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Forord

Det ville være godt for jer ofte at se tilbage på de afsluttende begivenheder i vor
Forsoners liv. Han var omgivet af fristelser, derfor er der her en stor lærdom for os.
Det ville være godt for os at tilbringe en time daglig i overvejelse omkring Kristi
liv  fra  krybben til  Golgata.  Lad  fantasien  gribe  om hver begivenhed,  punkt  for
punkt, specielt afslutningen på hans jordiske liv. Ved denne meditation over hans
lære  og  lidelser,  og  det  ufattelige  offer,  han  bragte  for  menneskeslægtens
forløsning, styrkes troen, og kærligheden bliver levende, og vi får en dybere fylde
af den Ånd, som bevarede vor Frelser.

Ønsker vi at blive frelst til sidst, må vi alle gennemgå anger og finde troen ved
korsets fod. Kristus blev ydmyget for at frelse os fra evig vanære. Han gik med til
at  blive  foragtet,  spottet  og  udskældt  for  at  beskytte  os.  Det  skyldes  vor
overtrædelse, at mørkets slør omgav hans guddommelige væsen og fremtvang et
råb fra ham, som fra en, der var slået og forladt af Gud. Han bar vore sorger og led
smerten for vore synder. Han blev selv et offer for vor synd, for at vi gennem ham
kunne blive retfærdige for Gud. Alt det ædle og højsindede hos mennesket påvirkes
ved beskuelsen af Kristus på korset.

Korset  er  et  mægtigt  argument,  som  overbeviser  om  synd.  Hele  livet  kan
benyttes til at udforske betydningen af Guds kærlighed til syndere, den kærlighed,
som kom til udtryk ved, at han hengav sin Søn til en foragtet død, hvorved syndere
kunne forædles og opnå det evige liv. Derfor beder jeg dig om at undersøge Kristi
kors på ny! Hvis alle de stolte og forfængelige, som higer efter menneskers bifald
og ophøjelse fra deres brødre, sammenlignede den største jordiske ære med Guds
Søns værdi, han, som blev forkastet, foragtet og spyttet på af netop dem, han kom
for  at  frelse,  hvor  intetsigende  er  da  ikke  al  den  ære,  som  gives  af  dødelige
mennesker. 

Det  kræver  en  stadig,  oprigtig  og  vågen  anstrengelse  at  vogte  og  begrænse
selvet, således at Jesus bliver fremhævet, medens selvet tabes af syne.

Kristus Alene, s. 240.

Forfatterens forord:  Vi vil i disse lektier studere de afsluttende begivenheder i
Kristi liv og tjeneste ud fra synspunktet hos mange af dem, der var involverede i
disse  begivenheder.  Den  gamle  sang  stiller  spørgsmålet:  ‘Var  du  der,  da  de
korsfæstede min Herre?’ Måske vil vi genkende noget i  os selv i den måde, de
tænkte og handlede, når vi tænker på dem, der var der.

‘De var der alle den dag. Jesu venner og hans fjender.
‘Kirkefolket’ så vel som dem, der aldrig gik i kirke.
Præsterne, de skriftkloge, de grådige saddukæere, hyklerne og de stolte farisæere,
de var alle der.
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De mennesker, som altid talte om kirken og bad offentligt, de var der.
De vantro, hasardspillerne, skøgerne og deres kunder, de var der.
Simon af Kyrene og soldaterne, de var der.
Peter var der, og Johannes og Andreas og de andre disciple, de var alle der.

Var du der, da de korsfæstede min Herre?
Var du der, da de korsfæstede min Herre?
Å! Nogle gange får det mig til at skælve, skælve, skælve.
Når jeg tænker på, hvordan de korsfæstede min Herre.

Var du der, da de korsfæstede min Herre?

Når vi betragter, hvem der var der, og når vi er ærlige med os selv, så ved vi, at vi
var der, og at vi hjalp med at sætte Jesus på korset!

Enhver holdning, der var til stede på bakketoppen den dag, er til stede i vor midte
nu!
Enhver følelse, der kæmpede i menneskers hjerter,  kæmper i menneskers hjerter
nu.
Ethvert ansigt, der var der, er her også.
Enhver stemme, der dengang råbte, råber stadig.
Ethvert menneske var repræsenteret på Golgata.
Enhver synd var i en nagle eller et spyd eller en torn,
Og tilgivelse for dem alle i blodet, som blev udgydt.’

Peter Marshall, Mr Jones, Meet the Master, s. 114-116. 
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Lektie 1: 28. september – 4. oktober  
‘Ypperstepræsterne og de ældste kom frem med deres

anklager imod ham’

UDENADSVERS: ‘Ypperstepræsterne og hele  rådet søgte nu at skaffe vidnesbyrd
mod Jesus for at få ham dømt til døden, men de fandt intet.’ Mark. 14, 55. 
STUDIEHJÆLP: Den Store Mester, s. 476-484.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Matt. 26, 59-66; Mark. 14, 55-64; Luk. 22, 66-71; Joh.
18, 19-24.
LEKTIENS MÅL: At studere Jesu forhør foran jøderne.

Indledning
‘Der måtte … være en tilsyneladende form for retfærdighed. Det var nødvendigt, at
der  blev  foretaget  en  slags  lovligt  forhør.  Det  gjaldt  for  øvrigheden  om  at
fremskynde dette. De vidste, hvor højt folket ærede Jesus, og de var bange for, at
hvis fængslingen rygtedes viden om, ville der blive gjort et forsøg på at redde ham.
Og hvis forhøret og henrettelsen ikke kom til at ske med det samme, ville der blive
en uges forsinkelse på grund af påsken. Dette kunne få deres planer til at strande.’
Den Store Mester, s. 478. 

‘I det skjulte har jeg intet talt’

1. Hvorfor var anholdelsen af Jesus ulovlig ifølge jødisk lov? Betragt Joh. 8,
3-11; ApG. 23, 26-30.

BEMÆRK: ‘Det var ulovligt … for templets vagtmandskab, som officielt handlede
som  ypperstepræstens  redskab,  at  udføre  anholdelsen.  Det  burde  være  blevet
overladt til vidnernes frivillige handling.’ Morison, Who Moved The Stone, s. 16. 

2. Hvordan udtrykte Jesus sin protest mod denne ulovlighed? Matt. 26, 55.
Sammenlign med Joh. 18, 20.

BEMÆRK: ‘De jødiske lederes embedsmæssige værdighed hindrede dem ikke i at
tage del i forfølgelsen af Jesus. Det var en så vigtig sag at få ham pågrebet, at den
ikke kunne betros til underordnede. De listige præster og ældste havde sluttet sig til
tempelvagten og hoben, som fulgtes med Judas til Getsemane. Hvad var ikke dette
for et selskab for disse fornemme herrer at gøre fælles sag med en pøbelhob, der
higede efter spænding, og som havde bevæbnet sig med alle slags redskaber, som
om det var et vildt dyr, de skulle fange! Nu vendte Kristus sig til præsterne og de 
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Lektie 1: 28. September – 4. oktober
ældste og fæstede sit ransagende blik på dem. De ville aldrig kunne glemme de ord,
han talte, så længe de levede. De var som den Almægtiges skarpe pile. Han sagde
med værdighed: “I er draget ud imod mig med sværd og knipler som mod en tyv
eller  røver.  Dag  efter  dag  sad  jeg  i  helligdommen  og  lærte.  I  har  haft  enhver
mulighed for at lægge hånd på mig, men I gjorde det ikke. Natten egner sig bedre
til jeres gerninger. ‘Men nu er det jeres time, og mørket har magten.’”’ Den Store
Mester, s. 474-475.

‘Ypperstepræsterne og hele rådet’

3. Hvornår fandt afhøringen af Jesus foran Sanhedrin sted? Mark. 14, 55.
Sammenlign med Mark. 14, 68 og 15, 1.

BEMÆRK: ‘Det var ulovligt at føre en retssag, som straffes med døden, om natten.
Kun “penge retssager” kunne føres efter solnedgang.’ Morison,  Who Moved The
Stone, s. 16.
‘Sanhedrin havde dømt Jesus skyldig til døden, men det var i modstrid med den
jødiske lov at forhøre en fange om natten. En lovmæssig dom kunne kun afsiges
ved  dagens  lys  og  i  overværelse  af  det  fuldtallige  råd.  På  trods  af  dette  blev
Frelseren nu behandlet som en dødsdømt forbryder’ Den Store Mester, s. 483.

4. Hvordan bliver vi vist, at ypperstepræsten Kajfas allerede havde besluttet
at fordømme Jesus selv før hans afhøring? Joh. 11, 47-51.

BEMÆRK: ‘[Kajfas] talte han med stor myndighed og overbevisning: “I forstår da
heller ingenting! og I tænker heller ikke på, at det er bedre for jer, at et menneske
dør for folket, end at hele folket går til grunde!” Ypperstepræsten hævdede, at selv
om Jesus var uskyldig, så måtte han skaffes af vejen. Han var besværlig, han drog
folket  til  sig  og forringede rådsherrernes  myndighed.  Han var  kun en!  Det  var
bedre,  at  han døde, end om rådsherrernes  myndighed blev svækket. Hvis folket
først  mistede  tilliden  til  deres  rådsherrer,  ville  dets  magt  som folk  snart  gå  til
grunde. Kajfas fremhævede, at efter dette mirakel ville Jesu disciple sandsynligvis
rejse en opstand. Så vil romerne komme, sagde han, og de vil lukke vort tempel og
afskaffe vore love, så vi tilintetgøres som et folk. Hvad er denne galilæers liv værd
i forhold til folkets liv? Hvis han står i vejen for Israels velfærd, vil det så ikke
være at gøre Gud en tjeneste at få ham fjernet? Det er bedre, at et menneske dør,
end at  hele folket  går  til  grunde… Den politik,  han gjorde sig til  talsmand for,
byggede på et princip, der var lånt fra hedenskabet. Blandt hedningerne havde en
uklar  fornemmelse  af,  at  en  måtte  dø  for  menneskeslægten,  ført  til
menneskeofringer. Sådan foreslog Kajfas ved at ofre Jesus at frelse det skyldige
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Lektie 1: 28. September – 4. oktober
folk, ikke fra deres overtrædelser, men i deres overtrædelser, for at de skulle kunne
leve  videre  i  deres  synd.  Og  ved  at  ræsonnere  således  mente  han  at  dæmpe
modstanden hos dem, der turde vove at sige, at der foreløbig ikke var fundet noget
hos Jesus, der gjorde ham skyldig til døden.’ Den Store Mester, s. 368.

