus forstår vor nød bedre end noget menneske. Vi får
hjælp, hvis vi beder ham i tro. Vi er hans i kraft af skabelsen, vi er hans i kraft af
forløsningen.  Det  er  den  guddommelige  kærligheds  tråd,  der  forbinder  os  med
Kilden til al magt og styrke. Kunne vi blot stole på Gud, og bede ham om det, vi
ønsker, ligesom et lille barn kommer til sin far med sine ønsker, så ville vi opnå en
rig erfaring. Vi vil lære, at Gud er kilden til al vor styrke.’ Kristus Alene, s. 47-48.

‛En ny skabning’

11. Hvordan beskriver Paulus den forandring, der finder sted hos den, der er
født på ny? 2 Kor. 5, 17. Sammenlign med Gal. 6, 15 & Ef. 2, 10.

BEMÆRK: ‘Guds sønner og døtre må vise, at de er af himmelsk oprindelse! Den,
som er stor i Guds øjne, er den, som trods mange mennesker, trods bekymringer og
pengevanskeligheder  bevarer  sin  sjæl  ubesmittet,  uplettet  og  uden  den  ringeste
besmittelse af verden. I fast tillid til Gud gennem bøn og tro vil denne sjæl vise
standhaftighed  gennem  moralsk  uafhængighed,  men  dog  med  fuldkommen
venlighed, kærlighed og godhed. Verdens fristelser bliver imødegået og modstået,
samfundet med Gud bliver opretholdt, og forbindelsen mellem din sjæl og Gud gør
det muligt for dig at overføre de rigeste velsignelser, som Himmelen har at skænke,
til de mennesker, du omgås. Man vil se nøjagtig og upartisk retfærdighed i alt, hvad
han gør, men hans forpligtelser ender ikke her. Gud forlanger mere. Han kræver af
dig, at du skal elske, ligesom Kristus elskede sjælene. Han kræver din medfølelse
over for de lidende, de vildfarende og dem, som er genstand for Satans fristelser.
Han kræver venlighed og høflighed af dig selv over for de ulykkeligt stillede og
ædelmodig  hensyntagen  til  andres  følelser.  Du  må  ordne  dit  samkvem  og  dit
forhold  til  verden  sådan,  at  du  selv  kan  opnå  en  stille,  hellig  fred,  mens  du

49



Lektie 8: 18. - 24. maj
efterlader dig vidnesbyrdet om et gudfrygtigt eksempel’ Guds sønner & døtre, 21.
september.

12. Hvad formaner Paulus os til at gøre? Ef. 4, 22-24.

BEMÆRK: ‘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…
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
prise ham, som har genløst ham med sit dyrebare blod. Hellighedsgerninger, der
syntes  at  være  så  besværlige,  er  nu  hans  lyst.  Guds  ord,  som var  kedeligt  og
uinteressant, vælger han nu til sit studium og til sin rådgiver. Det er som et brev
skrevet til  ham fra Gud med den Eviges egen skrift. Det er hans vejledning, en
regel og målestok, hvormed han prøver sine tanker, sine ord og sine handlinger.
Han bæver for de påbud og trusler, som det indeholder, medens han med fasthed
griber dets løfter og styrker sin sjæl ved selv at tilegne sig dem.’  Vejledning for
Menigheden, bind 1, s. 211.
‘Når Kristi forvandlende nåde virker på hjertet, vil en retfærdig harme gribe sjælen,
fordi synderen så længe har forsømt den store frelse, som Gud har beredt for ham.
Da vil han overgive sig selv, med legeme, sjæl og ånd, til Gud, og ved hjælp af den
nåde, som Gud har givet ham, vil han trække sig bort fra samfundet med Satan.
Alle behøver at forstå omvendelsens proces. Frugten ses i det forandrede liv.’ The
Faith I Live By, s. 139.
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‘Udholdenhed for de hellige’

UDENADSVERS: ‘Thi I behøver udholdenhed for at  gøre Guds vilje og få,
hvad der er forjættet.’ Heb. 10, 36.

STUDIEHJÆLP: Herren Kommer, 28. marts.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Heb. 10, 35-39.
LEKTIENS MÅL: At studere vigtigheden af udholdenhed i det kristne liv.

Indledning
‘Det vil koste os en anstrengelse at opnå evigt liv. Det er kun ved langvarig og
vedholdende bestræbelse, smertelig disciplin og hård kamp, vi vil kunne sejre. Men
dersom vi i  den guddommelige sejrvinders navn tålmodigt og beslutsomt sejrer,
ligesom han sejrede for os i fristelsens ørken, vil vi få den evige belønning. Vore
anstrengelser,  vor  selvfornægtelse  og  vor  udholdenhed må stå  i  forhold  til  den
umådelige værdi af det mål, vi stræber efter.’ Vejledning for Menigheden, bind 1, s.
100.
‘Fejl  kan  ikke  rettes  og  reformationer  udføres  i  karakteren  ved  nogle  få  svage
anstrengelser nu og da. Helliggørelse er ikke en dags eller et års gerning, men et
helt livs gerning. Uden vedvarende anstrengelser og konstant aktivitet kan der ikke
gøres nogen fremskridt i det guddommelige liv, og sejrskransen kan ikke vindes.
Du har behov for at være årvågen hele tiden, så Satan ikke besnærer dig ved sin
underfundighed, besmitter dit sind og fører dig ind i principløshed og tæt mørke.
Din årvågenhed burde være kendetegnet ved en ånd af ydmyg afhængighed af Gud.
Den  burde  ikke  finde  sted  med  en  stolt,  selvtillidsfuld  ånd,  men  med  en  dyb
fornemmelse for din egen personlige svaghed og en barnlig tillid til Guds løfter.’
Gospel Workers, 1892 udgave, s. 205.

‘Du skal være med mig i Paradis’

1. Hvilket ønske fremsatte den døende røver for Jesus, og hvilket svar blev
givet ham? Luk. 23, 42-43.

BEMÆRK: Den døende røvers erfaring bruges af mange som normen for at blive
frelst.  Det  antages,  at  hans  tilfælde  annullerer  resten  af  Det  nye  Testamentes
undervisning om det at  blive en kristen og kvalifikationerne for evigt  liv. Hans
tilfælde bruges til at understøtte det synspunkt, at omvendelse er et simpelt skridt i
stedet for en kompliceret proces. Der sluttes, at alt, hvad der kræves, er et simpelt
udtryk af tro. Men røverens omstændigheder var enestående. Han var en mand, der
led dødsstraf. Hans tilfælde er et godt fortilfælde for enhver, der står over for 
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forestående  og  fortjent  henrettelse  (både  John  og  Charles  Wesley  brugte  hans
tilfælde, når de red sammen med fordømte forbrydere hen til galgen). Men at bruge
hans tilfælde for at overbevise raske mennesker, som forventer at leve en normal
livstid, at dette er alt, de behøver at gøre, er uberettiget.
‘Da røveren blev dømt for sin forbrydelse, havde han følt sig håbløs og fortvivlet;
men nu dukker mærkeligt milde tanker frem. Han mindes alt det, han har hørt om
Jesus, hvordan han har helbredt de syge og tilgivet synder. Han har hørt beretninger
fra  dem,  der  troede  på  Jesus  og  grædende  fulgte  ham.  Han  har  set  og  læst
indskriften  over  Frelserens  hoved.  Han  har  hørt  den  blive  gentaget  af  de
forbipasserende, af nogle med sorgfuldt skælvende læber og af andre spøgende og
med spot. Helligånden oplyser hans sind, og lidt efter lidt kædes begivenhederne
sammen. Han ser i Jesus, som er slagen, spottet og hængt op på et kors, Guds Lam,
som borttager verdens synd. Håb og frygt blandes i hans røst, da denne hjælpeløse,
døende sjæl giver sig over til en døende Frelser. Han udbryder: Herre kom mig i
hu, når du kommer i dit rige!’ Den Store Mester, s. 513. 

2. Hvordan bliver vi vist, at den døende røver virkelig angrede? Luk. 23, 40-
41.

BEMÆRK: Den døende røver havde ikke nogen anledning til at udføre angerens
gerninger (se Ez. 33, 14-16).  Han havde ingen  anledning til  at  blive døbt.  Han
gjorde alt, hvad han kunne: han bekendte sine synder og bekendte sin tro på Jesus.
Han var måske den eneste,  der den dag troede på de ord, der stod skrevet over
Frelserens hoved. At bruge hans tilfælde til at forvisse dem, som kunne gøre mere,
at de ikke behøver at gøre det, er farlig rådgivning.
‘De døende røvere har ikke mere at frygte af mennesker; men denne overbevisning
trænger sig ind på den ene af dem, at der er en Gud at frygte og en fremtid, der får
ham til at bæve. Og nu er hans livs historie ved at være til ende, medens han er så
besmittet af synden. “Og vi er det med rette,” jamrer han, “vi får jo kun løn som
forskyldt; men denne mand har intet ondt gjort.” Nu er der ingen vaklen mere. Der
er ingen tvivl og ingen bebrejdelser.’ Den Store Mester, s. 513.
NB: Placeringen af ordet ‘i dag’ i den græske tekst efterlader ingen tvivl om, at det
er knyttet til udsagnsleddet ‘Jeg siger dig,’ og ikke ‘du skal være.’ Kristi ord til
Maria i Joh. 20, 17 viser, at han ikke tog til Paradis den dag, han døde. Ikke desto
mindre fik den angrende røver forvisningen på selve den dag, han og Herren led
menneskers hån og spot. Han blev forvisset om, at han ville være med Herren i
Paradis.

‘Med udholdenhed ile fremad’

3. Hvordan forklarer Paulus, at det kristne liv kræver anstrengelse fra den
troendes side? Heb. 12, 1.
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BEMÆRK: ‘I Hebræerbrevet udpeges der det sande formål, som burde kendetegne
den kristnes væddekamp for at vinde evigt liv: “Så lad da også os lægge alt det
bort, som tynger, og synden, som så let hilder os, og lad os med udholdenhed ile
fremad i det kapløb, vi har foran os, mens vi retter vort  blik mod Jesus, troens
banebryder  og fuldender.”  Heb.  12, 1-2.  Misundelse,  ondskab, onde tanker,  slet
tale, gerrighed, dette er, hvad der tynger, og hvad den kristne må skille sig af med,
hvis han lykkeligt skal fuldende løbet om evigt liv. Enhver vane eller skik, der fører
til synd og bringer skam over Kristus, må opgives, koste, hvad det vil! Himmelens
salighed  kan ikke  opnås  af  noget  menneske,  der  trodser  de  evige  begreber  om
retfærdighed.  En synd,  man stadig dyrker,  er  nok til  at  nedbryde  karakteren og
vildlede andre.’ Mesterens Efterfølgere, s. 166.  

4. Hvordan understreger Paulus, at hellighed er vigtig for evigt liv? Heb. 12,
14.

BEMÆRK: ‘Det er blandingen af retfærdighed og miskundhed, som fuldkommer
frelsen.  Nåden  indbyder  os  til  at  gå  gennem  portene  ind  i  Guds  stad,  og
retfærdigheden er stillet tilfreds ved at tilstå enhver lydig sjæl det fulde privilegium
som medlem af den kongelige familie, et barn af den himmelske konge. Hvis vi
havde en mangelfuld karakter, kunne vi ikke gå gennem portene, som nåden har
opladt for de lydige, for retfærdigheden står ved indgangen og kræver hellighed af
alle, som ønsker at se Gud. Hvis retfærdigheden var ophævet og hvis det var muligt
for Guds nåde at åbne portene for alle mennesker uden hensyn til deres karakter, så
ville der i Himmelen blive en tilstand af misfornøjelse og oprør, som var værre, end
før  Satan  blev  udelukket.  Himmelens  fred,  lykke  og  harmoni  ville  være  brudt.
Forvandlingen fra Jorden til Himmelen forandrer ikke menneskenes karakter. De
frelstes lyksalighed i Himmelen er et resultat af den karakter,  som i dette liv er
dannet  efter  Kristi  forbillede.  De hellige  i  Himmelen har  først  været  hellige  på
Jorden.’ Herren Kommer, 14. november.