‘Mange kom med falske vidnesbyrd’

5. Hvilket problem stod Sanhedrin over for, da vidner blev fremskaffet til at
vidne imod Jesus? Mark. 14, 55-56.

BEMÆRK: ‘Falske vidner havde modtaget bestikkelse for at beskylde Jesus for at
opflamme  til  oprør  og  søge  at  oprette  en  regering  for  sig  selv.  Men  deres
vidnesbyrd  viste  sig  at  være  svage  og  selvmodsigende.  Når  de  blev  nærmere
udspurgt, forfalskede de deres egne udtalelser.’ Den Store Mester, s. 480.

6. Hvilken rolle spillede vidner i en jødisk retssag? 5 Mos. 17, 6-7.

BEMÆRK:  Et  vigtigt  princip  var,  at  ingen  kunne  kendes  skyldig  på  et  enkelt
vidnes udsagn. Mindst to eller tre vidner måtte vidne om den anklagedes skyld.
Hvis deres vidnesbyrd blev godkendt af dommeren som værende sandt, blev det
krævet af de vidner, at de skulle føre an i udførelsen af dommerens kendelse. Hvis
ikke, led de falske vidner lovens straf. Inden skylden kunne fastlægges, måtte der
gøres en omhyggelig undersøgelse.  Det var kun, når beskyldningen var sand og
skylden sikker, at retten kunne fortsætte og fordømme den anklagede.   

7. Hvilke advarsler giver Bibelen mod falske vidner? 2 Mos. 20, 16; 5 Mos.
19, 16-21.

BEMÆRK: ‘Der var  tre grupper vidnesbyrd,  der blev anerkendt  af  loven: 1.  Et
tomt vidnesbyrd. 2. Et stående vidnesbyrd. 3. Et tilstrækkeligt vidnesbyrd. Nu var
der en praktisk skelnen mellem disse tre grupper bevis. Et “tomt vidnesbyrd” var et
vidnesbyrd, der tydeligvis var irrelevant eller værdiløst og blev straks anerkendt af
dommerne som værende det. Et “stående vidnesbyrd” var bevis af en mere alvorlig
slags, der skulle godkendes foreløbigt, indtil det blev bekræftet eller afkræftet. Et
“tilstrækkeligt  vidnesbyrd”  var  bevis,  hvor  vidnerne  “stemte  overens.”  “Den
mindste uoverensstemmelse  mellem vidners  bevis” (siger  den meget  anerkendte
jødiske skribent  Salvador)  “ødelagde dets  værdi.”  Det  er  derfor  klart,  at  uanset
hvad  de  indledende  vidners  emne  drejede  sig  om,  som  de  to  evangelister
[evangeliers skribenter] henviser til, nåede det ikke forbi det andet og foreløbige
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Lektie 1: 28. September – 4. oktober
skridt.  Dette kan kun betyde,  at  det enten vitterligt  var  i  modsætning til  rettens
erfaring og kundskab, eller at det blev gjort ugyldigt af tekniske årsager. Markus’
udtalelse  om,  at  det  ikke  “stemte  overens,”  antyder  kraftigt  det  sidstnævnte.’
Morison, Who Moved The Stone, s. 18.

‘To falske vidner’

8. Hvilken beskyldning blev til sidst rettet mod Jesus af to vidner? Mark. 14,
57-59. Sammenlign med Matt. 26, 60-61.

BEMÆRK:  ‘Romerne  havde  været  medvirkende  til  at  opbygge  og  udsmykke
templet, og de var meget stolte af det. Enhver ringeagt, der blev udvist imod det,
ville med sikkerhed vække deres harme. Heri kunne romere og jøder, farisæere og
saddukæere mødes, thi de holdt alle templet højt i ære. Der blev fundet to vidner,
hvis udsagn i dette punkt ikke var så modstridende, som de andres havde været.
Den ene, der var blevet bestukket til at anklage Jesus, erklærede: “Han har sagt: Jeg
kan nedbryde Guds tempel og bygge det op på tre dage.” Sådan blev Kristi ord
forvanskede. Hvis de var blevet gengivet nøjagtigt, som han havde talt dem, ville
de ikke have bevirket hans domfældelse, selv ikke af Sanhedrin. Hvis Jesus havde
været et ganske almindeligt menneske, som jøderne hævdede, ville hans erklæring
kun have været udtryk for et tåbeligt, pralende sindelag, men den kunne ikke være
blevet  betegnet  som gudsbespottelse.  Selv om hans ord blev  forvanskede af  de
falske vidner,  rummede de ikke noget,  som af romerne ville blive regnet for en
forbrydelse, der fortjente at straffes med døden.’ Den Store Mester, s. 480.

9. Hvad havde Jesus faktisk sagt? Joh. 2, 18-21. Læs fra vers 13 for at få
sammenhængen.

BEMÆRK: ‘Disse ord havde en dobbelt betydning.  Han hentydede ikke blot til
nedbrydningen af det jødiske tempel og gudsdyrkelsen der, men til sin egen død,
nedbrydningen af hans legemes tempel. Allerede nu var jøderne ved at planlægge
dette. Da præsterne og rådsherrerne vendte tilbage til templet, havde de haft i sinde
at dræbe Jesus og således befri sig for denne fredsforstyrrer. Men da han foreholdt
dem deres  hensigter,  forstod de ham alligevel  ikke. De mente,  at  hans ord kun
gjaldt templet i Jerusalem, og de udbrød harmfuldt: “I seksogfyrre år er der bygget
på  dette  tempel,  og  du  vil  rejse  det  på  tre  dage!”  Nu følte  de,  at  Jesus  havde
berettiget dem til at tvivle om ham, og de blev endnu mere bestyrkede i at forkaste
ham… Med hensyn til Jerusalems tempel havde Frelserens ord: “Bryd dette tempel
ned, og på tre dage skal jeg rejse det igen” en dybere betydning, end tilhørerne
opfattede. Kristus var templets grundvold og liv. Tjenesten der var forbilledlig for
Guds Søns offer. Præsteskabet var oprettet for at fremstille Kristi gerning og hans

9



Lektie 1: 28. September – 4. oktober
stilling  som  midler.  Hele  indstiftelsen  af  offertjenesten  var  en  bebudelse  af
Frelserens død for at genløse verden. Disse ofre ville blive virkningsløse, når den
store begivenhed, som de gennem tiderne havde vist hen til, var fuldbyrdet.’  Den
Store Mester, s. 103-104.

10. Hvilket problem opstod der med dette vidnesbyrd? Mark. 14, 59.

BEMÆRK: ‘Begge mænd erklærede, at de havde hørt fangen bruge bestemte ord,
som indbefattede den dobbelte strafbare handling af trolddom og gudsbespottelse.
Straffen  for  trolddom  var  døden.  Straffen  for  gudsbespottelse  var  stening  og
blotlæggelsen af kroppen. Fra Jesu fjenders standpunkt kunne man næppe anklage
ham for noget mere fatalt. Dog blev vidnesbyrdet stadig underkendt. Hvorfor blev
det nu det? … To ting dukker op fra denne ubestridelige historiske kendsgerning.
For det første var Kajfas ikke almægtig til at udvirke sin vilje i den forsamling. Der
var tydeligvis meget stærke indflydelser i rådets kammer, som gik ind for en streng
overholdelse af loven, især i det afgørende spørgsmål om vidner… Enhver alvorlig
fejl i anklagen kunne nemt have ført til den tvungne løsladelse af Fangen… Selve
den kendsgerning, at vidnesbyrdet blev så nøje undersøgt, antyder en tilsvarende
forsigtighed i selve vidnernes udtalelse. Ifølge den jødiske retslære, som utvivlsomt
var vægtet til gunst for den anklagede, var det meget farligt at være vidne i en sag
med dødsstraf. Straffen for at fremsige et falsk vidnesbyrd var døden.’ Morison,
Who Moved The Stone, s. 20. [Fremhævelsen i den originale.]

‘Er du Kristus, den Højlovedes Søn?’

11. Hvilket spørgsmål stillede ypperstepræsten Jesus, da det blev klart, at de
ikke  kunne  fremskaffe  vidner  til  at  tilvejebringe  beviser  imod  ham?
Mark. 14, 60.

BEMÆRK:  ‘Det  er  klart,  at  efter  afhøringen  af  vidnerne  og  den  endelige
forkastelse af deres vidnesbyrd, begyndte hele håndteringen af sagen at antage en
ubestridelig ulovlig form. Ulovligheden bestod i, at rettens præsident forsøgte at
skaffe det nødvendige grundlag til en domfældelse, som vidnerne selv ikke havde
været i stand til at fremskaffe, ved direkte at spørge Fangen… I sig selv kunne der
måske ikke gøres  indvendinger mod spørgsmålet.  Som en anklaget  mand havde
Kristus  utvivlsomt  ret  til  at  fremføre  kendsgerninger  eller  forklaringer  til  sit
forsvar. Indtil videre havde han foreholdt sig fuldstændig tavs. Det var passende, at
han  blev  spurgt,  om  han  havde  noget  at  sige  angående  beviset.  Det  er  den
utilslørede fjendtlighed over for Fangen,  som er så bemærkelsesværdig,  og som
instinktivt advarer os om det, der følger.’ Morison, Who Moved The Stone, s. 25.
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Lektie 1: 28. September – 4. oktober
12. Hvilket  spørgsmål  stillede  ypperstepræsten  Jesus,  da  han  nægtede  at

besvare hans spørgsmål? Matt. 26, 63.