‘Helligede ved troen’

5. Er helliggørelse ved gerninger? Judas 1.

BEMÆRK: Er folk mere ivrige  efter  at  vide,  hvor lidt  de behøver  for  at  være
trygge, end hvor meget de behøver for at blive frelst? Er der blevet lagt for meget
vægt  på  retfærdiggørelse  og  for  lidt  på  helliggørelse,  når  evangeliet  er  blevet
prædiket? Er det vigtigere at sikre en plads i himmelen end en hellig karakter? At
stille  sådanne  spørgsmål  er  ikke  nødvendigvis  at  falde  i  fælden  med  at  lære
retfærdiggørelse ved tro og helliggørelse ved gerninger. Både retfærdiggørelse og
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helliggørelse er resultater af Guds nådes gerning. Evangeliet er ikke et tilbud om
retfærdiggørelse  og  et  krav  om  helliggørelse.  Begge  tilbydes  af  det  sande
evangelium; begge må tilegnes og anvendes af mennesket. Hvordan står den, som
modtager retfærdiggørelsens nåde, men nægter helliggørelsens nåde?
‘Det er én ting at læse og undervise ud fra Bibelen og en anden ting ved personlig
erfaring at få dens livgivende helliggørende principper indridset i sjælen. “Thi af
nåden er I frelst ved tro” (Ef. 2, 8). Vi bør oplære os selv til at øve tro i stedet for at
nære tvivl… Vi er for tilbøjelige til at betragte hindringer som umuligheder. Det er
en vanskelig lektie at lære at stole på Guds løfter,  gå fremad i tro og jage mod
målet uden at lade sig lede af omstændighederne. Alligevel er det helt nødvendigt
for  ethvert  Guds  barn  at  lære  denne  lektie.  Vi  må  altid  værne  om Guds  nåde
gennem Kristus, for det er den eneste vej, vi har fået, når det gælder om at nærme
os Gud.’ Lys fra det høje, s. 109.

6. Hvordan bliver vi vist,  at vi  ikke helliggør os selv ved vore gerninger?
ApG. 26, 18.

BEMÆRK: ‘Vi må nærme os Gud, så vil Kristus være vort lys, og sandhedens lys
vil afspejle sig på verden. Vi vil gerne lære os selv at tale om sandheden, tale om
himmelen og himmelske ting, samtale om Frelserens kærlighed, og så vil vi gøre os
rede til en hellig himmel. Hvis Kristus, når han kommer, skulle finde os med alle
de mangler i karakteren, som vi har i dag, ville vi ikke komme ind i himmelens
sale, og der ville ikke være nogen chance for os at reformere da. Kristus lover ikke
at  forvandle  vor  karakter,  efter  han  kommer.  Det  er  nu,  vi  må  søge  efter  en
retfærdig karakter.  Men hvis  vi  har  bygget  os selv op i  vor  egen  retfærdighed,
forandrer  han  ikke  karakteren.  Forandringen  må finde  sted  her.  Vi  må i  denne
verden tvætte vore klæder og gøre dem hvide i Lammets blod, og så vil vi have den
hvide linnedklædning,  som er de helliges retfærdighed.  Men hvis vi fortsætter i
vores synder, kan Kristus aldrig tage sådanne til himmelen. Det er kun de, der er
hellige, der kan se en hellig Gud.’ Sermons & Talks, bind 2, s. 24-25. 
‘Det er ond stolthed, der fryder sig i sine egne gerningers tomhed, der praler om
sine fremragende kvaliteter og søger at få andre til at forekomme underdanige for at
ophøje selvet og gøre krav på større ære, end det kolde hjerte er villigt til at give
Gud. Kristi disciple vil give agt på Mesterens belæring. Han har påbudt os at elske
hinanden, ligesom han har elsket os. Religion er grundlagt på kærlighed til Gud,
som  også  fører  til  kærlighed  til  hinanden.  Den  er  fuld  af  taknemmelighed,
ydmyghed og langmodighed. Den er selvopofrende, overbærende, barmhjertig og
tilgivende.  Den  helliggør  hele  livet  og  rækker  sin  indflydelse  over  til  andre.’
Testimonies, bind 4, s. 223. 
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‘Min Herre og min Gud’

7. Hvilken slags frelse kom Jesus for at bringe? Judas 24-25.

BEMÆRK: Jesus blev ikke givet sit navn, fordi han ville frelse sit folk fra helvede,
men fordi han ville frelse dem fra deres synder. Mange mennesker ønsker at blive
frelst  fra  helvede;  få  ønsker  at  blive frelst  fra  deres  synder.  De er  villige  til  at
anerkende ham som Frelser, men ikke at underkaste sig ham som Herre. De fleste
ønsker at nyde syndens fornøjelse og undfly straffen. Frelseren er kun for dem, som
ønsker at undfly deres synder, dem, som virkelig forstår evangeliets indbydelse, der
tilbyder frihed til at leve ret, og som virkelig ønsker at blive frelst til retfærdighed.
‘Han [Jesus] ville, at de … skulle se et løfte om udfrielse fra synden. Ligesom det
slagtede lams blod beskyttede Israels folks hjem, sådan skulle Kristi blod frelse
deres sjæle; men de kunne kun blive frelst ved Kristus, hvis de ved troen gjorde
hans liv til deres eget.’ Den Store Mester, s. 49. 

8. Hvordan beskriver Jesus dem, som virkelig tager imod ham som Herre?
Matt. 7, 21.

BEMÆRK:  Overforenklet  forkyndelse  af  evangeliet  har  skabt  det  indtryk,  at
evangeliet hovedsageligt er en forsikringspolice for den næste verden. Forkynderen
giver  sine  tilhørere  udfordringen:  Hvis  du  døde  i  nat,  ville  du  da  komme  i
himmelen  eller  helvedet?  Dette  kan  frembringe  en  frygt  for  helvede,  men
sandsynligvis  ikke  ‘Herrens  frygt,  som  er  visdommens  begyndelse.’  Bibelen
beskæftiger  sig  lige  så  meget  med  denne  verden  som den  næste.  Det  er  mere
sandsynligt, at apostlene ville have udfordret deres tilhørere med spørgsmålet: Hvis
du levede i morgen, ville du da leve i Satans rige eller i Guds rige? De var mere
interesserede i at  få deres  tilhørere på ‘Vejen’ (ApG. 18, 25) end ‘over linien.’
Deres skrifter taler mindre om at blive født på ny end om at være helt levende.
‘Et af Satans mest fremgangsrige bedrag er at lede mennesker til at hævde at være
helliggjorte, mens de samtidig lever i ulydighed mod Guds bud. Disse er beskrevet
af Jesus som de, der vil sige: “Herre, Herre! Har vi ikke profeteret ved dit navn, og
har  vi  ikke  uddrevet  onde  ånder  ved  dit  navn,  og  har  vi  ikke  gjort  mange
undergerninger ved dit navn?” Ja, de, som hævder at være helliggjorte, har meget at
sige  om det  at  være  frelst  ved  Jesu  blod,  men deres  helliggørelse  er  ikke  ved
sandheden, som den er i Jesus. Mens de hævder at tro på ham og tilsyneladende
udfører undergerninger i hans navn, ignorerer de hans Faders lov og tjener som
redskaber for sjælenes store modstander til  at fremme det værk, han begyndte i
Eden – at komme med troværdige undskyldninger for ikke ubetinget at adlyde Gud.
Deres gerning med at lede mennesker til at vanære Gud ved at ignorere hans lov vil
en dag blive åbenbaret for dem med dens sande resultater.’ Faith & Works, s. 117. 
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‘Hvis de da holder fast’

9. Hvilken forvisning har vi om, at Herren er i stand til at fuldføre sin del af
helliggørelsens værk? 2 Tim. 1, 12; Fil. 1, 6. Sammenlign med Joh. 10, 28-
29; Rom. 8, 38-39.

BEMÆRK: ‘Som vor slægts ældre broder kender han deres behov, som midt i en
verden fuld af skrøbelighed og fristelser dog ønsker at tjene ham. Han ved, at de
sendebud, som han er i stand til at udsende, er svage, fejlende mennesker; men til
alle, som helt vil give sig til hans tjeneste, lover han guddommelig hjælp. Hans eget
eksempel forvisser os om, at inderlig, vedholdende bøn til Gud i tro – en tro, som
fører  til  fuldkommen afhængighed af  Gud og uforbeholden  overgivelse  til  hans
gerning – vil kunne formå at bringe mennesker Helligåndens hjælp i kampen mod
synden.’ Mesterens Efterfølgere, s. 34.

10. Hvilke formaninger er vi blevet givet om at være udholdende? ApG. 14,
22; Rom. 11, 22; Kol. 1, 23.

BEMÆRK: ‘Gud ønsker, at vi skal stole på ham og nyde hans godhed. Han lægger
frem dag for dag foran os, og vi må have øjne og opfattelsesevnen til at opfatte
disse ting. Uanset hvor stor og herlig den fulde og fuldkomne befrielse fra det onde
er,  vil  vi  i  himmelen indse,  at  det  hele ikke er  gemt til  tiden for  den endelige
befrielse. Gud bringer den ind i vort liv nu. Vi behøver dagligt at nære tro på en
nærværende Frelser.  Når  vi  stoler  på en kraft  uden for  og over os selv,  når  vi
udøver tro på usynlig støtte og kraft, som venter på den trængendes og afhængiges
krav,  kan  vi  stole  blandt  skyer  så  vel  som i  solskin  og  synge  om nuværende
befrielse og nuværende nydelse af hans kærlighed. Det liv, vi nu lever, må være
ved tro på Guds Søn.’ This Day With God, s. 62.

11. Hvordan identificerer Herren dem, der er helliggjorte? Åb. 14, 12.

BEMÆRK:  ‘Meget  skal  gøres  for  at  sejre.  Skal  vi  tage  fat  med  energi  og
udholdenhed? Hvis ikke vi gør det, vil “de snavsede klæder” ikke blive taget af os.
Vi skal ikke regne med, at de bliver taget af os med magt – vi må først vise vilje til
selv at komme af med dem. Vi må søge at blive synden kvit, idet vi stoler på Kristi
blods fortjenester, og når så fjenden trænger os på prøvelsens dag, skal vi få gang
og sæde blandt englene.’ Herren Kommer, 28. marts.
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12. Hvordan bliver  vi  mindet  om behovet  for  tålmodighed [udholdenhed]?

Heb. 10, 36. Læs versene 35-39. 