BEMÆRK: ‘I det næste øjeblik synes ypperstepræsten at have fejet alt foregivende
om  lovlighed  bort.  Stående  på  sin  plads  midt  i  retten,  anvendte  Kajfas  den
højtideligste  form  for  ed  på  Kristus,  som  den  hebraiske  grundlov  kendte,
vidnesbyrdets berømte ed. “Jeg tager dig i ed ved den levende Gud” (Matt. 26, 63).
Som en from og lovlydig jøde havde Kristus ikke noget andet valg end at svare på
dette spørgsmål. “Hvis [siger mishnaen] nogen siger: Jeg tager dig i ed ved den
Almægtige,  ved Sabaot, ved den Nådige og Barmhjertige,  ved den Langmodige,
ved den Kærlige, eller ved nogen af de guddommelige titler, se, så er de tvunget til
at svare.”’ Morison, Who Moved The Stone, s. 25. 

‘Jeg er’

13. Hvilket svar gav Jesus til denne befaling? Mark. 14, 62. Sammenlign med
Matt. 26, 64; Luk. 22, 70.

BEMÆRK: ‘Kristus kunne ikke forholde sig tavs over for denne henvendelse. Der
er en tid til  at tie og en tid til  at tale. Han havde ikke talt,  før han blev direkte
spurgt.  Han vidste,  at det ville blive den visse død for ham at svare;  men dette
spørgsmål  blev  stillet  af  folkets  højeste  anerkendte  myndighed  og  i  den
Allerhøjestes  navn.  Kristus  ville  ikke  undlade  at  vise  den  rette  ærbødighed  for
loven,  og desuden blev hans  eget  forhold  til  Faderen  draget  i  tvivl.  Han måtte
tydeligt erklære, hvem han var, og hvorfor han var kommen.’ Den Store Mester, s.
481.
‘Som Hr. Baring Gould har påpeget, så er disse svar faktisk identiske. Udtrykket
“Du har selv sagt det” eller “I siger det selv; jeg er det”, som for moderne ører
lyder undvigende, havde ikke en sådan bibetydning for den samtidige jødes sind.
“Du siger  det” var  den traditionelle  form, hvorpå en dannet  jøde svarede  på et
alvorligt  eller  trist  spørgsmål.  Høflighed  forbød  et  direkte  “ja”  eller  “nej.”’
Morison, Who Moved The Stone, s. 26. 

14. Hvad var reaktionen på Kristi svar? Mark. 14, 63-65.

BEMÆRK: ‘En ypperstepræst måtte ikke sønderrive sine klæder. Efter levitternes
lov var dette forbudt under dødsstraf.  Under ingen omstændigheder og ikke ved
nogen lejlighed måtte præsten sønderrive sin kappe. Det var skik blandt jøderne at
sønderrive klæderne, når en af deres venner døde, men præsterne måtte ikke følge
denne skik. Der var ved Kristus givet udtrykkelig befaling herom til Moses. 3 Mos.
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Lektie 1: 28. September – 4. oktober
10, 6. Alt, hvad præsterne havde på, skulle være helt og lydefrit.  Disse smukke
embedsdragter symboliserede egenskaberne hos det store forbillede, Jesus Kristus.
Intet, som ikke var fuldkomment, både i klædedragt og i optræden, i ord og i ånd,
kunne være Gud velbehageligt. Han er hellig, og der måtte gives en fremstilling af
hans herlighed og fuldkommenhed ved den jordiske tjeneste.  Kun hvad der  var
fuldkomment,  kunne  på  rette  måde  give  et  billede  af  den  himmelske  tjenestes
hellighed. Det dødelige menneske kunne sønderrive sit eget hjerte ved at udvise et
angerfuldt og ydmygt sind. Gud ville se dette. Men der måtte ikke komme nogen
flænge i præstedragten, thi dette ville skade fremstillingen af det himmelske. Den
ypperstepræst,  der  vovede at  vise sig  i  sit  hellige  embede og forrette  tjeneste i
helligdommen med en sønderrevet  klædning,  blev betragtet  som en person,  der
havde skilt sig ud fra Gud. Ved at sønderrive sin kappe afskar han sig selv fra at
være et forbillede. Gud betragtede ham ikke mere som en tjenestegørende præst.
Denne handlemåde, som Kajfas her lagde for dagen, var et tegn på menneskelige
lidenskaber og menneskelig ufuldkommenhed. Ved at sønderrive sine klæder satte
Kajfas Guds lov ud af kraft for at følge menneskers overleveringer. En lov, der var
skabt af mennesker, tillod, at en præst i tilfælde af gudsbespottelse måtte sønderrive
sine klæder i rædsel over synden, og dog være uden skyld. Sådan blev Guds lov sat
ud  af  kraft  ved  menneskers  love.  Enhver  af  ypperstepræstens  handlinger  blev
betragtet med største interesse af folket, og for virkningens skyld ville Kajfas stille
sin fromhed til  skue. Men ved denne handling,  der  var beregnet  på at  være en
anklage mod Kristus, forhånede han den, om hvem Gud havde sagt: “Mit navn er i
ham.” 2 Mos. 23, 21. Han begik selv gudsbespottelse. Medens han selv stod under
Guds dom, afsagde han dommen over Kristus som en gudsbespotter.’  Den Store
Mester, s. 482. 
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Lektie 2: 5. – 11. oktober
‘Judas, en af de tolv’ 

UDENADSVERS: ‘Troløses vej er deres undergang.’ Ordsp. 13, 15b.
STUDIEHJÆLP: Mesterens Efterfølgere, s. 294 .
LEKTIENS SKRIFTSTED: Joh. 12, 1-8; ApG. 1, 15-20.
LEKTIENS MÅL: At studere Judas’ erfaring.

Indledning
‘Judas hævdede ligesom Johannes at være Kristi discipel, men han ejede kun en
ydre gudsfrygt. Han var ikke ufølsom for skønheden i Kristi personlighed og ofte,
når  han lyttede  til  Frelserens  ord,  følte  han  sig overbevist;  men han ville  ikke
ydmyge sig og bekende sine synder. Ved at modstå den guddommelige påvirkning
vanærede han den Mester, som han foregav at elske.’  Mesterens Efterfølgere,  s.
294.

‘Judas havde pengepungen’

1. Hvad var Judas’ ansvar blandt disciplene? Joh. 13, 29.

BEMÆRK: ‘Judas var en af de tolv; men han havde ikke stræbt efter at overvinde
sine naturlige karaktertræk i overensstemmelse med det lys, der konstant skinnede
på  ham.  Han  havde  høje  tanker  om sin  lederevne  og  betragtede  sig  selv  som
værende bedre end sine meddisciple i  økonomistyrelse.  Han søgte hele tiden at
ophøje  sig  selv,  og  ved  sin  forretningsevne  havde  han  vundet  tilliden  hos  de
elleve… Han var ivrig efter at komme alt, hvad han kunne få fat i, i pengepungen;
og når noget, som han ikke betragtede som værende vigtigt, blev købt, så ville han
sige:  Hvorfor  denne  ødselhed?  Hvorfor  blev  det,  det  kostede,  ikke  lagt  i  den
pengepung, jeg bærer for de fattige?’ Review & Herald, 7. August 1900.
  
2. Hvordan udførte Judas sit hverv? Joh. 12, 6.

BEMÆRK: ‘Som med Ananias og Safira, således var det også med Judas. Hans
begær førte ham til at stjæle fra Herrens skatkammer. Han bar pengepungen, der
indeholdt  gaverne  fra  Kristi  efterfølgere  til  understøttelse  af  værket,  og  han
bevilgede  pengesummer,  som han  aldrig  tillod  at  vise  sig  på  regnskabet.  Han
ræsonnerede, at hans arbejde ikke blev påskønnet nok, og derfor var det hans ret at
betale sig selv i overensstemmelse med sine egne ideer. Ved at handle efter dette
princip blev hans samvittighed fordærvet.’ Manuscript Releases, bind 13, s. 189.
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Lektie 2: 5. – 11. oktober
‘Hvorfor  fik  Judas  lov  til  at  forblive  blandt  disciplene,  når  Kristus  kendte  til
pestpletten i hans hjerte? Hvorfor blev han betroet pengepungen, når Kristus vidste,
at  han  var  uærlig  og  pengebegærlig?  Herren  tillader,  at  mennesker  forbliver  i
tillidsfulde  stillinger  for  at  prøve  deres  hjerter  og  vise  deres  sande  karakterer.
Tilbøjeligheden til at gøre det onde vil blive prøvet og manglerne afsløret. Hvis en
pengebegærlig  ånd  næres,  vil  omstændighederne  afsløre  den  indvendige
fordærvelse.’ Manuscript Releases, bind 20, s. 146.