BEMÆRK:  ‘Der  er  konstant  behov for  tålmodighed,  mildhed,  selvopofrelse  og
selvfornægtelse i udøvelsen af Bibelens religion. Men hvis Guds ord gøres til et
blivende  princip  i  vort  liv,  vil  alt,  vi  har  med  at  gøre,  hvert  ord,  hver  triviel
handling, åbenbare, at vi er underkastet Jesus Kristus. Hvis Guds ord modtages i
hjertet,  vil  det  tømme sjælen for  selvtilstrækkelighed  og afhængighed af  selvet.
Vort liv vil være en kraft til det gode, fordi Helligånden fylder vort sind med Guds
ting.’ God’s Amazing Grace, s. 248.
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‘Jeg har forelagt eder livet og døden’

UDENADSVERS: ‘Jeg  har  forelagt  eder  livet  og  døden,  velsignelsen  og
forbandelsen.  Så vælg da livet,  for  at  du og dit  afkom må leve,  idet  du elsker
Herren din Gud og adlyder hans røst og hænger ved ham; thi deraf afhænger dit
liv.’ 5 Mos. 30, 19-20.
STUDIEHJÆLP: På fast grunn, bog 1, s. 135-137.
LEKTIENS SKRIFTSTED: ApG. 26, 9-19.
LEKTIENS MÅL: At sammenligne og modstille de to genfødte mænds [Saul og 
Saulus] liv.

Indledning
‘Hvis synderen eller den frafaldne slår sig til ro i synd, så kan himmelens lys skinne
omkring ham, ligesom det gjorde det for Saul, da verdens bedragets besnærende
magt var over ham. Medmindre det menneskelige redskab bøjer sin vilje til at gøre
Guds vilje, ligesom Paulus til sidst gjorde, vil lyset skinne forgæves, og tusindfold
mere lys og bevis vil ikke gavne noget.’ Bible Echo, 1. november 1893. 

‘Gud gav ham et helt andet hjerte’

1. Hvordan bliver vi fortalt, at Saul blev født på ny? 1 Sam. 10, 9.

BEMÆRK: ‘Saul blev ikke efterladt til at kæmpe alene imod sine gamle, naturlige
tilbøjeligheder.  Gud  gav  ham  et  andet  hjerte.  Gennem  sin  tjener  havde  han
erklæret:  “Herrens  Ånd vil  overvælde  dig,  så  du  falder  i  profetisk  henrykkelse
sammen med dem, og du skal blive til et andet menneske. Når disse tegn indtræffer
for dig, kan du trygt gøre, hvad der falder for; thi Gud er med dig.” Helligånden
kom over Saul, og han profeterede. Således indtog han med et  nyt  hjerte under
Guds  Ånds  formende  indflydelse  Israels  konges  ansvarlige  stilling.’  Youth’s
Instructor, 10. november 1898.
‘Gud gav ham et andet hjerte; og alt, hvad Samuel havde sagt, skete. Sauls hjerte
blev  vendt  mod  Herren,  hans  sind  blev  forstørret,  og  han  havde  den  åndelige
forstands velsignelse. Han følte, at Israels styrke var Gud Herren, selve Jehova, og i
ham kunne han have mod, kraft og beslutning til at styre med visdom. Det afhang
nu af Saul at udvirke den frelse, som Gud havde virket i ham.’ Signs of the Times,
11. maj 1888.

2. Hvordan bliver vi fortalt, at Helligånden kom over Saul? 1 Sam. 10, 10. 
Sammenlign med 1 Sam. 11, 6.
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BEMÆRK:  ‘Herren slog ikke hånden af Saul,  da han først  havde gjort  ham til
konge. Han lod stadig Helligånden hvile over ham for at vise ham hans svaghed og
hans behov for Guds hjælp, og hvis Saul havde stolet på Gud, ville Herren have
været med ham. Gud ville lade Sauls anstrengelser lykkes, så længe han rettede sig
efter Guds vilje og lod sig lede af hans Ånd.’ Patriarker & Profeter, s. 330.

3. Hvilket offentligt vidnesbyrd blev set om den forandring, der fandt sted i
Saul? 1 Sam. 10, 11.

BEMÆRK:  ‘Helligånden fremkaldte  en  stor  forandring  hos Saul,  da han tilbad
sammen med profeterne.  Den guddommelige  renheds  og  helligheds  lys  fordrev
mørket i det uigenfødte hjerte. Han så sig selv, som han tog sig ud i Guds øjne. Han
så hellighedens skønhed. Nu skulle han tage kampen op med synden og Satan, og
Gud gjorde det klart for ham, at han var nødt til at hente al sin styrke hos Gud i
denne kamp. Han fik  indblik i  frelsesplanen,  som han hidtil  kun havde haft  en
mangelfuld forståelse af. Herren skænkede ham mod og visdom til at bestride sit
høje embede.  Han åbenbarede styrkens og nådens væld for ham og satte ham i
stand til at se Guds krav og sin egen pligt.’ Patriarker & Profeter, s. 317.

‘At adlyde er bedre’

4. Hvordan bliver vi vist, at Saul senere blev forkastet af Gud? 1 Sam. 15, 
22-24.

BEMÆRK: ‘Herren var ikke tilfreds med en delvis lydighed og ville heller ikke se
bort fra Sauls forsømmelse, selv om hans bevæggrund var aldrig så ædel. Gud har
ikke givet menneskene tilladelse til at slække på sine krav. Herren havde sagt til
Israel: “I må ikke bære eder ad, som vi nu for tiden gør her, hvor enhver gør, hvad
han  finder  for  godt,”  men  “adlyd  omhyggeligt  alle  disse  bud,  som  jeg  i  dag
pålægger dig.”  5 Mos. 12, 8.  28. Når vi skal  træffe en beslutning, skal  vi  ikke
spørge, om der er forbundet nogen fare med dens gennemførelse, men om den er i
overensstemmelse med Guds vilje. “Mangen vej synes manden ret, og så er dens
ende dog dødens veje.” Ord. 14, 12. “At adlyde er mere værd end slagtoffer.” Selve
ofrene havde ingen værdi i Guds øjne. De var et udtryk for, at den, som bragte dem,
angrede sin synd, troede på Kristus og forpligtede sig til at være lydig imod Guds
lov i fremtiden. Men ofrene var værdiløse, hvis der ikke lå anger, tro og et lydigt
hjerte bagved. Da Saul i direkte strid med Guds bud foregav at ofre det, som Gud
havde befalet  ham at tilintetgøre,  viste han åbenlys  foragt  for Guds myndighed.
Hans ofring var en fornærmelse imod Himmelen. Skønt vi har kendskab til Sauls
synd  og  dens  følger,  er  der  mange,  som bærer  sig  ad  på  samme måde  i  dag.
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Samtidig med, at de nægter at anerkende og adlyde visse af Herrens bud, vedbliver
de med at  holde deres  formelle  gudstjenester.  Guds bud billiger  ikke en sådan
gudstjeneste.  Uden hensyn  til,  hvor nidkært  mennesker  iagttager  deres  religiøse
ceremonier,  kan  Herren  ikke  anerkende  dem,  hvis  de  med  vilje  vedbliver  at
overtræde et af hans bud.’ Patriarker & Profeter, s. 329. 

5. Hvad var beskaffenheden af Sauls synd? Sammenlign 1 Sam. 15, 3 med
versene 8-9.

BEMÆRK: ‘Han efterkom kun delvis den guddommelige befaling om at udrydde
Guds  fjender  fuldstændig.  Saul  besluttede  at  gøre  sit  sejrstog  så  strålende  som
muligt  ved at  tage  en konge med sig tilbage  som fange.  Han dristede sig til  at
efterligne  de  omkringboende  folks  skikke  og skånede  den  barske  og  krigeriske
amalekitterkonge  Agags  liv.  Folket  skånede  det  bedste  af  hornkvæget  og
småkvæget og de bedste arbejdsdyr og undskyldte deres synd med, at de ville ofre
kvæget til Herren. Men det var kun et påskud for at få lov til at beholde det kvæg,
som de selv ønskede at få. Dette var den sidste, store prøve, Saul blev stillet på. I sit
overmod havde han tilsidesat Guds vilje og vist, at han var besluttet på at regere
som  en  uafhængig  monark.  Derfor  kunne  Gud  ikke  fortsat  betro  ham
kongeværdigheden  og  lade  ham  regere  som  sin  stedfortræder.’  Patriarker  &
Profeter, s. 326.

‘Ak, at dog heltene faldt!’

6. Hvilken synd begik Saul natten, inden han døde? Sammenlign 1 Sam. 28,
7-8 med 1 Sam. 28, 3; 3 Mos. 19, 31, 20, 6; 5 Mos. 18, 10-12.

BEMÆRK:  ‘Saul  vidste,  at  han  ved  denne  sidste  handling  med  at  rådspørge
spåkvinden i En-Dor skar den sidste strimmel, der holdt ham til Gud, over. Han
vidste, at hvis han tidligere ikke bevidst havde adskilt sig fra Gud, så beseglede
denne handling den adskillelse og gjorde den endelig. Han havde indgået en pagt
med døden og en pagt med helvede. Overtrædelsens bæger var fyldt.’  Conflict &
Courage, s. 172.

7. Hvordan døde Saul? 1 Sam. 31, 4.

BEMÆRK: Calvinister hævder, at den, som virkelig er omvendt, ikke har nogen
kraft i sig selv til at falde fra og forblive frafalden. Denne tro beskriver de som ‘den
betingelsesløse bevarelse af  de hellige.’  Nogle calvinister hævder,  når  de bliver
konfronteret med tydelige beviser på et menneskes frafald og efterfølgende død i
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sine synder, at dette blot beviser, at mennesket aldrig virkelig var omvendt til at
begynde med. Sauls tilfælde viser, at i) Gud forandrede hans hjerte, ii) Guds Ånd
kom mægtigt over ham, iii) at forandringen i hans liv blev bemærket af folket. Hvis
et menneske kunne have alle disse tegn og dog stadig ikke være virkelig omvendt,
så kan vi med rette undres over, hvad omvendelsens tegn er!
‘Saul tog sit eget liv ved at styrte sig i sit sværd. Således døde Israels første konge
med selvmorderens skyld på sin sjæl.’ Conflict & Courage, s. 174.

‘At åbenbare sin Søn i mig’

8. Hvordan beskrev Saulus/Paulus sin omvendelseserfaring? Gal. 1, 15-16a.
Sammenlign med Gal. 2, 20.

BEMÆRK: ‘Kristus, den dyrebare Frelser, må være alt i alle for den kristne. Hver
hellig tanke, hvert rent ønske, hver Gud-lignende hensigt er fra ham, som er vejen
sandheden og livet. Kristus skal leve i sine repræsentanter ved sandhedens Ånd.
Paulus siger: “Med Kristus er jeg korsfæstet, og det er ikke længere mig, der lever,
men Kristus lever i mig; og det liv, jeg nu lever i kødet, det lever jeg i troen på
Guds Søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig” (Gal 2, 19b-20).’ Lys fra
det høje, s. 65.

9. Hvordan  beskrev  Paulus  den  forandring,  der  ledsagede  hans
omvendelseserfaring? Sammenlign ApG. 26, 9-11 med versene 22-23.

BEMÆRK: ‘Da Paulus blev omvendt, opfyldtes han af et brændende ønske om at
hjælpe sine medmennesker til at betragte Jesus fra Nazaret som den levende Guds
Søn, der er mægtig til at forvandle og frelse. Fra den tid var hans liv helt og fuldt
viet til bestræbelsen for at skildre den korsfæstedes kærlighed og magt. Apostlens
virksomhed indskrænkede sig ikke til  offentlige prædikener;  der fandtes  mange,
som man ikke på den måde kunne komme i forbindelse med. Han besøgte de syge
og sørgende, trøstede de lidende og støttede dem, som var tyngede. Og gennem alt,
hvad han sagde og gjorde, ophøjede han Jesu navn. Paulus var klar over, at hans
brugbarhed ikke beroede på ham selv, men på Helligåndens tilstedeværelse, når den
ved sin nådige kraft fyldte hans hjerte. Selvet var skjult; Kristus blev åbenbaret og
ophøjet.’ Conflict & Courage, s. 341. 

‘Jeg blev ikke ulydig’

10. Hvilken betydningsfuld forskel ses i Paulus’ liv i modsætning til Kong 
Saul? ApG. 26, 19.
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BEMÆRK: ‘Gud forventer, at vi hver dag skal få en tydeligere forståelse af hans
vilje. Han beder os vie alt, hvad vi har og er, til hans tjeneste. Vi tilhører ikke os
selv; vi er blevet købt med en pris; og vi skal bruge alle de gaver, han har betroet
os, for Gud. Han stiller os, hvor vi får anledning til at kende hans vilje, og han
tilbyder os kraft til at opfylde den. Hvis vi vælger det, kan vi være vidner for ham.
Den, som ignorerer sin pligt og forsømmer sine anledninger, må bære følgerne af
sin forsømmelse. Hvis du har fanget et glimt af himmelens sandhed, så vend dig
ikke bort. Vær ikke ulydig mod det himmelske syn. Vandre i det lys, som du har
modtaget, og din sti vil blive lysere og lysere. I lyset, der skinner fra Golgata, vil du
se syndens syndighed, og du vil også se Guds villighed og kraft  til  at frelse fra
synd.’ Signs of the Times, 27. maj 1903. 

11. Fra hvem lærte Paulus vigtigheden af lydighed? Fil. 2, 8. Sammenlign med
Heb. 5, 8.

BEMÆRK:  ‘Tænk  på  Kristi  liv.  Som  repræsentant  for  menneskeheden  og  i
Faderens tjeneste er han et eksempel på, hvad enhver søn skulle og kunne være.
Den samme lydighed, som Kristus udviste, fordrer Gud af mennesket i dag. Han
tjente sin Fader i kærlighed af egen fri vilje.  “At gøre din vilje, min Gud, er min
lyst,” sagde han, “og din lov er i mit indre.” Sal. 40, 9. For Kristus var intet offer
for stort, intet arbejde for svært, når det gjaldt at fuldende den gerning, som han var
kommet for at udføre. Da han var tolv år gammel, sagde han: “Vidste I ikke, at jeg
bør være i min Faders hus?” Luk. 2, 49. Han havde hørt kaldet og var begyndt på
sin  gerning.  Han  sagde:  “Min  mad  er  at  gøre  hans  vilje,  som sendte  mig,  og
fuldbyrde hans gerning.” joh. 4, 34. På samme måde skal vi tjene Gud.’ Lys over
hverdagen, del 2, s. 81.

‘Jeg er nu rede’

12. Hvordan udtrykte Paulus sin tillid og forvisning i modsætning til Kong 
Sauls fortvivlelse? 2 Tim. 4, 18.

BEMÆRK:  ‘Ved at nedskrive denne beretning om sine prøvelser fra mennesker,
som havde vendt sig fra troen, taler Paulus ord, som burde opmuntre vort hjerte, når
vi passerer samme grund. Vi har prøvelser at imødegå, der er magen til dem, Paulus
imødegik. Der er nogle, som engang var sammen med os som lærere, men som nu
fornægter troen og arbejder imod den sandhed, som de engang forsvarede. I denne
erfaring må vi ikke miste vor tro og tillid til Gud. Det er enhvers privilegium at
være i stand til at sige: “Herren vil fri mig fra hvert ondt anslag og frelse mig ind i
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sit himmelske rige; ham være æren i evighedernes evigheder! Amen.”’  Review &
Herald, 18. juli 1907.

13. Hvilket sidste vidnesbyrd gav Paulus, da han stod over for døden? 2 Tim. 
4, 6-8.

BEMÆRK: ‘Næsten en snes århundreder er gået, siden den gamle Paulus udgød sit
blod som vidne for Guds ord og til vidnesbyrd om Jesus Kristus. Ingen trofast hånd
har for de kommende slægtled berettet om de sidste begivenheder i denne hellige
mands liv; men hans sidste vidnesbyrd er ved åbenbaring blevet  bevaret  for os.
Med basunklang har hans røst lydt gennem alle tider siden dengang og har styrket
tusinder af Kristi vidner med hans eget mod og har i tusinder af sørgende hjerter
vakt en genlyd af hans egen sejrsglæde: “Thi mit blod skal nu snart udgydes som
drikoffer og tiden er inde, da jeg skal bryde op. Den gode strid har jeg stridt, løbet
har jeg fuldført, troen har jeg bevaret. Så venter mig nu retfærdighedens sejrskrans,
som Herren, den retfærdige dommer, vil give mig på hin dag og ikke blot mig, men
også alle dem, der har glædet sig til hans tilsynekomst.” 2 Tim. 4, 6-8.’ Mesterens
Efterfølgere, s. 272.
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‘Ikke af tro alene’

UDENADSVERS: ‘Se, opblæst, uredelig er sjælen i ham, men den retfærdige
skal leve ved sin tro.’ Hab. 2, 4.

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, s. 389-390.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Jakob 2, 14-26. 
LEKTIENS MÅL: At studere den ægtes tros natur.

Indledning
‘Den  helliggørelse,  der  nu  vinder  frem  i  den  religiøse  verden,  fører  en
selvforherligelsens ånd med sig og en tilsidesættelse af Guds lov, der kendetegner
den som fremmed for Bibelens religion. Dens fortalere lærer, at helliggørelse er en
øjeblikkelig  handling,  hvor  de  ved  tro  alene  opnår  fuldstændig  hellighed.  “Tro
kun,” siger de, “og velsignelsen er jeres.” Nogen yderligere indsats fra modtagerens
side synes der ikke at være tale om. Samtidig afviser de Guds autoritet og hævder,
at  de  er  løst  fra  forpligtelsen  til  at  overholde  budene.  Men  er  det  muligt  for
mennesker at være hellige, i overensstemmelse med Guds vilje og karakter, uden at
være i samklang med de principper, der er udtryk for hans natur og vilje, og som
viser, hvad der er ham velbehageligt?’ Konfrontation, s. 389. 

‘Ønsker du, tankeløse menneske’

1. Hvilket grundlæggende princip gør Jakob sig umage for at fremhæve? 
Jak. 2, 17. 20. 26.

BEMÆRK: ‘Den tro, der kræves af os, består ikke i en tro i lediggang; en tro til
frelse arbejder af kærlighed og lutrer sjælen. Den, som løfter sine hænder til Gud
uden vrede eller tvivl, vil få visdom til at vandre på Guds lovs veje.’  At jeg må
kende Ham, 11. august.

2. Hvad mente Jakob, når han brugte ordet ‘gerninger’? Jak. 1, 27.

BEMÆRK:  Når  Jakob  taler  om  ‘gerninger’,  taler  han  om  de  praktiske
tilkendegivelser  af kristen kærlighed,  der  viser,  at  Kristi Ånd bor i hjertet.  I  sit
andet  kapitel  taler  han  i  praktiske  vendinger  om  de  bekendende  kristne,  der
underkaster sig de rige og berømte, mens de afskyr de fattige og trængende. En
sådan diskrimination er i Jakobs øjne en lige så stor overtrædelse af Guds lov som
mord eller hor.
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‘Vågn op, brødre og søstre! Vær ikke ængstelige for at gøre det, som er godt. “Når
vi gør det rette, da lad os ikke blive trætte, thi vi skal høste til sin tid, såfremt vi
ikke giver tabt.” Vent ikke på, at andre peger på din pligt. Luk øjnene op og se
hvem som er rundt omkring dig.  Bliv kendt med de hjælpeløse,  de plagede,  de
trængende. Forsøg ikke at undgå dem eller glemme deres behov. Hvem opfylder
kravene, Jakob nævner om at have en ren tro, som ikke er mærket af selviskhed og
ondskab?’ Det kristne hjem, s. 351. 

3. Hvad mener Paulus egentlig, når han skriver om ‘gerninger’? Kol. 2, 16-
17.

BEMÆRK:  I  disse  vers  taler  Paulus  om  ‘det  anklagende  skyldbrev  med  dets
lovbestemmelser,  det, som var imod os.’ Læs Kol. 2, 14 og sammenlign med 5
Mos. 31, 24-28. Hverken Paulus eller Moses talte om de ti bud. Den liste af ting,
som Paulus giver i Kol. 2, 16-17 henviser  alle til ting i ‘lovbogen’,  som Moses
skrev. Ingen af disse ting findes i de ti bud. Den eneste sabbat nævnt i de ti bud er
et minde om Guds skabelse (1 Mos. 20, 8-11); den ugentlige sabbat var  ikke ‘en
skygge  af  det,  der  skulle  komme.’  Når  Paulus  taler  om ‘gerninger,’  taler  han
sædvanligvis  om ‘lovgerninger.’  (Rom.  9,  32;  Gal.  2,  16;  3,  2.  5.  10.)  Paulus
reagerede på en gruppe farisæeres lære, der var blevet kristne. Som ApG. 15, 1-5
viser,  lærte  disse  farisæere,  at  streng  overholdelse  af  moseloven,  og  især
omskærelsesritualet, var afgørende for frelsen. Paulus ville vise, at lige meget hvor
strengt et menneske overholdt moseloven (og alle de rabbinske tilføjelser lagt til af
farisæerne), ville dette ikke retfærdiggøre ham i Guds øjne. 
‘Jøderne havde altid været stolte af deres guddommeligt forordnede ceremonier; og
mange af dem, der var blevet omvendt til Kristi tro, følte stadig, at når Gud tydeligt
havde givet anvisning på den hebraiske gudsdyrkelse, var det usandsynligt, at han
nogensinde skulle give sin tilladelse til, at den blev ændret i nogle enkeltheder. De
holdt fast på, at de jødiske love og ceremonier skulle indbefattes i ritualet for den
kristne  religion.  De  var  langsomme i  opfattelsen  af,  at  hele  offertjenesten  kun
havde været symboler på Guds Søns død, hvor forbilledet mødte virkeligheden, og
hvorefter den mosaiske anordnings ritualer og ceremonier ikke mere var gældende.
Før  sin  omvendelse  havde  Paulus  betragtet  sig  selv  som  udadlelig  “efter
lovretfærdighedens krav.” Fil. 3,6. Men siden sin sindsforandring havde han fået en
klar  opfattelse  af  Frelserens  udsendelse  som Forsoner  for  hele  menneskeheden,
hedninger såvel som jøder, og havde lært at forstå forskellen mellem levende tro og
død formalisme. I lyset af evangeliet havde de gamle forskrifter og ceremonier, der
var oprettet for Israel, fået en ny og dybere betydning. Det, som de havde været et
dunkelt forbillede på, var nu sket, og de, som levede under evangeliets frigjorthed,
var blevet fritaget for at overholde dem. Men Guds uforanderlige lov i de ti bud
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overholdt  Paulus både åndeligt  og bogstaveligt.’  Mesterens Efterfølgere, s. 104-
105. 