‘Judas Iskariot, han, som siden forrådte ham’

3. Hvilken hændelse satte gang i Judas’ beslutning om at forråde Jesus? Joh.
12, 1-3. 

BEMÆRK: ‘Simon var blevet helbredt for spedalskhed, og det var dette, der havde
draget ham til Jesus. Han ville gerne vise sin taknemmelighed, og ved Kristi sidste
besøg  i  Betania  gjorde  han  et  gæstebud  for  Frelseren  og  hans  disciple… Ved
måltidet sad Frelseren ved siden af Simon … og ved hans anden side sad Lazarus,
som han havde oprejst fra de døde. Marta vartede op ved bordet, men Maria lyttede
opmærksomt til  hvert  ord fra  Jesu mund.  Jesus havde i  sin nåde tilgivet  hende
hendes synder, han havde kaldt hendes elskede broder frem fra graven, og Marias
hjerte  strømmede  over  af  taknemmelighed.  Hun  havde  hørt  Jesus  tale  om  sin
forestående død, og i sin store kærlighed og sorg havde hun længtes efter at vise,
hvor  højt  hun  ærede  ham.  Ved  store  personlige  ofre  havde  hun  købt  en
alabastkrukke  med  “meget  kostbar  nardussalve,”  hvormed  hun ville  salve  hans
legeme. Men nu var der mange, der sagde, at han snart skulle krones til  konge.
Hendes sorg blev vendt til glæde, og hun var ivrigt efter at være den første til at
hylde sin Herre. Hun sønderbrød sin salvekrukke og hældte indholdet ud over Jesu
hoved og fødder. Derefter knælede hun grædende ned, og medens tårerne vædede
hans fødder, tørrede hun dem af med sit lange, bølgende hår.’ Den Store Mester, s.
379-380. 

4. Hvad sagde Judas om Marias handling? Joh. 12, 4-5. Bemærk Matt. 26, 8-
9.

BEMÆRK:  ‘Nu  var  dette,  som  Maria  gjorde,  i  så  skarp  modsætning  til  hans
selviskhed, at han måtte skamme sig; og som han plejede, søgte han at udpege et
værdigt motiv for sine indvendinger mod hendes gave. Han vendte sig til disciplene
og sagde: ‘“Hvorfor er denne salve ikke blevet solgt for tre hundrede denarer og
givet til de fattige?” Men det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men
fordi han var en tyv; og da han havde pengepungen, stak han jævnlig til sig, hvad
der blev lagt i den.’ Judas følte ingen kærlighed til de fattige. Hvis Marias salve var
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Lektie 2: 5. – 11. oktober
blevet solgt, og udbyttet var kommet i hans besiddelse, ville de fattige ikke have
nydt godt af pengene.’ Den Store Mester, s. 381. 

5. Hvordan reagerede Kristus på Judas’ ord? Joh. 12, 7-8; Matt. 26, 10-13.

BEMÆRK: ‘Maria hørte de misbilligende ord. Hendes hjerte bævede. Hun blev
bange for,  at hendes søster  skulle bebrejde hende hendes ødselhed. Måske også
Mesteren fandt, at hun handlede letsindigt. Hun skulle lige til at liste sig bort uden
at sige et ord til sin undskyldning, da hun hørte Mesterens stemme: “Lad hende
være, hvorfor volder I hende bryderi?” Han så, at hun var forlegen og ulykkelig.
Han vidste, at denne handling havde været et udtryk for hendes taknemmelighed
for hendes synders forladelse, og han bragte lindring til hendes sjæl. Han hævede
sin stemme,  så  den  overdøvede  den  misbilligende  mumlen,  og sagde:  “En god
gerning har hun gjort imod mig. De fattige har I jo altid hos jer, og når I vil, kan I
gøre vel imod dem; men mig har I ikke altid. Hun gjorde, hvad hun kunne; hun har
forud salvet mit legeme til min jordefærd.”’ Den Store Mester, s. 381. 

‘Tredive sølvpenge’

6. Hvordan reagerede Judas på Kristi irettesættelse? Matt. 26, 14-16.

BEMÆRK: ‘Kristus irettesatte Judas ved at bifalde den handling,  som Judas så
strengt  havde fordømt. Dette burde have bragt  ham til  fornuft.  Han burde være
blevet ledt til at undersøge sine motiver og til at bekende, at hans dom over Marias
handling  havde  været  forkert.  Men hans  tidligere  erfaring  havde ikke  været  en
erfaring  af  anger  og  bekendelse.  Hans  snævre,  selviske  ideer  var  ofte  blevet
irettesat af Kristus på en generel måde. I sin undervisning havde Kristus fremstillet
faren ved selviskhed og pengebegærlighed. [Luk. 12, 15.] Men Judas havde ikke
fået gavn af den belæring, der blev givet. Han tog ikke imod Kristi ord i sit hjerte
ved at indgravere dem i sin karakter… De ord, som Kristus talte, da han irettesatte
ham for at kritisere Marias handling, nagede i hans hjerte. Han blev ikke ydmyget
af irettesættelsen, men provokeret. Han sagde til sig selv: “Jeg vil hævnes for denne
irettesættelse.” Han havde til hensigt at få en stor sum penge ved at forråde Kristus.
Han tog  direkte  fra  måltidet  til  ypperstepræsterne  og  samtykkede  i  at  udlevere
Kristus  til  dem.  Præsterne  var  meget  glade,  og  “de  udbetalte  ham  så  tredive
sølvpenge. Og fra den stund søgte han en lejlighed til at forråde ham.”’ Review &
Herald, 7. August 1900.

7. Hvilken bibelsk profeti opfyldte Judas? Zak. 11, 12.
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Lektie 2: 5. – 11. oktober
BEMÆRK: ‘I et profetisk syn havde Zakarias set ned gennem tidsaldrene og set
Guds kære Søns retssag. Judas’ handling bliver således beskrevet: “Og jeg sagde til
dem: ‘Om I synes, så giv mig min løn; hvis ikke, så lad være!’ Så afvejede de min
løn, tredive sekel sølv. Men Herren sagde til mig: ‘Kast den til pottemageren, den
dejlige pris, de har vurderet mig til!’ Og jeg tog de tredive sekel sølv og kastede
dem til pottemageren i Herrens hus.”’ Spirit of Prophecy, bind 3, s. 126.

8. Hvorfor havde ypperstepræsterne brug for Judas’ hjælp? Luk. 22, 6.

BEMÆRK: ‘Judas skulle finde en anledning til at forråde ham, når skaren ikke var
til stede, for præsterne vidste, at folket var Kristi venner. Havde det ikke været for
dette, mente de, at de ville have fuldført deres hensigt for længe siden.’ Manuscript
Releases, bind 20, s. 147.

‘En af jer er en djævel’

9. Hvordan åbenbarede Jesus, at han kendte Judas’ karakter? Joh. 6, 70-71.

BEMÆRK: ‘I alt, hvad Kristus sagde til sine disciple, fandtes der noget, som Judas
i  sit  hjerte  ikke  kunne  billige.  Gennem hans  påvirkning  gjorde  utilfredshedens
surdej hurtigt sin virkning. Disciplene kunne ikke se, hvem der var den egentlige
drivkraft i alt dette; men Jesus så, at Satan overførte sine egne egenskaber til Judas
og således banede sig vej til at påvirke de andre disciple. Et år før forræderiet sagde
Kristus således: “Har jeg ikke selv udvalgt jer tolv? Og dog er en af jer en djævel!”
Joh. 6, 70.’ Den Store Mester, s. 491. 

10. Hvordan viste Jesus Judas, at  han kendte til  sammensværgelsen om at
forråde ham? Joh. 13, 26-30; Matt. 26, 21-25.

BEMÆRK: ‘Forræderen Judas var til  stede ved den hellige nadvertjeneste.  Han
modtog af Jesus symbolerne på hans sønderbrudte legeme og hans udgydte blod.
Han hørte ordene: “Gør dette til ihukommelse af mig!” Og medens han sad der,
hvor selve Guds Lam var til stede, rugede han over sine egne mørke planer og var
opfyldt  af  sine  egne  vrede  og  hævngerrige  tanker.  Ved  fodtvætningen  havde
Kristus givet overbevisende bevis for, at han kendte Judas’ karakter. “I er ikke alle
rene” (Joh. 13, 11), sagde han. Disse ord overbeviste den falske discipel om, at
Kristus kendte hans hemmelige planer. Nu sagde Kristus det mere tydeligt. Da de
sad sammen ved bordet, sagde han, medens han så på sine disciple: “Jeg taler ikke
om  jer  alle;  jeg  ved,  hvem  jeg  har  udvalgt;  men  det  skriftord  måtte  jo  gå  i
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Lektie 2: 5. – 11. oktober
opfyldelse: Den, som spiser mit brød, har løftet sin hæl imod mig.” … Med den
mest smertelige bevægelse spurgte den ene efter den anden: “Det er dog vel ikke
mig, Herre?” Men Judas sad tavs. Til sidst spurgte Johannes i sin dybe fortvivlelse:
“Herre!  hvem er  det.”  Og Jesus svarede:  “Han,  som nu sammen med mig stak
hånden i fadet, han vil forråde mig. Menneskesønnen går bort, sådan som der står
skrevet om ham; men ve det menneske, ved hvem Menneskesønnen bliver forrådt!
Det havde været bedre for det menneske, om han aldrig var født.” Disciplene havde
gransket hinandens ansigter nøje, da de spurgte: “Det er dog vel ikke mig, Herre.”
Og nu fik Judas’ tavshed alles blikke til at rette sig mod ham. Midt i forvirringen og
forundringsudbruddene havde Judas ikke hørt Jesu ord til besvarelse af Johannes’
spørgsmål. Men nu spurgte han, ligesom disciplene havde gjort, for at undgå deres
ransagende blikke: “Det er dog vel ikke mig, rabbi?” Jesus svarede alvorligt: “Du
har selv sagt det.” Forundret og forvirret over at se sine planer røbet rejste Judas sig
hastigt for at forlade salen. “Jesus siger nu til ham: Hvad du gør,  gør det snart!
Efter at han havde fået stykket, gik han straks ud. Og det var nat.” Det var nat for
forræderen, da han vendte sig fra Kristus og gik ud i mørket udenfor. ’ Den Store
Mester, s. 448-449. 

‘Ven, hvorfor kommer du her?’

11. Hvordan identificerede  Judas Jesus  for  dem,  der  kom for at  arrestere
ham? Mark. 14, 43-46.

BEMÆRK:  ‘Forræderen  Judas  glemte  ikke,  hvilken  rolle  han  skulle  spille.  Da
skaren kom ind i haven, havde han vist dem vej, og ypperstepræsten var fulgt lige i
hælene på ham. Han havde givet  Jesu forfølgere et tegn ved at  sige:  “Den,  jeg
kysser, ham er det; ham skal I gribe!” Matt. 26, 48. Nu foregiver han ikke at have
noget at gøre med dem. Han går tæt hen til Jesus og rækker ham hånden som en
gammel ven. Med disse ord: “Vær hilset, rabbi!” kysser han ham flere gange og
lader, som om han græder af medfølelse med ham i den fare, der har ramt ham.’
Den Store Mester, s. 474.

12. Hvad sagde Jesus til Judas? Matt. 26, 50.

BEMÆRK: ‘Jesus sagde til ham: “Ven, hvorfor kommer du her?” Hans stemme
skælvede af  sorg,  idet  han  henvendte  sig  til  den  bedragne  Judas.  “Forråder  du
Menneskesønnen med et kys?” Denne yderst rørende appel burde have vakt Judas’
samvittighed og rørt hans stædige hjerte, men ære, troskab og menneskelig ømhed
havde  fuldstændig  forladt  ham.  Han  stod  modig  og  udæskende  og  viste  ingen
tilbøjelighed til at lade sig formilde. Han havde overgivet sig til Satans kontrol, og
han havde ingen kraft til at modstå ham. Jesus afviste ikke forræderens kys. I dette
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Lektie 2: 5. – 11. oktober
giver han os et eksempel på overbærenhed, kærlighed og medfølelse, som er uden
sidestykke.’ Spirit of Prophecy, bind 3, s. 103.

‘Jeg har forrådt uskyldigt blod’

13. Hvad var Judas’ reaktion på fordømmelsen af Jesus? Matt. 27, 3-4.

BEMÆRK:  ‘Da  forhøret  nærmede  sig  sin  afslutning,  kunne  Judas  ikke  mere
udholde at blive plaget af sin skyldbetyngede samvittighed. Pludselig lød der en
hæs  røst  gennem  salen,  som  slog  alle  de  tilstedeværende  med  rædsel:  Han  er
uskyldig;  skån  ham,  o  Kajfas!  Nu  så  man  Judas’  høje  skikkelse  bane  sig  vej
gennem den forskrækkede mængde. Hans ansigt var blegt  og hærget,  og sveden
perlede i store dråber på hans pande. Han styrtede hen til dommersædet og kastede
de tredive sølvmønter, der havde været prisen for at forråde hans Herre, ned for
ypperstepræstens fødder. Han greb ivrigt fat i Kajfas kjortel og bønfaldt ham om at
frigive Jesus,  idet  han erklærede,  at  denne ikke havde gjort  noget,  der  fortjente
døden. Kajfas rystede ham vredt af sig, men han blev forvirret og vidste ikke, hvad
han skulle sige. Præsternes forræderi var blevet afsløret. Det var øjensynligt, at de
havde  bestukket  disciplen  til  at  forråde  sin  Mester.  “Jeg  har  syndet  og  forrådt
uskyldigt blod,” råbte Judas atter. Men ypperstepræsten, som nu havde genvundet
sin selvbeherskelse, svarede foragteligt: “Hvad kommer det os ved? Det bliver din
sag.” Matt. 27, 4. Præsterne havde været villige nok til at benytte Judas som deres
redskab; men de foragtede hans lumpenhed. Da han kom til dem med sin tilståelse,
hånede de ham.’ Den Store Mester, s. 429.

14. Hvad gjorde Judas, da præsterne forkastede Judas’ protest? Matt. 27, 5-
10. Sammenlign med ApG. 1, 15-20; Zak. 11, 13.

BEMÆRK: ‘Judas indså, at hans tryglen var forgæves, og han styrtede ud af salen,
medens han råbte: Det er for sent! Det er for sent! Han følte, at det ikke ville være
muligt for ham at leve og se Jesus blive korsfæstet, og i sin fortvivlelse gik han hen
og hængte sig. Senere den samme dag, på vejen fra Pilatus’ borg til Golgata, skete
der en afbrydelse i de hånende råb og skrig fra den skare af ugudelige mennesker,
der førte Jesus til korsfæstelsesstedet. Da de kom forbi et ensomt sted, fandt de
Judas’ lig ved foden af et udgået træ. Det var et oprørende syn! Vægten af hans
legeme havde sprængt det reb, hvormed han havde hængt sig i træet. Hans legeme
var ved faldet blevet frygteligt lemlæstet, og nu var hundene ved at æde det. Hans
jordiske  rester  blev  hastigt  begravet,  så  man ikke  kunne se  dem;  men der  lød
mindre spot blandt mængden, og mange blege ansigter vidnede om de tanker, der
skjulte  sig  bag  dem.  Gengældelsen  syntes  allerede  at  hjemsøge  dem,  der  var
skyldige i Jesu blod.’ Den Store Mester, s. 493.
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Lektie 3: 12. – 18. oktober 
‘Landshøvdingen Pontius Pilatus’

UDENADSVERS: ‘Se, i skyerne kommer han, og alles øjne skal se ham, også
deres, som har gennemstunget ham, og alle jordens stammer skal jamre ved hans
komme. Ja, amen.’ Åb. 1, 7.

STUDIEHJÆLP: Den Store Mester, kap. 77.
SKRIFTSTED: Matt. 27, 11-26; Mark. 15, 1-15; Luk. 23, 1-25; Joh. 18, 28 – 

19,  16.
LEKTIENS  MÅL:  At  studere  den  rolle,  som  Pontius  Pilatus  spillede  i

afhøringen og fordømmelsen af Kristus.

Indledning
‘Pilatus higede efter at løslade Jesus; men han indså, at det ikke var muligt for

ham at gøre dette og alligevel beholde sin egen stilling og ære. Han valgte at ofre et
uskyldigt menneskes liv hellere end at miste sin verdslige magt. Hvor findes der
mange,  der  på  samme måde svigter,  hvad  der  er  rigtigt,  for  at  undgå  tab eller
lidelse. Samvittigheden og pligten peger den ene vej, og ens egne interesser peger
den anden vej. Strømmen bruser stærkt i den forkerte retning, og den, som går på
akkord med det onde, rives med ind i syndens dybe mørke.’  Den Store Mester, s.
506.

‘Jeg har i nat lidt meget i en drøm’

1. Hvad slags menneske var Pilatus? Luk. 13, 1. 

BEMÆRK: Pilatus kom fra en militær familie og havde tjent i Tyskland. Mens han
var i Rom, havde han giftet sig med Claudia Procula,  kejser Tiberius’ tredje kones
datter, som var født uden for ægteskab, og måske førte denne forbindelse med den
kejserlige familie til, at han blev udnævnt til Judæas statholder i 26 f.Kr. og fik det
usædvanlige  privilegium  at  tage  sin  kone  med  sig.  Adskillige  provokerende
episoder under hans embedstid er optegnet af verdslige historikere. Han sendte sine
legioner bærende deres legionsfaner (‘ørnene’) ind i Jerusalem til trods for jødiske
følelser  angående  støbte  billeder.  Praktisk  talt  belejrede  jøderne  hans  bopæl  i
Kæsarea i seks dage og nætter, og Pilatus var nødt til at give efter, da han indså, at
det eneste alternativ var en massakre af de protesterende. Senere plyndrede Pilatus
templets  skatkammer  for  midler  til  at  bygge  en  akvædukt,  som  ville  skaffe
vandforsyning til Jerusalem. Da jøderne gjorde oprør imod denne brug af hellige
midler  til  verdslige  gøremål,  fremprovokerede  Pilatus  en  blodig  episode  med
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mange sårede ved at sende soldater forklædt som civile og bevæbnet med køller ind
i den oprørske pøbel. Ved en anden lejlighed opstillede han votivskjolde i det 
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Lektie 3: 12. – 18. oktober
herodianske palads (hans officielle bopæl i Jerusalem), og det var kun en stærk
irettesættelse  fra  kejser  Tiberius  efter  et  protestbrev  fra  ypperstepræsterne  og
herskerne, der fik Pilatus til at give efter og fjerne dem. Luk. 13, 1 nævner endnu
en episode, der ikke er optegnet i verdslig historie, men som er helt i tråd med de
ovennævnte  episoder.  Fra  sådanne  optegnelser  fås  et  billede  af  en  ufølsom,
anmassende, provokerende og stædig mand, hvis opførsel under Kristi retssag ikke
syntes  at  passe  til  ham.  (Votivskjolde:  specielle  vægdekorationer  med religiøse
inskriptioner.)

2. Hvilken episode påvirkede Pilatus’ opførsel under Jesu retssag? Matt. 27, 
19.

BEMÆRK:  ‘Hvad er forklaringen på denne tilsyneladende inkonsistente opførsel
hos en mand, der normalt havde en meget stærk vilje, og som ikke villigt fandt sig
i, at man modsatte sig den? Hvorfor fremstår Pilatus, tyrannen i verdslig historie,
som Pilatus den ubeslutsomme i evangelierne?’ Morison, Who Moved The Stone, s.
47.
‘[Pilatus ] blev ikke overladt at handle i blinde. Et budskab fra Gud advarede ham
mod den udåd, han var i færd med at begå. Som svar på Kristi bøn havde Pilatus’
hustru fået besøg af en engel fra Himmelen, og i en drøm havde hun set Frelseren
og havde talt med ham. Pilatus’ hustru var ikke jøde, men da hun havde set Jesus i
sin drøm, nærede hun ingen tvivl om hans oprindelse eller sendelse. Hun vidste, at
han var den guddommelige Konge. Hun havde set ham ved forhøret  i retssalen.
Hun så, at hans hænder var bundne som en forbryders. Hun så Herodes og hans
soldater gøre skrækkelige ting. Hun hørte præsterne og rådsherrerne anklage ham
som vanvittige i deres skinsyge og ondskab. Hun hørte disse ord: “Vi har en lov, og
efter den lov er han skyldig til døden.” Hun så Pilatus lade Jesus piske efter først at
have erklæret: “Jeg finder ingen skyld hos ham.” Hun hørte dommen blive afsagt af
Pilatus og så ham overgive Kristus til sine bødler. Hun så korset rejst på Golgata.
Hun så jorden indhyllet i mørke og hørte det forunderlige råb: “Det er fuldbragt.”
Og endnu et andet syn mødte hendes blik! Hun så Kristus siddende på den store
hvide sky, medens jorden vaklede i rummet og hans mordere flygtede bort fra synet
af hans herlighed. Med et skrig af rædsel vågnede hun op og skrev straks nogle
advarende ord til Pilatus.’ Den Store Mester, s. 501.