‘Tro, som er virksom i kærlighed’

4. Hvordan viste Paulus, at troen må være aktiv, og at den åbenbarer sin
kvalitet i de gerninger, der følger? Gal. 5, 6.

BEMÆRK: ‘Kristus har vist sin store kærlighed til os ved at give sit liv, sådan at vi
ikke skulle omkomme i vore synder, men at vi kan stå iklædt hans frelse. Hvis vi
opelsker  denne  guddommelige  kærlighed  i  vore  hjerter,  vil  den  styrke  og
sammenbinde  vor  forening  med  dem,  som  har  samme  tro.  “Den,  der  bliver  i
kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham.” 1 Joh. 4, 16. Når vor kærlighed til
vore  brødre  og søstre  bliver  styrket,  vil  også  vor  tro  på  Kristus  blive  det.  Det
princip, som består i at elske Gud og dem, som Kristus døde for, trænger til at blive
oplivet  ved Helligånden  og føjet  sammen med broderkærlighed  og ømhed.  Det
trænger til at styrkes ved gerninger, som vidner om, at Gud er kærlighed. Denne
forening,  som knytter  hjerte  til  hjerte,  er  ikke  en  følge  af  sentimentalitet,  men
resultatet af et sundt princip. Troen giver sig udslag i kærlighed og renser sjælen for
al selviskhed. Sådan bliver sjælen gjort fuldkommen i kærlighed. Når vi selv har
fået nåde og barmhjertighed ved Kristi dyrebare blod, hvordan kan vi da undlade at
vise ømhed og barmhjertighed mod andre?’ Lys fra det høje, s. 109.

5. Hvordan beskriver Bibelen de gerninger, der følger af tro? Jak. 2, 21-25.
Læs Heb. 11.

BEMÆRK: ‘Retfærdighed betyder at handle ret, og alle vil blive dømt efter deres
gerninger. Vor karakter åbenbares i, hvad vi gør. Vore gerninger viser, om vor tro
er oprigtig. Det er ikke tilstrækkeligt for os at tro, at Jesus ikke er en bedrager, og at
Bibelens religion ikke er kløgtigt opdigtede fabler. Vi kan tro, at Jesu navn er det
eneste navn under himmelen, hvorved vi kan blive frelst, og alligevel ikke antage
ham i tro som vor personlige Frelser. Det er ikke tilstrækkeligt at tro på sandhedens
teori.  Det  er  ikke  nok at  bekende sig til  at  tro  på  Kristus  og have  sine  navne
indskrevet i menighedens bøger. “Den, der holder hans bud, bliver i Gud, og Gud i
ham; og deraf kender vi, at han bliver i os: af den Ånd, han har givet os.” “Og deraf
kan vi erkende, at vi kender ham, om vi holder hans bud.” Dette er det ægte bevis
på sand omvendelse. Hvad end vi bekender os til, betyder intet, medmindre vi viser
i vore gerninger, at Kristus bor i os.’ Kristi Lignelser, s. 328.
‘I bekender jer til at tro sandheden; lad jeres gerninger bevidne kendsgerningen.
Medmindre jeres tro arbejder, er den død.’ Spiritual Gifts, bind 2, s. 231.
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‘Trælle under retfærdigheden’

6. Hvilke eksempler giver Jakob for at vise den ‘tro’,  der ikke viser sig i
kærlighedsgerninger? Jak. 2, 15-16.

BEMÆRK: ‘Bibelens religion indbefatter ikke kun tro, men gerninger. Den kristne
skal ikke blot tro på Kristus, men skal gøre Guds vilje. Ægte kærlighed til Gud vil
åbne  hjertet  og gøre  et  menneske  gavmildt  og kærligst.  Han vil  vide,  hvad det
betyder at hungre og tørste efter retfærdighed, og vil bestandig ønske, at Kristi kraft
og nåde skal komme til udtryk i hans liv, så Gud bliver æret. Enhver anledning til
at gøre godt mod dem, for hvem Kristus døde, vil blive opsøgt og benyttet. Guds
kærlighed  vil  forvandle  karakteren  og  danne  den  efter  Kristi  herlige  karakter.
Apostelen siger: “En ren og ubesmittet gudsdyrkelse for Gud, vor Fader, er dette: at
besøge faderløse og enker i deres trængsel og bevare sig selv uplettet af verden.’”
Signs of the Times, 24. februar 1890.
    
7. Hvordan viser Paulus også, at troen må vise sig i retfærdige gerninger?

Rom. 6, 18. 20. 22.

BEMÆRK: ‘Jeres  åndelige  styrke  og  velsignelse  vil  være  i  forhold  til  det
kærlighedens værk og de gode gerninger, I udretter. Apostlen Paulus’ formaning er:
“Bær hverandres byrder; således opfylder I Kristi lov.” At holde Guds bud kræver
gode gerninger af os, med selvfornægtelse og selvopofrelse for andres vel,  ikke
fordi vore gode gerninger alene kan frelse os, men fordi vi absolut ikke kan frelses
uden gode gerninger. Når vi har gjort alt, hvad vi er i stand til at gøre, så må vi
sige: Vi har kun gjort vor pligt og er i bedste fald unyttige tjenere, som er uværdige
til Guds mindste velbehag. Kristus må være vor retfærdighed og vor glædes krone.’
Testimonies, bind 3, s. 526.

‘Troen virkede sammen med hans gerninger’

8. Hvordan viste Abraham sin tro på Gud? Jak. 2, 21.

BEMÆRK: ‘For at et menneske skal kunne blive retfærdiggjort ved tro, må troen
nå det punkt, hvor den vil kunne kontrollere hjertets følelser og impulser, og det er
ved lydigheden, troen bliver fuldendt.’ På fast grunn, bog 1, s. 363.
‘Ved egen kraft er vi ude af stand til at udrette noget godt; men det, som vi ikke
kan, vil komme til at ske ved Guds kraft i enhver ydmyg og troende sjæl... Det er
ved  tro,  at  det  åndelige  liv  skabes,  så  det  bliver  muligt  for  os  at  gøre
retfærdighedens gerninger.’ Den Store Mester, s. 58.
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9. Hvad var Guds reaktion på de gerninger, som viste Abrahams tro? Jak. 2,

22-23.

BEMÆRK: ‘“Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed, og han
blev kaldt Guds ven.” Jak. 2, 23. “De, som er af tro, de er Abrahams børn.” Gal. 3,
7. Men Abrahams tro åbenbaredes gennem hans gerninger.  “Blev ikke vor fader
Abraham retfærdiggjort  af  gerninger,  da  han  bragte  sin  søn  Isak  som offer  på
alteret?  Du  ser  altså,  at  troen  virkede  sammen  med  hans  gerninger,  og  ved
gerningerne nåede troen sin fuldendelse.” Jak. 2, 21-22. Der er mange, der ikke
forstår forholdet mellem tro og gerninger. De siger: “Tro blot på Kristus, så er du
på den sikre side. Du behøver ikke at holde loven”. Men en ægte tro vil vise sig ved
lydighed.  Kristus  sagde  til  de  vantro  jøder:  “Hvis  I  er  Abrahams  børn,  gør  så
Abrahams gerninger.” Joh. 8, 39. Og om de troendes fader siger Herren: “Abraham
adlød mine ord og holdt sig mine forskrifter efterrettelig, mine bud, anordninger og
love.” 1 Mos. 26, 5. Apostelen Jakob siger: “Sådan er det også med troen; hvis den
ikke har gerninger,  er den i sig selv død.” Jak. 2, 17. Og Johannes, der taler så
meget om kærlighed, siger: “Dette er kærlighed til Gud, at vi holder hans bud.” 1
Joh. 5, 3.’ Patriarker & Profeter, s. 76.
 

‘Retfærdiggjort af gerninger’

10. Hvordan viste Rahab sin tro? Jos. 2, 14-21.

BEMÆRK: Hvad havde Rahabs og Abrahams handlinger til fælles? De handlede
begge på en måde, der bragte deres nuværende sikkerhed i fare,  fordi de begge
stolede på, at Gud ville værne om deres fremtid. At tage sådanne risici er troens
essens. Tro er at have nok tillid til Gud til at handle på ens overbevisninger, det vil
sige, når disse overbevisninger er rodfæstede i Guds vilje. Denne slags tro står i
skarp kontrast til meget af det, der i dag ofte regnes for at være tro. I dag bliver
mennesker ofte fortalt, at  de er blevet  kristne og er egnet til  dåb på intet andet
grundlag end en ‘bekendelse af tro’, hvad de siger i ord. Jakob ville ikke have noget
af dette. For Jakob var en besiddelse snarere end en bekendelse af tro det, der talte.
Beviset på besiddelsen af tro vil være synligt i stedet for blot at være hørligt; det vil
blive bemærket ved at iagttage, hvad en person gør snarere end ved at høre, hvad
han siger.    

11. Hvordan viste  Jakob,  at  det  Rahab gjorde,  så vel  som det,  hun sagde,
frelste hende? Jak. 2, 25. Sammenlign med Heb. 11, 31.
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BEMÆRK: ‘I det onde Jeriko sagde en hedensk kvinde: “Herren eders Gud er Gud
oppe i Himmelen og nede på jorden.” Jos. 2, 11. Det blev hende til frelse, at hun
havde lært Herren at kende. Ved tro undgik “Rahab at omkomme sammen med de
genstridige”. Heb. 11, 31. Men hun var ikke den eneste, der blev omvendt, takket
være  Guds  nåde  mod  afgudsdyrkere,  som  anerkendte  hans  guddommelige
myndighed.’ Profeter & Konger, s. 179.
Rahab erkendte ikke kun i ord sin tro på Gud. Hun handlede på den tro ved at
udføre de instruktioner,  hun var blevet  givet.  Og således blev Rahab og hendes
families liv bevaret, da Jeriko blev ødelagt. Sammenlign Jos. 2 18-21 med Jos. 6,
22-23.

‘Det tror de onde ånder’

12. Hvordan viser Jakob, at tro ikke er nok til at blive frelst? Jak. 2, 19.

BEMÆRK: ‘Det er vigtigt, at vi tydeligt forstår troens natur. Der er mange, der
tror, at Kristus er verdens Frelser, at evangeliet er sandt og åbenbarer frelsesplanen,
dog  besidder  de  ikke  frelsende  tro.  De  er  forstandsmæssigt  overbevist  om
sandheden, men dette er ikke nok; for at blive retfærdiggjort må synderen have den
tro, der gør, at hans sjæl tilegner sig Kristi fortjenester. Vi læser, at de onde ånder
“tror… og skælver,” men deres tro retfærdiggør dem ikke, heller ikke vil den tro,
som de,  der  blot  forstandsmæssigt  bifalder  Bibelens  sandheder,  har,  give  dem
frelsens fordele.  Denne tro når ikke det livsvigtige punkt, for sandheden optager
ikke hjertet og forvandler ikke karakteren.’ Selected Messages, bind 3, s. 191. 

13. Hvilken stærk parallel drager Jakob? Jak. 2, 26.

BEMÆRK: Ligesom en krop, der ikke ånder, er død, således er også troen uden
gerninger død. Gerninger, de praktiske udtryk af kristen kærlighed, som viser, at
Kristi Ånd bor i hjertet, er den trofaste sjæls ånde. Jakob ville sikre sig, at vi indser,
at troen ikke blot er en udtale af sand teologi. Tro er ikke lige så meget at acceptere
Guds ords sandhed, som det er at handle på det. Bekendelse uden handling er ligeså
ubrugelig for os selv, som medfølelse uden hjælp er ubrugelig for andre. Sådan en
‘tro’ kan ikke frelse. Den er død.
‘Vor tro bør blive frugtbar på gode gerninger; for uden gerninger er troen død. Hver
pligt, som udføres, hvert offer, der bringes i Jesu navn, bringer en overmåde stor
løn. I selve pligthandlingen taler Gud og skænker sin velsignelse.’ Vejledning for
menigheden, s. 400.