‘Hold dig fra denne retfærdige mand’

3. Hvordan bliver vi vist, at Pilatus ikke ønskede at være indblandet i Jesu
retssag og fordømmelse? Joh. 18, 31a.
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BEMÆRK: ‘I den anklagede så Pilatus en mand, der bar sporene efter vold, men
med  et  roligt  og  ædelt  ansigtsudtryk  og  værdig  holdning.  Den  romerske
landshøvding havde prøvet  mange  sager  før,  men aldrig  før  havde der  stået  et
menneske som dette i hans nærværelse. Han fandt intet spor af forbrydelse i hans
ansigt; og noget i fangens udseende vakte hans medfølelse og respekt. Han vendte
sig mod præsterne, der stod lige uden for døren og spurgte: “Hvad anklage har I at
fremføre mod denne mand?” De var ikke forberedt på dette spørgsmål. De havde
ikke  planlagt  at  fremsætte  detaljerne  i  Jesu  påståede  forbrydelse.  De  havde
forventet, at Pilatus uden tøven ville bekræfte deres beslutning mod Frelseren. Dog
svarede de ham, at de havde prøvet fangen efter deres lov og fundet ham skyldig til
døden. De sagde: “Havde han ikke været en forbryder, så havde vi ikke overgivet
ham til dig.” Men Pilatus var ikke tilfreds med jødernes forklaring og mindede dem
om deres manglende evne til at fuldbyrde loven. Han lod dem forstå, at hvis deres
dom alene var nødvendig til at sikre hans fordømmelse, så var det nyttesløst at føre
fangen til ham. Han sagde: “Tag I ham og døm ham efter jeres lov!”’  Spirit of
Prophecy, bind 3, s. 128-129.

4. Hvilket  andet  forsøg gjorde Pilatus  for at  skyde ansvaret  for  at  prøve
Jesus på en anden? Luk. 23, 5-7. 

BEMÆRK: ‘Da han nu hørte, at Kristus var fra Galilæa, besluttede han at sende
ham  til  Herodes,  som  var  regent  i  denne  provins,  og  som  nu  opholdt  sig  i
Jerusalem.  Pilatus  tænkte  sig  ved  denne  fremgangsmåde  at  lægge  ansvaret  for
retssagen over på Herodes. Han tænkte også, at dette var en god anledning til at
bilægge en gammel strid mellem ham selv og Herodes. Og dette viste sig også at
slå til! De to øvrighedspersoner blev venner på grund af sagen mod Frelseren.’ Den
Store Mester, s. 497. 

‘Hvem vil I, at jeg skal løslade jer?’

5. Hvilket yderligere forsøg gjorde Pilatus for at sikre frikendelsen af Jesus?
Joh. 18, 39. Sammenlign med Matt. 27, 15-21.

BEMÆRK:  ‘Bar-Abbas’,  som blot  betyder  ‘faderens  søn’,  var  sandsynligvis  et
kaldenavn.  (En senere  jødisk rebel  kaldte  sig  selv ‘Bar-Kocheba’,  som betyder
‘stjernens søn.) En gammel tradition siger, at Barabbas’ rigtige navn var Jesus, som
var et almindeligt  jødisk navn og det græske modstykke til  det hebraiske Josua.
(Sammenlign Peter, hvis virkelige navn var Simon Bar-Jonas.)
‘[Pilatus] havde en ide, der stod øverst i hans sind – at få Kristus frikendt på en
eller anden måde og for enhver pris. Vi ser dette motiv løbe igennem alt – forsøget
på at skyde sagen over på Herodes, de tre gange Fangen blev erklæret uskyldig,
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vaskningen  af  hænderne  –  det  sidste  desperate  forsøg  på  at  erstatte  Barabbas.’
Morision, Who Moved The Stone, s. 47.   

6. Hvilken sidste handling gjorde Pilatus for at rense sig selv for ansvaret for
Jesu fordømmelse? Matt. 27, 24.

BEMÆRK: ‘“Da Pilatus så, at han intet kunne udrette, men at der blot blev mere
larm, tog han vand, og i mængdens påsyn vaskede han sine hænder og sagde: ‘Jeg
er uskyldig i dennes blod; det bliver jeres sag!’” Matt. 27, 24. Forgæves forsøgte
Pilatus at befri sig selv fra skylden i at fordømme Jesus. Havde han til at begynde
med handlet hurtigt og beslutsomt og udført sine overbevisninger om det rette, ville
hans  vilje  ikke  være  blevet  underkuet  af  pøbelen;  de  ville  ikke  have  vovet  at
diktere, hvad han skulle gøre. Hans vaklen og ubeslutsomhed viste sig at være hans
ruin. Han så, at han ikke kunne løslade Jesus og dog beholde sin egen stilling og
ære. I stedet for at miste sin verdslige magt valgte han at ofre et uskyldigt liv. Idet
han  gav  efter  for  pøbelens  krav,  piskede  han  Jesus  og  udleverede  ham  til  at
korsfæstes. Men til trods for hans forholdsregler kom netop det, han frygtede, over
ham. Hans æresbevisninger blev frataget ham, han blev væltet fra sit høje embede,
og  naget  af  anger  og  såret  stolthed  tog  han  sit  eget  liv  ikke  længe  efter
korsfæstelsen.’ The Story of Jesus, s. 137. 

‘Jeg har ikke fundet ham skyldig i noget, som kan straffes med
døden’

7. Hvilken konklusion nåede Pilatus frem til efter at have forhørt Jesus, da
det stod klart, at han ikke kunne undgå Jesu retssag? Luk. 23, 4. 14-15.
22. 

BEMÆRK:  ‘Han  veg  tilbage  for  at  udlevere  en  skyldfri  mand  til  den  mest
vanærende og grusomme død, der var til. Da de høje skrig var holdt op, vendte han
sig til folket og sagde: “Hvad ondt har han da gjort?” Men nu var sagen så vidt
fremskreden,  at  man  ikke  hørte  efter  noget.  Det  var  ikke  beviser  for  Kristi
skyldfrihed,  de ville  have,  men hans domfældelse.  Stadig prøvede Pilatus  på at
redde ham. “Så sagde han til dem for tredje gang: Hvad ondt har denne mand da
gjort? Jeg har ikke fundet ham skyldig i noget, som kan straffes med døden.’ Den
Store Mester, s. 502.

8. Hvilken anklage bragte  jøderne imod Jesus,  da de førte  ham frem for
Pilatus? Luk. 23, 1-2 og sammenlign med Joh. 18, 29-33. 
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BEMÆRK:  ‘Pilatus  gik  ud  og  stillede  jøderne  det  formelle  spørgsmål:  “Hvad
anklage har I at fremføre mod denne mand?” Dette var den bestemte åbning af den
romerske retssag, for det var en vigtig del af det romerske system, at en offentlig
Accusatio  skulle  fremsættes,  efterfulgt  af  dommerens  Interrogatio og  fangens
Excusatio. [Det, at Jesus nægtede at tale, gjorde denne del af retssagen vanskelig.
Joh. 19, 9-10; Matt. 27, 14.] Det er tydeligt, selv ved en overfladisk læsning, at der
er en afbrydelse i Johannes’ udgave efter ordene: “Det er os ikke tilladt at lade
nogen henrette.” Pilatus kunne på ingen tænkelig måde have gået direkte fra dette
undvigende og vrede svar til sit ledende spørgsmål: “Er du jødernes konge?” Der
må have været en mellemliggende samtale, der førte frem til det. Heldigvis er den
manglende sætning blevet givet af Lukas.’ Morison, Who Moved The Stone, s. 54.
Stillet over for Pilatus’ afslag på at godtage den jødiske domstols kendelse var de
jødiske  ledere  tydeligvis  bragt  ude af  fatning og var  nødt  til  at  improvisere  en
anklage,  som  ville  holde  under  romersk  lov.  Kristi  vise  svar  på  det  fælde-
spørgsmål, han blev stillet angående skat [Matt 22, 16-21], blev genkaldt, og til at
begynde med tænkte de på at forvrænge hans svar, så de kunne anklage ham. Men
Kristi svar var blevet givet offentligt, og således kunne mange vidner komme frem
og  vise,  at  ypperstepræsterne  bar  falsk  vidnesbyrd.  Derfor  fremsatte  de  den
alternative anklage, at Jesus havde hævdet at være “Kristus, en konge.”

‘Hvis du giver ham fri, er du ikke kejserens ven’

9. Hvilken  pres  lagde  jøderne på Pilatus,  da  han gav udtryk for,  at  han
planlagde at frikende Jesus? Joh. 19, 12.

  

BEMÆRK: ‘Dette var at ramme Pilatus på et ømt sted. Han var under mistanke fra
den romerske regering,  og han vidste,  at  en sådan indberetning ville blive hans
endeligt. Han vidste, at hvis jødernes planer blev krydset, ville deres raseri vende
sig mod ham. De ville ikke lade noget ugjort for at opnå at få hævn. Lige for sine
egne øjne havde han et eksempel på, hvor ihærdige de var, når de stræbte en, som
de hadede, efter livet, én, som de hadede uden grund!’ Den Store Mester, s. 505.

10. Hvem gjorde også Pilatus bange? Joh. 19, 7-8. Sammenlign med Matt. 27,
19.

BEMÆRK:  ‘Pilatus  blev  forfærdet.  Han  havde  ingen  korrekt  forestilling  om
Kristus og hans kald; men han havde en ubestemt tro på Gud og på væsener, der
stod over menneskene. Der var en tanke, der engang havde strejfet hans sind, og
som nu tog mere fast form. Han stillede sig selv det spørgsmål, om det ikke var
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muligt, at det var et guddommeligt væsen, der stod foran ham, iført den parodiske
purpurkappe og kronet med torne.’ Den Store Mester, s. 504.

‘Da han havde sagt dette, gik han ud’

11. Hvilken  anledning  var  Pilatus  blevet  givet,  og  som  han  havde  ladet
passere? Joh. 18, 33-38.

BEMÆRK: ‘I håb om at få ham til at sige sandheden førte Pilatus Jesus til side og
spurgte  ham  atter:  “Er  du  jødernes  konge?”  Jesus  besvarede  ikke  spørgsmålet
direkte. Han vidste, at Helligånden stred med Pilatus, og han gav ham en mulighed
for at erkende sin overbevisning. “Spørger du sådan af dig selv,” spurgte han, “eller
har andre sagt dig det om mig.” Det ville sige: var det præsternes beskyldninger
eller ønsket om at modtage lyset fra Kristus, der tilskyndende Pilatus til at stille
dette spørgsmål. Pilatus forstod, hvad Jesus mente; men stoltheden dukkede op i
hans sind. Han ville ikke indrømme, hvilken overbevisning der trængte sig frem i
ham.  “Er  jeg  måske  en  jøde?”  sagde  han.  “Dit  folk  og  ypperstepræsterne  har
overgivet dig til mig; hvad har du gjort?” Den gyldne lejlighed var forsvundet for
Pilatus. Alligevel lød Jesus ikke være med at give ham mere lys. Medens han ikke
direkte besvarede Pilatus spørgsmål, gav han ham en tydelig meddelelse om sit eget
kald. Han lod Pilatus forstå, at han ikke ønskede nogen jordisk trone. “Mit rige er
ikke af denne verden,” sagde han. “Havde mit rige været af denne verden, så havde
mine tjenere kæmpet for, at jeg ikke skulle overgives til jøderne; men nu er mit rige
ikke af denne verden.” Da sagde Pilatus til ham: “Så er du altså dog en konge?”
Jesus svarede:  “Du har  ret,  jeg er  en konge.  Dertil  er jeg født,  og dertil  er jeg
kommen til verden, at jeg skal vidne om sandheden. Enhver, som er af sandheden,
hører min røst.” Kristus fastslog, at hans ord i sig selv var den nøgle, der kunne
åbenbare  mysteriet  for  dem,  der  var  beredt  til  at  tage  imod  det.  De  havde  en
overbevisende  kraft,  og  dette  var  hemmeligheden  ved  udbredelsen  af  hans
sandhedsrige.  Han ønskede,  at  Pilatus skulle forstå,  at  kun hvis han modtog og
tilegnede sig sandheden,  kunne hans fordærvede natur blive genoprettet.  Pilatus
nærede ønske om at kende sandheden. Der var forvirring i hans sind. Han tog ivrigt
mod Frelserens ord, og hans hjerte blev betaget af stor længsel efter at vide, hvori
sandheden  egentlig  bestod,  og  hvordan  han  kunne  tilegne  sig  den.  “Hvad  er
sandhed?” spurgte han. Men han afventede ikke svaret.’ Den Store Mester, s. 497.

12. Hvordan viste Pilatus, at han ikke handlede af princip, men af det, der
tjente hans egne interesser? Luk. 23, 22.
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BEMÆRK:  ‘Her  viste  Pilatus’  svaghed  sig.  Han  havde  erklæret,  at  Jesus  var
uskyldig, men alligevel var han villig til at lade ham piske for at tilfredsstille hans
anklagere. Han ville tilsidesætte ret og retfærdighed for at gå på akkord med hoben.
Dette gjorde hans stilling svagere. Mængden benyttede sig af hans ubeslutsomhed
og fremkom med endnu stærkere krav om fangens liv. Hvis Pilatus fra første færd
havde stået fast og nægtet at dømme et menneske, som han fandt var uden skyld,
ville han have brudt den skæbnesvangre kæde af begivenheder, der skulle komme
til at lænke ham i anger og skyld, så længe han levede. Hvis han havde gennemført,
hvad han var overbevist  om var rigtigt,  ville jøderne ikke have dristet  sig til  at
foreskrive ham noget.  Kristus ville være blevet  dræbt,  men skylden herfor  ville
ikke have hvilet på Pilatus. Men skridt for skridt havde Pilatus øvet vold mod sin
samvittighed. Han havde undslået sig for at dømme med retfærdighed og billighed,
og nu opdagede han, at han var hjælpeløs i præsternes og rådsherrernes hænder.
Hans vaklen og ubeslutsomhed viste  sig at  være hans ødelæggelse.’  Den Store
Mester, s. 500-501.

13. Hvornår vil Pilatus se Jesus igen? Åb. 1, 7.

BEMÆRK: ‘[Kristus] så frem til den tid, når deres stillinger ville være byttet om,
når han ville sidde ved Guds højre hånd, iklædt magt, når alle, Pilatus, Kajfas og
de, der hånede og spottede ham, ville stå foran ham. Når han kommer i himmelens
skyer, vil hele verden være stævnet foran ham. De, der gennemstak ham, vil se på
ham. Dommen vil fældes over dem, som ikke har taget  imod ham.’  Manuscript
Releases, bind 12, s. 402.
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‘En smerternes mand og kendt med sygdom’

UDENADSVERS: ‘Men han blev såret for vore overtrædelser,  knust for vor
brødes skyld; os til fred kom straf over ham, vi fik lægedom ved hans sår.’ Es. 53,
5.

STUDIEHJÆLP: Mesterens Efterfølgere, s. 121-123.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Es. 53.
LEKTIENS MÅL: At meditere over Es. 53.

Indledning
‘Kristus havde under sin gerning åbnet sine disciples øjne for forståelse af disse
profetier: “idet han gik ud fra Moses og alle profeterne, udlagde han for dem, hvad
der i alle skrifterne handlede om ham.” Luk. 24, 27. Da Peter forkyndte Kristus,
fremdrog han sine beviser fra Det Gamle Testamente. Stefanus havde fulgt samme
fremgangsmåde.  Og også  Paulus  benyttede  ved sin  forkyndelse  de  skrifter,  der
forudsagde  Kristi  fødsel,  død,  opstandelse  og  himmelfart.  Gennem  Moses  og
profeternes  inspirerede  vidnesbyrd  beviste  han  klart,  at  Jesus  fra  Nazaret  var
Messias,  og viste dem, at fra Adams tid var det  Kristi  røst,  der  havde lydt  ved
patriarkerne og profeterne.’ Mesterens Efterfølgere, s. 121.  

‘Ringeagtet, skyet’

1. Hvordan havde Esajas forudsagt den holdning, mennesker ville indtage
mod Kristus, når han blev dømt og korsfæstet? Es. 53, 1-3. 

BEMÆRK: ‘Ønsker vi at blive frelst til sidst, må vi alle gennemgå anger og finde
troen ved korsets fod. Kristus blev ydmyget for at frelse os fra evig vanære. Det
skyldes  vor overtrædelse,  at  mørkets slør omgav hans guddommelige  væsen og
fremtvang et råb fra ham, som fra en, der var slået og forladt af Gud. Han bar vore
sorger og led smerten for vore synder. Han blev selv et offer for vor synd, for at vi
gennem  ham kunne  blive  retfærdige  for  Gud.  Alt  det  ædle  og  højsindede  hos
mennesket  påvirkes  ved  beskuelsen  af  Kristus  på  korset.  Korset  er  et  mægtigt
argument,  som  overbeviser  om  synd.  Hele  livet  kan  benyttes  til  at  udforske
betydningen af Guds kærlighed til synder, den kærlighed, som kom til udtryk ved at
han hengav sin Søn til en foragtet død, hvorved syndere kunne forædles og opnå
det evige liv. Derfor beder jeg dig om at undersøge Kristi kors på ny! Hvis alle de
stolte og forfængelige,  som higer efter menneskers bifald og ophøjelse fra deres
brødre, sammenlignede den største jordiske ære med Guds Søns værdi, han, som
blev forkastet, foragtet og spyttet på af netop dem, han kom for at frelse, hvor 
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intetsigende  er  da  ikke  al  den  ære,  som gives  af  dødelige  mennesker.’  Kristus
Alene, s. 240. 

2. Hvordan blev Esajas’ profeti opfyldt? Joh. 18, 38-40; 19, 13-15; Matt. 27,
22-25.

BEMÆRK: ‘Ved at forkaste Kristus forhærdede jøderne deres hjerter og overgav
sig i Satans magt, så at det ville være umuligt for dem at tage imod Guds nåde.
Sådan er det også nu. Hvis vi ikke skønner på Guds kærlighed og ikke lader den
blive en iboende kraft, der kan blødgøre og ydmyge os, vil vi gå fortabt. Herren kan
ikke give noget tydeligere bevis på sin kærlighed, end han har gjort. Hvis ikke Jesu
kærlighed kan vinde sejr i vort hjerte, findes der ikke nogen anden måde, som vi
kan frelses på.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 33.