69



Lektie 12: 15. – 21. juni
‘Gå ind i dit kammer’

UDENADSVERS: ‘I skal derimod vokse i vor Herres og frelsers Jesu Kristi
nåde og erkendelse. Ham tilhører herligheden både nu og indtil evighedens dag.’ 2
Peter 3, 18.

STUDIEHJÆLP: Med Mesteren På Bjerget, s. 87-89.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Matt. 5, 48 – 6, 18.
LEKTIENS MÅL: At studere den kristnes indre liv.

Indledning
‘Livet på jorden er begyndelsen til livet i Himmelen. Opdragelsen på jorden er

en indvielse til  den himmelske tilværelse.  Livets  gerning her  er  en oplæring til
livets gerning der. Det, som vi nu er, i vor personlighed og i hellig tjeneste, er et
sikkert varsel om, hvad vi skal blive.’ Uddannelse, s. 307.

‘Lad ingen tro, at han kan sejre uden Guds hjælp. Du må have det indre livs
energi, styrke og kraft udviklet inde i dig. Da vil du bære gudfrygtighedens frugt og
nære en stærk afsky for ondskab. Du må konstant stræbe efter at arbejde dig væk
fra verdslighed, fra tarvelig snak, fra alt sanseligt og søge efter en ædel sjæl og en
ren og uplettet karakter. Dit navn kan holdes så rent, at det ikke retfærdigvis kan
sættes i forbindelse med noget uærligt eller uretfærdigt, men vil blive respekteret af
alle de gode og rene,  og det  kan skrives ind i  Lammets  livets bog for  at  blive
udødeliggjort blandt de hellige engle.’ God’s Amazing Grace, s. 111.

‘Rodfæstede og grundfæstede’

1. Hvad sammenligner Paulus den kristnes liv med? Kol. 2, 7.

BEMÆRK: ‘Planten vokser ved at opsuge den næring, som Gud har tilvejebragt.
Den  sender  rødderne  ned  i  jorden.  Solen  skinner  på  den,  og  den  forfriskes  af
duggen  og  regnen.  Den  modtager  luftens  livgivende  stoffer.  Således  skal  den
kristne også vokse i samarbejde med Gud. Idet vi indser vor hjælpeløshed, skal vi
benytte  alle  de  anledninger,  der  gives  os,  til  at  få  en dybere  erfaring.  Ligesom
planten fæster  rødder i  jorden,  skal  vi  rodfæstes  i  Kristus.  Ligesom planten får
solskin,  dug  og  regn,  skal  vi  modtage  Helligånden  i  vore  hjerter.  Væksten  i
kristenlivet vil ske “ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger
Hærskarers Herre.” Zak. 4, 6. Hvis vi forlader os på Kristus, vil han komme til os
“som regn, som vårregn, der væder jorden.” Hos. 6, 3. Han vil opgå for os som
retfærds sol “med lægedom under sine vinger.” Mal. 4, 2. Vi skal “blomstre som
liljen.” Vi skal “skyde som en vinstok.” Hos. 14, 5. 7. Ved stadigt at forlade os på 
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Kristus som vor personlige  Frelser  vil  vi  “i  et  og alt  vokse op til  ham, som er
hovedet.”’ Kristi Lignelser, s. 54.

2. Hvad skal vores rødder være grundfæstede i? Ef. 3, 17.

BEMÆRK: ‘Der kommer en storm, der vil afsløre, hvilken slags tro hvert eneste
menneske ejer. Hvis de troende ikke bliver fast forankret i Kristus nu, vil de blive
vildledt af en eller anden vildfarelse. Det ville være gavnligt for at os at tilbringe en
time om dagen med at betragte Jesu liv. Vi skulle overveje det punkt for punkt og i
fantasien søge at forestille os hver scene, især de afsluttende. Vort eneste forsvar
mod det onde er, at troen på Kristi retfærdighed bor i vore hjerter. Hvis vi ikke har
en levende forbindelse med Gud, vil vi aldrig kunne modstå de vanhellige følger af
egenkærlighed,  selvtilfredsstillelse  eller  fristelser  til  at  synde.  Vi  kan  aflægge
mange  dårlige  vaner  og  skille  os  fra  Satans  selskab;  men  uden  en  levende
forbindelse med Gud og en stadig overgivelse til ham vil vi lide nederlag. Hvis vi
ikke  har  et  personligt  forhold  til  og en  stadig  forbindelse  med Kristus,  er  vi  i
fjendens vold og vil ende med at gøre hans vilje.’ Det skal ske i de sidste dage, s.
66-67.

‘Når du beder’

3. Hvordan fremhævede Jesus vigtigheden af privat bøn? Matt. 6,6.

BEMÆRK: ‘Sjælens liv er afhængig af regelmæssig forbindelse med Gud. Dens
behov  bliver  gjort  kendt,  og  hjertet  åbner  sig  for  at  modtage  nye  velsignelser.
Taknemmeligheden  flyder  fra  oprigtige  læber,  og  vederkvægelsen,  som  bliver
modtaget  fra  Jesus,  viser  sig  i  ord  og  handlinger  og  kommer  til  udtryk  i
godgørenhed  og  synlig  helligelse.  Kærligheden  til  Jesus  bor  i  hjertet,  og  hvor
kærligheden  råder,  vil  den  ikke  undertrykkes,  men  komme  til  udtryk.  Bøn  i
lønkammeret  styrker  det  indre  liv.  Det  hjerte,  som elsker  Gud,  ønsker  at  have
samfund med ham, og stoler på ham i hellig tillid.’ Kraft fra det høje, s. 130.
‘Vi bør bede meget i lønkammeret. Kristus er vintræet, vi er grenene. Ønsker vi at
vokse og blomstre, må vi stadig drage saft og næring fra det levende Vintræ; for
adskilt fra Vintræet har vi ingen kraft.’ Budskaber til Menigheden, s. 92. 

4. Hvordan fremhævede Peter vigtigheden af bøn? 1 Peter 4, 7.

BEMÆRK:  ‘Vi  bør  bede  i  familien  og  fremfor  alt  ikke  glemme  bønnen  i
lønkammeret; for den er sjælens liv. Det er umuligt for sjælen at vokse i nåden, når
bønnen forsømmes. Offentlig bøn eller familiebøn er ikke tilstrækkeligt. Man må i
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enerum åbne sit hjerte for Guds ransagende øje. Bøn i lønkammeret bør alene høres
af Gud, som giver agt på bønner. Intet nysgerrigt øre bør gøres bekendt med disse
begæringer.  Under  lønlig  bøn  er  sjælen  fri  for  omgivende  indflydelser  og
forstyrrelser… Ved stille,  enfoldig tro har  sjælen samfund med Gud og samler
stråler fra det guddommelige lys, hvormed den kan styrkes og opholdes i sin kamp
mod Satan.’ Vejen til Kristus, s. 98.

‘Dulgte ikke min skyld’

5. Hvad er vigtigt, hvis den kristne skal renses fra uretfærdighed? 1 Joh. 1, 8
- 2, 2.

BEMÆRK:  ‘Jo  nærmere  vi  kommer  Jesus  og  jo  klarere  vi  fatter  hans  væsens
renhed, jo tydeligere vil vi komme til at se syndens overvældende syndighed og jo
mindre vil vi føle trang til at prise os selv. Stadig må sjælen stræbe hen mod Gud,
stadig må der ske en alvorlig, smertelig bekendelse af synden og en ydmygelse af
hjertet over for ham. Ved hvert skridt fremad i vore erfaringer som kristne vil vor
anger blive dybere. Vi vil føle, at vi kun magter noget ved Kristi hjælp, og vi må
med apostlen erkende: “Thi jeg ved, at i mig, det vil sige i mit kød, bor der intet
godt.” Rom. 7, 18. “Men det være langt fra mig at rose mig af noget andet end vor
Herres Jesu Kristi kors, ved hvem verden er korsfæstet for mig, og jeg for verden.”
Gal. 6, 14.’ Mesterens Efterfølgere, s. 296.

6. Hvilken forskel bliver vi vist mellem dem, der bekender deres synder, og
dem, der ikke gør det? Ord. 28, 13.

BEMÆRK: ‘Farisæeren og tolderen repræsenterer to store klasser mennesker, som
man kan dele dem i, der kommer for at tilbede Gud. De første to repræsentanter
findes i de første to børn, der blev født i denne verden. Kain mente om sig selv, at
han var retfærdig, og han bragte kun et takoffer til Gud. Han bekendte ikke sin synd
og  erkendte  ikke,  at  han  behøvede  nåde  og  barmhjertighed.  Men  Abel  bragte
blodet, der viste hen til Guds Lam. Han kom som en synder og bekendte, at han var
fortabt, hans eneste håb var Guds kærlighed, som han ikke havde gjort sig fortjent
til. Herren agtede på hans offer, men han agtede ikke på Kain og hans offer. Den
allerførste betingelse for, at vi kan blive antaget af Gud, er, at vi forstår vort behov
og erkender vor fattigdom og synd. “Salige er de fattige i ånden, thi Himmeriget er
deres.” Kristi Lignelser, s. 146-147.
    

‘Han svarer mig’
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7. Hvad bliver vi vist om Davids lønlige bønneliv? Sal. 3.

BEMÆRK: ‘Når fristelser og prøvelser styrter ind over os, lad os da gå til Gud og
kæmpe med ham i bøn. Han vil ikke vise os tomhændet bort, men vil give os nåde
og styrke til at sejre og til at bryde fjendens magt.’  Budskaber til Menigheden,  s.
59.

8. Hvilken forvisning fik salmisten af sin erfaring med Herren? Sal. 46, 2-3.

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

‘Kan gøre dig viis til frelse’

9. Hvordan forklarer Paulus, hvor livsvigtigt det er at kende Skrifterne? 2
Tim. 3, 15.

BEMÆRK: ‘Vi må bruge al vor forstand, når vi studerer Skriften, og sætte vor
opfattelse  på  prøve  for,  så  vidt  det  er  menneskeligt  muligt,  at  forstå  Guds
uudgrundelige  tanker.  Men  vi  må  ikke  glemme,  at  et  barns  lærvillighed  og
underkastelse  jo  er  elevens  rette  ånd.  Bibelske  vanskeligheder  kan  aldrig
overvindes med de metoder, der benyttes til at tumle med filosofiske problemer. Vi
skal ikke tage fat på et bibelstudium med den selvsikkerhed, som mange går ind på
videnskabelige områder med, men med en from tillid til Gud og et inderligt ønske
om at lære hans vilje at kende. Vi må komme med en ydmyg og lærvillig ånd, om
vi skal få kendskab til den store JEG ER. Ellers vil onde engle sløre vor forstand og
gøre vore hjerter hårde, så sandheden ikke trænger ind til  os.’  Konfrontation, s.
492.
 
10. Hvordan udtrykte Jeremias, hvor vigtigt Guds ord var for ham? Jer. 15,

16. Sammenlign med Matt. 4, 4.
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BEMÆRK: ‘Det er umuligt for nogen menneskelig tanke at nå til bunds i blot en
eneste af Bibelens sandheder eller forjættelser. Den ene opfatter herligheden fra ét
synspunkt, den anden fra et andet synspunkt, men alligevel kan vi kun skimte. Den
fulde stråleglans ligger uden for vor synsevne. Når vi betragter de store emner i
Guds ord, ser vi ind i en kilde, som bliver bredere og dybere, mens vi beskuer den.
Dens bredde og dybde overgår  vor forstand.  Mens vi  stirrer,  bliver  det,  vi  ser,
større; vi ser et grænseløst stort hav uden kyster ligge udstrakt foran os. Et sådant
studium har en levendegørende kraft. Tanken og sindet erhverver sig ny kraft og
nyt liv.’ Uddannelse, s. 173.
‘Man bør aldrig forske i Bibelen uden bøn. Kun Helligånden kan få os til at forstå
vigtigheden af de letfattelige ting, eller hindre os i at forvanske de sandheder, der er
svært tilgængelige for os. Det er de hellige engles hverv at forberede hjertet til at
forstå Guds ord, så vi fortrylles af dets skønhed, formanes af dets advarsler eller
oplives og styrkes af dets løfter. Vi må gøre salmistens bøn til vores: “Oplad mine
øjne,  at  jeg  må skue de  underfulde  ting i  din  lov.”  Fristelser  forekommer  ofte
uimodståelige, fordi den, der fristes, har forsømt at bede og at læse i Bibelen, så
han ikke på stedet husker Guds tilsagn og er i stand til at møde Satan med Skriftens
våben.  Men  englene  er  hos  dem,  der  er  villige  til  at  tage  imod  læren  om  de
guddommelige ting, og de vil i nødens time erindre dem og den sandhed, de har
brug for.’ Konfrontation, s. 493.    

‘Jeres liv er skjult med Kristus i Gud’

11. Hvordan beskrev Paulus det skjulte liv? Kol. 3, 3.

BEMÆRK:  ‘Jo  større  kendskab  vi  har  til  Gud,  desto  højere  krav  stiller  vi  til
karakteren, og desto alvorligere bliver vor længsel efter at genstråle hans lignelse.
Et guddommeligt element forener sig med det menneskelige, når sjælen søger hen
til Gud, og det længselsfulde hjerte kan sige: “Vær stille hos Gud alene, min sjæl,
thi fra ham kommer mit håb.” (Sal. 62, 6). Hjertets stadige råb er: “Mere af dig!”
og Åndens svar er stedse: “Meget mere” (Rom. 5, 9-10).’ Fra Naturens Talerstol,
s. 35.
‘Når vi fuldt og fast tror på, at han har antaget  sig os, kan vi få en forsmag på
Himmelen. Bi på Herren i tro. Herren bringer sjælen til at udtale sig i bøn og lader
os føle sin uendelige kærlighed. Vi er ham ganske nær og kan få det skønneste
samfund med ham. Vi får det tydeligste indtryk af hans kærlighed og medlidenhed,
og vore hjerter bliver sønderknust og betaget ved at beskue den kærlighed, der er
givet os. Vi mærker i sandhed, at Kristus bor i sjælen.’ Guds sønner & døtre, 31.
oktober.
‘Vi  bliver  i  ham  og  føler  os  hjemme  sammen  med  Jesus.  Vi  erkender  Guds
kærlighed, og vi hviler i hans kærlighed. Ingen ord kan beskrive det, det overgår
forstanden. Vi er ét med Kristus, vort liv er skjult med Kristus i Gud. Vi har den
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forvisning om, at når han, som er vort liv, viser sig, da skal vi også vise os sammen
med ham i herlighed. Med stærk overbevisning kan vi kalde Gud vor Fader.’ God’s
Amazing Grace, s. 54.

12. Hvad vil udfaldet af trofasthed i det skjulte liv være? Jer. 17, 7-8.

BEMÆRK:  ‘Formålet  med  kristenlivet  er  at  bære  frugt  –  at  genoprette  Kristi
karakter i de troende, så at den ved dem kan genoprettes i andre. Det er ikke for sin
egen skyld, at planten spirer, vokser og bærer frugt, men for at give “sæd til at så
og brød til at spise.” Således skal mennesket heller ikke leve for sig selv alene. Den
kristne er her i verden for at repræsentere Kristus og lede andre til frelsen. Den, der
er optaget af sig selv, kan ikke vokse og bære frugt. Hvis du har taget imod Kristus
som din personlige Frelser, må du glemme dig selv og prøve at hjælpe andre. Tal
om Kristi kærlighed og fortæl andre om, hvor god han er. Udfør enhver gerning,
som du bliver stillet over for. Hav en byrde for dine medmennesker,  og gør alt,
hvad der står i din magt, for at søge at frelse dem. Eftersom du tager imod Kristi
Ånd – den Ånd, der viser sig i uegennyttig kærlighed og tjeneste for andre – vil du
vokse og bære frugt. Åndens frugter vil modnes i det liv. Din tro vil vokse, din
overbevisning  blive  dybere  og  din  kærlighed  fuldkommen.  Kristi  billede  vil
genspejles mere og mere i dig i alt, hvad der er rent, ædelt og smukt. “Men Åndens
frugt  er  kærlighed,  glæde,  fred,  langmodighed,  mildhed,  godhed,  trofasthed,
sagtmodighed, afholdenhed.” Gal. 5, 22-23. Denne frugt kan aldrig forgå, men vil
modnes til en høst til evigt liv. “Når frugten er tjenlig, tager han straks seglen frem,
thi høsten er inde.” Kristus venter med længsel efter at se sit billede åbenbaret i sin
menighed. Når Kristi karakter genspejles i al sin fuldkommenhed i hans folk, vil
han komme for at tage dem til sig.’ Kristi Lignelser, s. 55-56.
‘De, som er i forbindelse med Gud, er kanaler for Helligåndens kraft. Sjælens indre
liv vil vise sig i de ydre handlinger.’ In Heavenly Places, s. 22.
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‘Troens mål’

UDENADSVERS: ‘Idet I når troens mål, jeres sjæles frelse.’ 1 Pet. 1, 9.
STUDIEHJÆLP: I Mesterens Tjeneste, s. 323-327.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Peter 1, 3-9.
LEKTIENS MÅL: At studere hvad målet med troens liv er.

Indledning
‘Kun de, som udøver hellighed i dette liv, vil se Kongen i hans skønhed. Læg al
tom, letsindig snak og alt med en overfladisk og sensationel natur til side. Lad ikke
dit sind være optaget af tanker om verdslig underholdning og fornøjelse. Beskæftig
dig med at arbejde på din sjæls frelse. Hvis du mister din sjæl, ville det have været
bedre for dig, hvis du aldrig var blevet født. Men du behøver ikke at miste din sjæl.
Du kan bruge hvert øjeblik af dette liv, som Gud har givet, til at herliggøre hans
navn.  Styrk  dig selv til  at  modstå mørkets  kræfter,  så  de ikke sejrer  over dig.’
Sermons & Talks, bind 2, s. 176. 

‘Din løn skal blive såre stor’

1. Hvilken forsikring gav Herren Abraham? 1 Mos. 15, 1.   

BEMÆRK: ‘I dag behøver vi Abrahams tro til at oplyse mørket, der samler sig
omkring os, udelukker Guds kærligheds liflige sollys og forkrøbler åndelig vækst…
Vor tro bør blive frugtbar på gode gerninger; for uden gerninger er troen død. Hver
pligt, som udføres, hvert offer, der bringes i Jesu navn, bringer en overmåde stor
løn. I selve pligthandlingen taler Gud og skænker sin velsignelse.’  Vejledning for
Menigheden, bind 1, s. 400.

2. Hvad var årsagen til, at Gud lovede Abraham en belønning? 1 Mos. 22,
16-18; 26, 2-5.

BEMÆRK: ‘Denne store troshandling er nedskrevet på den hellige histories blade
for at stråle ud over verden som et ophøjet eksempel indtil tidens ende. Abraham
bad ikke om, at hans fremskredne alder måtte fritage ham for at adlyde Gud. Han
sagde ikke: “Mine hår er grå, min manddoms styrke er forsvundet; hvem skal trøste
mit hensygnende liv, når Isak ikke er mere? Hvorledes skal en gammel fader kunne
udgyde sin eneste søns blod?” Nej, Gud havde talt, og mennesket må lyde uden at
tvivle,  knurre  eller  forsmægte  på  vejen.  I  vore  menigheder  i  dag  behøver  vi
Abrahams tro til at oplyse mørket, der samler sig omkring os, udelukker Guds 
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kærligheds  liflige  sollys  og  forkrøbler  åndelig  vækst.  Alderen  vil  aldrig  kunne
fritage os for at adlyde Gud. Vor tro bør blive frugtbar på gode gerninger; for uden
gerninger er troen død. Hver pligt, som udføres, hvert offer, der bringes i Jesu navn,
bringer en overmåde stor løn. I  selve pligthandlingen taler Gud og skænker sin
velsignelse. Han kræver en fuldstændig overgivelse af vore evner af os. Sind og
hjerte, hele vort væsen må overlades til ham; i modsat fald opnår vi ikke at blive
sande kristne.’ Vejledning for Menigheden, bind 1, s. 400.

‘Som lydige børn’

3. Hvad formaner Peter de kristne til at være, mens de ser frem til Kristi
komme? 1 Peter 1, 13-16

BEMÆRK: ‘Sandhed er ikke sandhed for dem, der ikke udøver den. Sandhed er
kun sandhed for dig, når du efterlever den i dagligdagen og viser verden, hvordan
de mennesker, som til sidst bliver frelst, må være. “Bind derfor op om jeres sinds
lænder, vær ædru og sæt fuldt ud jeres håb til den nåde, som bliver jer til del, når
Jesus Kristus åbenbares. Som lydige børn må I ikke rette jer efter de lyster, som I
før, i jeres uvidenhed, levede i.”’ General Conference Daily Bulletin, 3. april 1901. 

4. På hvilket grundlag uddeler Herren sin løn? Åb. 22, 12. Sammenlign med
Ord. 11, 18.

BEMÆRK: ‘Der er et arbejde for alle at udføre for Mesteren. Ethvert menneske,
som har en livsforbindelse med Kristus, vil ivrigt stræbe efter at fremme det værk,
som er blevet ham betroet. Men ingen selviskhed kan komme ind i Guds værk. Den
mest  strålende  tjeneste  er  ubrugelig,  hvis  den  udspringer  af  selvet.  Medmindre
roden er hellig, kan der ikke blive båret frugt til Guds ære. Gud kalder enhver sand
arbejder  til  at være kærlighedens ambassadør.  Herren står ved døren, og al vort
åndelige  væsens  mandighed  og  kvindelighed  skal  kaldes  til  aktivitet.  Vi  skal
retfærdiggøres ved tro og dømmes ved gerninger. Guds lov gør krav på lydighed
fra alle og fordømmer ulydighed. Alle bliver testet og prøvet for at se, om de vil
holde de himmelske sales lov. I  denne tid,  hvor den bekendende kristne verden
viser  afsky for  Jehovas kongelige lov, skal  Guds vidner stå frem og vise deres
loyalitet ved at holde hans lov. Deres bøn vil være: “Det er tid for Herren at gribe
ind, de har krænket din lov.”’ Review & Herald, 12. april 1898.

‘Ikke mere noget offer for vore synder’

5. Hvilken advarsel er vi givet om at falde tilbage i synd efter at være blevet
kristne? Heb. 10, 26-27. Sammenlign med Heb. 6, 4-6.
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BEMÆRK: Det er blevet foreslået af calvinister, at den kristne, som falder i synd,
ikke desto  mindre  vil  få  evigt  liv,  men hans  løn vil  være  mindre.  Dette  er  en
naturlig konklusion af den ‘én gang frelst, altid frelst’ lære, som ligger til grund for
al calvinisme.
‘I Guds ord er der ingen betingelsesløs udvælgelse – én gang i nåden, altid i nåden.
I 2 Pet. 2 gøres emnet klart og tydeligt. Efter en beretning om nogle, der fulgte en
ond kurs, gives forklaringen: “De har forladt den lige vej … ved at følge samme vej
som Bileam, Beors søn, der gerne ville vinde løn ved sin uret.” 2 Pet. 2, 15. Her er
en gruppe, som apostelen advarer imod: “Thi det havde været bedre for dem ikke at
have lært retfærdighedens vej  at kende frem for efter at  have erkendt den da at
vende sig bort fra det hellige bud, som blev dem overgivet.” 2 Pet. 2, 21. Der er
sandhed at modtage, hvis sjæle bliver frelst. At holde Guds bud er evigt liv for
modtageren. Men Skrifterne gør det klart, at de, der engang kendte livets vej og
frydede sig i sandheden, står i fare for at falde gennem frafald og gå fortabt. Der er
derfor  behov  for  en  beslutsom,  daglig  omvendelse  til  Gud.  Alle,  som søger  at
opretholde læren om udvælgelse – én gang i nåden, altid i nåden – gør dette imod et
tydeligt “Så siger Herren.” Det afhænger af dine handlinger, om du vil sikre dig de
goder,  der  vil  blive  givet  dem,  der  som  Guds  udvalgte  modtager  en  evig
livsforsikringspolice.’ The Faith I Live By, s. 157.

6. Hvilken  advarsel  er  de  kristne  givet  mod  ‘én  gang  frelst,  altid  frelst’
selvtilfredshed? Joh. 15, 6. Overvej budskabet i Matt. 24, 46-51 & Matt.
25, 1-30.

BEMÆRK: ‘Jeg føler, at det sandsynligvis er bedre at gemme ordet “sikker” til
slutningen af rejsen, når vi endelig kommer frem, og at bruge “i gang med at blive
frelst,” indtil vi gør det. Når alt kommer til alt, var det første navn for den kristne
religion passende, ‘Vejen’ (ApG. 18, 25-26; 19, 9. 23). Det er bedre at forestille sig
frelsen  som  en  vandret  linie,  hvor  man  rejser  fra  fortiden  (retfærdiggjort)  til
fremtiden  (herliggjort),  i  stedet  for  en  lodret  linie,  hvor  man  har  krydset  fra
“ufrelst” til “frelst.” Da vil “omvendelsen” blive set som en afrejse i stedet for en
ankomst.’ David Pawson, The Normal Christian Birth, s. 301.
Historien bliver fortalt om en biskop, der blev spurgt af en pige fra Frelsens hær,
om han var ‘frelst.’ Han svarede: ‘Mener du sotheis, sesosmenos eller sozomenos?’
Biskoppen,  som  kendte  nytestamentlig  græsk,  forstod,  at  apostlene  skrev  om
frelsen i fortid, nutid og fremtid. På dansk lyder hans svar: Mener du: er jeg blevet
frelst? Er jeg i gang med at blive frelst? Eller vil jeg blive frelst?
‘Gennem levende tro, gennem indtrængende bøn til Gud og ved at være afhængig
af Jesu fortjeneste bliver vi iklædt hans retfærdighed, og vi er frelst. “Åh ja,” siger
nogle, “vi bliver frelst ved ikke at gøre noget. Faktisk er jeg frelst. Jeg behøver ikke
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at  holde Guds lov. Jeg er  frelst  gennem Jesu Kristi  retfærdighed.” Kristus kom
tilbage til vor verden for at føre alle mennesker tilbage til troskab mod Gud. At
indtage det standpunkt, at du kan bryde Guds lov, fordi Kristus har gjort det hele, er
dødens standpunkt, for du er i sandhed en overtræder som enhver anden.’ Faith &
Works, s. 71.    

‘Vel, du gode og tro tjener’

7. Hvad sagde Jesus var vigtig for frelsen? Matt. 24, 12-13.  

BEMÆRK: ‘Hvori bestod da styrken hos dem, som i fortiden led forfølgelse for
Kristi skyld? Den bestod i samfund med Gud, samfund med Helligånden, samfund
med Kristus! Det er dette fællesskab med Frelseren, som vil gøre Guds folk i stand
til at holde ud til enden i trængselstiden foran os. Himmelen er interesseret i vor
kamp mod ondskab og venter på, at vi skal gøre krav på dens kraft. Hverken onde
mennesker eller onde ånder kan hindre Guds gerning eller udelukke os fra Kristi
nærværelse, hvis vi med angerfulde hjerter lægger vore synder bort og i tro gør
krav  på  Frelserens  løfter.  Hver  modsættende  indflydelse,  åben  eller  skjult,  kan
besejres, “ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers
Herre.”’ Review & Herald, 9. februar 1911.

8. Hvilke bifaldende ord vil blive hørt af dem, som er trofaste i deres kristne
vandring? Matt. 25, 21. 23.

BEMÆRK:  ‘Det  er  trofasthed,  hengivenhed  og kærlighedsgerninger,  der  vinder
Guds bifald. Enhver tilskyndelse af Helligånden, der leder menneskene til det gode
og til Gud, nedtegnes i Himmelens bøger, og på Guds store dag vil tjenerne, som
den har virket igennem, få deres belønning. De vil gå ind til deres Herres glæde, og
de vil fryde sig, når de ser dem, som de har været med til at frelse, forløst i Guds
rige. Og der vil de nyde den forret at tage del i Guds gerning, fordi de er blevet
skikkede til at være med i den her. Hvad vi skal være i Himmelen, vil blive en
genspejling af vor karakter og hellige tjeneste her i livet. Kristus sagde om sig selv:
“Ligesom Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at
tjene.”  Som hans  gerning  var  her  på  jorden,  er  den  også  i  Himmelen,  og  vor
belønning for at arbejde med Kristus her på jorden vil blive den større kraft  og
herligere forret at virke sammen med ham i Guds rige.’ Kristi Lignelser, s. 382.

‘Skal vi blive ham lige’

9. Hvordan beskriver Johannes deres karakter, som vil  se Jesus ansigt til
ansigt? 1 Joh. 3, 2.
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BEMÆRK:  ‘Herren  tvinger  ikke  mennesker  til  at  handle  retfærdigt,  at  elske
barmhjertighed og at vandre ydmygt med deres Gud. Han fremsætter godt og ondt
for mennesket og forklarer tydeligt, hvad det sikre resultat vil være af at følge den
ene eller den anden vej. Kristus inviterer os og siger: “Følg mig.” Men vi bliver
aldrig tvunget til at følge i hans fodspor. Hvis vi følger i hans fodspor, er det et
resultat af et bevidst valg. Mens vi betragter Kristi liv og karakter, bliver et stærkt
ønske om at blive ham lig i karakter vækket, og vi følger efter for at kende Herren,
og for at kende, at som morgenrøden er hans opgang vis. Vi begynder da at indse,
at den “retfærdiges  sti er som strålende lys,  der vokser  i glans til  højlys  dag.”’
Review & Herald, 31. marts 1896.
 
10. Hvad var Kristi formål med at give sin menighed åndelige gaver? Ef. 4,

12-15.

BEMÆRK: ‘De,  som ved  pinsefesten  blev  iført  kraften  fra  det  høje,  blev  ikke
derved fritaget for senere fristelser og prøvelser. Når de vidnede om sandheden og
retfærdigheden, blev de gentagne gange angrebet af sandhedens fjende, der søgte at
frarøve dem deres erfaringer som kristne. De blev tvunget til med al deres gudgivne
kraft at stræbe efter at nå nådens fulde vækst, at de kunne nå højere og stadig højere
mod fuldkommenhed. Ved Helligåndens medvirken lærte selv de svageste, ved at
opøve sig i troen på Gud, at udnytte deres betroede evner og at blive herliggjorte,
lutrede  og  forædlede.  Når  de  i  ydmyghed  underkastede  sig  Helligåndens
omskabende indflydelse, modtog de en fylde af guddomskraft og blev omdannede i
lighed med det guddommelige. Helligånden bortleder kærligheden fra de jordiske
ting og fylder sjælen med ønsket om helliggørelse. Hvis mennesker er villige til at
lade sig omdanne, vil der ske en helliggørelse af hele deres væsen. Ånden vil tage,
hvad der er Guds, og stemple sjælen hermed. ’ God’s Amazing Grace, s. 204.    

‘Herren gengælde dig, hvad du har gjort’

11. Hvilken forsikring kan enhver trofast Guds tjener stole på? Rut 2, 12.

BEMÆRK: ‘Og hvor kort vor tjenestetid end er eller hvor beskedent vort arbejde,
vil vi ikke blive skuffede over belønningen, dersom vi følger Kristus i barnlig tro
på ham. Det, som de største og klogeste ikke formår at opnå, kan blive selv den
svageste og ringeste til del. Himmelens gyldne porte vil ikke blive åbnet for dem,
der er store i deres eget omdømme. De oplukkes ikke for de stolte i ånden. Men de
evige porte vil åbnes vidt ved et lille barns svageste berøring. Nådens løn vil blive
en velsignet arv for dem, som har virket for Gud i enfoldig tro og tillid.’  Kristi
Lignelser, s. 432-433.
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12. Hvilke glimt er vi givet af den belønning, der venter dem, som har været
trofaste? Åb. 21, 1-5.

BEMÆRK: ‘Jeg vil gerne sige dig, at Himmelen er værd at vinde. Det skulle være
dit livsmål at berede dig for samfundet med de genløste, med de hellige engle og
med Jesus, verdens Frelser. Hvis vi bare fik et enkelt glimt at se af den himmelske
stad, ville vi aldrig ønske at bo på Jorden mere. Der findes smukke landskaber på
Jorden, og jeg fryder mig over alle disse yndige partier i naturen. Jeg sætter dem
altid i forbindelse med Skaberen. Men jeg ved, at når jeg elsker Gud og holder hans
bud, venter der mig “uden mål og måde en evig vægt af herlighed” i Himmelen.’
Herren Kommer, 13. december.
‘Når så det slør, der formørker vort syn, dér skal blive fjernet, og vore øjne skal
skue den verden af skønhed, som vi nu kun opfatter i glimt gennem mikroskopet;
når vi betragter himmelrummets herlighed, som vi nu gennem kikkerter udforsker i
det fjerne; når syndens fordærv er forsvundet og hele Jorden vil vise sig i “Herren,
vor Guds skønhed,” hvilket felt vil da ikke åbne sig for vor gransken! Der kan
videnskabsmanden  læse  beretningerne  om  skabelsen  og  ikke  opdage  nogen
mindelser om syndens lov. Han kan lytte til musikken fra naturens røster og ikke
høre  nogen  klagelyd  eller  nogen  undertone  af  smerte.  I  alt  det  skabte  kan  han
genkende  en eneste  skrift  –  se  “Guds  navn skrevet  med store  bogstaver”  i  det
vældige himmelrum, og hverken på jorden eller i havet eller i luften er der noget
spor af det onde tilbage.’ Herren Kommer, 25. december.
‘Forestil dig i tanken de frelstes hjem og husk på, at det vil blive herligere, end din
lyseste fantasi kan danne sig et billede af. I Guds mangfoldige gaver, som han har
givet os i naturen, ser vi blot det svageste glimt af hans herlighed. Menneskeligt
sprog er for fattigt til at kunne beskrive de retfærdiges løn. Den vil kun blive kendt
af  dem, der  ser  den.  Ingen  begrænset  menneskeforstand  kan fatte  herligheden i
Guds Paradis.’ The Faith I Live By, s. 364.
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