‘Vi regnede ham for plaget, slagen, gjort elendig af Gud’

3. Hvordan forudsagde Esajas jødernes holdning over for hans lidelser? Es.
53, 4.

BEMÆRK: ‘Det var den almindelige tro blandt jødefolket, at synden bliver straffet
her i livet. Enhver sygdom blev betragtet som straf for en eller anden misgerning,
som var begået enten af den lidende selv eller af hans forældre. Det er sandt, at al
lidelse er  en følge  af  overtrædelse af  Guds lov, men denne sandhed var  blevet
forvansket.  Satan,  som  er  ophavet  til  al  synd  og  alle  dens  følger,  havde  fået
mennesker til at betragte sygdom og død som noget, der stammede fra Gud, som en
straf, der vilkårligt blev tildelt på grund af synd. Derfor måtte den, der blev ramt af
en eller anden stor sorg eller ulykke, i tilgift bære den byrde at blive betragtet som
en stor synder. Således var vejen beredt for jøderne til at forkaste Jesus. Han, som
“bar vore sygdomme” og “tog vore smerter på sig”, blev af jøderne betragtet som
“plaget, slagen, gjort elendig af Gud,” og de skjulte deres ansigt for ham. Es. 53, 4-
3.’ Den Store Mester, s. 322. 

4. Hvordan blev Esajas’ profeti opfyldt? Matt. 27, 39-43. 

BEMÆRK: ‘Når Kristus atter kommer tilbage til jorden, men ikke som en fange,
der er omringet af pøbelen, skal mennesker se ham. Så vil de komme til at se ham
som Himmelens Konge. Kristus vil komme i sin egen herlighed og i sin Faders
herlighed og i de hellige engles herlighed. Ti tusinde gange ti tusinde og tusinder
og atter tusinder af engle, Guds skønne og sejrrige sønner, der er i besiddelse af en
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ubegribelig  skønhed  og  herlighed,  vil  ledsage  ham.  Så  skal  han  sidde  på  sin
herligheds trone, og alle folkeslag skal samles foran ham. Så skal ethvert øje se
ham, og også de mennesker, som gennemborede ham. I stedet for en tornekrone
skal han bære herlighedens krone, den ene krone inden i den anden. I stedet for den
gamle purpurkongekappe skal han være klædt i blændende hvide klæder, så hvide,
“som ingen blegemand på jorden kan gøre dem.” Mark. 9, 3. Og på sin kappe og
sin lænd har han et navn skrevet: “Kongernes Konge og herrernes Herre.” Åb. 19,
16.  De,  som hånede  og  slog  ham,  skal  også  være  til  stede  dér.  Præsterne  og
rådsherrerne skal atter se, hvad der skete i domssalen. Enhver begivenhed skal vise
sig for  dem, som om den var  skrevet  med ildbogstaver.  Så skal  de,  der  sagde:
“Hans blod komme over os og vore børn,” få svaret  på deres bøn. Så skal hele
verden komme til at vide besked og forstå. Så vil de fatte, hvem og hvad det er,
som de, stakkels, svage, dødelige væsener, har ført krig imod. I frygtelig kval og
rædsel vil de råbe til bjergene og klipperne: “Fald over os og skjul os for hans åsyn,
som  sidder  på  tronen,  og  for  Lammets  vrede!  Thi  deres  vredes  store  dag  er
kommet; hvem kan da bestå?” Åb. 6, 16-17.’ Den Store Mester, s. 506-507. 

‘Vore sygdomme bar han’

5.  Hvordan forklarede Esajas grunden til Kristi lidelser? Es. 53, 5-6.

BEMÆRK: ‘“Han blev såret for vore overtrædelser, knust for vor brødes skyld; os
til fred kom straf over ham.” Es. 53, 5. Kristus blev behandlet, som vi fortjener det,
for at vi kan blive behandlet, som han fortjener. Han blev dømt for vore synder,
som  han  ingen  del  havde  i,  for  at  vi  kunne  blive  retfærdiggjort  ved  hans
retfærdighed, som vi ingen del har i. Han led den død, der tilkom os, for at vi skulle
kunne modtage det liv, som var hans. “Vi fik lægedom ved hans sår.”’ Den Store
Mester, s. 15. 

6. Hvordan forklarede apostlene grunden til Kristi  lidelser? 1 Kor.  15, 3;
Gal. 1, 3-4; 1 Joh. 2, 2.

BEMÆRK: ‘Derpå så jeg den herlige Genløser, smuk og elskelig; jeg så, at han
forlod herlighedens rige og kom til denne mørke, ensomme verden for at give sit
dyrebare  liv  hen  i  døden,  den  retfærdige  for  de  uretfærdige.  Han  tålte  den
grusomme  spot  og  hudstrygelse,  bar  den  flettede  tornekrone  og  svedte  store
blodsdråber  i  haven,  medens  vægten  af  hele  verdens  synder  hvilede  på  ham.
Engelen spurgte: “Hvorfor?” O, jeg så og vidste, at det var for os; for vore synder
led  han  alt  dette,  for  at  han  ved  sit  dyrebare  blod  kunne  genløse  os  til  Gud.’
Budskaber til Menigheden, s. 62. 
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‘Han oplod ikke sin mund’

7. Hvordan forudså Esajas Kristi opførsel foran hans anklagere? Es. 53, 7. 

BEMÆRK: ‘Jesus lyttede  tålmodigt  til  de modstridende vidnesbyrd.  Han sagde
ikke et ord til sit forsvar. Til sidst blev hans anklagere forvirrede og rasende. Man
kom ingen vegne med forhøret. Det så ud til, at deres snedige planer skulle slå fejl.
Kajfas var ude af sig selv. Endnu en sidste udvej var tilbage: Kristus måtte tvinges
til at dømme sig selv. Ypperstepræsten rejste sig fra dommersædet med et ansigt,
der var fordrejet af raseri, og hans stemme og optræden viste tydeligt, at hvis det
stod  i  hans  magt,  så  ville  han  slå  fangen,  der  stod  foran  ham,  til  jorden.  Han
udbrød: “Har du intet at svare på det, de vidner imod dig?” Jesus tav ganske stille.
“Han blev knust og bar det stille, han oplod ikke sin mund som et lam, der føres
hen at slagtes, som et får, der er stumt, når det klippes – han oplod ikke sin mund.”
Es. 53, 7.’ Den Store Mester, s. 480.

8. Hvordan reagerede Kristus, da han blev anklaget? Matt. 26, 62-63; 27, 13-
14.

BEMÆRK: ‘Pilatus  blev forvirret.  Da han så,  at  Jesus ikke gav  sine anklagere
noget svar, sagde Pilatus til ham: “‘Svarer du slet ingenting? Hør, hvor meget de
anklager dig for!’  Men Jesus svarede ikke et  ord mere.” Fra  sin plads bag ved
Pilatus og synlig for alle i retten hørte Kristus skældsordene; men han gav ikke et
ord til svar på alle de falske beskyldninger imod ham. Hele hans fremtræden var et
vidnesbyrd om, at han vidste sig uskyldig. Han stod uden at lade sig rokke af de
bølger af raseri, der slog sammen om ham. Det var, som om de tunge brådsøer af
vrede, der tårnede sig højere og højere op ligesom bølgerne i det larmende hav,
brødes omkring ham, men ikke rørte ham. Han stod tavs, men hans tavshed var
talende.  Den var  som et  lys,  der  skinnede fra  det  indre til  det  ydre  menneske.
Pilatus undrede sig over den holdning, han indtog. Viser denne mand ligegyldighed
for, hvad der sker, fordi han ikke bryder sig om at redde livet, spurgte han sig selv.
Medens han betragtede Jesus, der uden at tage til genmæle tålte spot og forhånelser,
følte  han,  at  denne mand ikke kunne være så uretfærdig og uhæderlig,  som de
højrøstede præster var.’ Den Store Mester, s. 496.

‘Han reves fra de levendes land’

9. Hvordan forudså Esajas, at selvom Kristus var uskyldig, ville han blive
dømt til døden? Es. 53, 8. 
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BEMÆRK: ‘Frelseren viste modsætningen mellem sin egen arbejdsmetode og sine
anklageres fremgangsmåde. I månedsvis havde de ligget på lur efter ham og stræbt
efter at lokke ham i en fælde og stille ham for et hemmeligt råd, hvor de ved at
sværge falsk kunne opnå det, som det var umuligt at vinde ved hæderlige midler.
Nu var de ved at udføre deres hensigter. Pågribelsen ved nattetide af en pøbelhob,
spotten  og  mishandlingerne,  før  han  var  dømt  eller  blot  anklaget,  var  deres
arbejdsmetode, men ikke hans. Deres handlemåde var et brud på loven. Efter deres
egne  bestemmelser  erklæredes  det,  at  ethvert  menneske  skulle  behandles  som
uskyldigt, indtil dets skyld var bevist. Efter deres egne forordninger stod præsterne
som  strafskyldige.  Så  vendte  Jesus  sig  til  den  spørgende  og  sagde:  “Hvorfor
spørger du så mig?” Havde ikke præsterne og rådsherrerne sendt spioner ud for at
overvåge hans bevægelser og for at indberette hvert ord, han havde sagt? Havde
ikke disse været  til  stede, hver gang folket  havde været  samlet, og havde bragt
præsterne underretning om alt, hvad han havde sagt eller gjort? “Spørg dem, der
har hørt det, om hvad jeg har talt til dem,” sagde Jesus. “Se, de ved, hvad jeg har
sagt.” Annas blev bragt til tavshed ved det afgørende i dette svar. Af frygt for, at
Kristus skulle sige noget om hans egen fremgangsmåde, som han ville foretrække
at bevare skjult for andre,  sagde han ikke mere til ham denne gang. En af hans
tjenere, der blev harmfuld over at se Annas bragt til tavshed, slog Jesus i ansigtet
og sagde: “Svarer du ypperstepræsten sådan?” Kristus svarede roligt: “Har jeg talt
usømmeligt, så bevis, at det er usømmeligt; men har jeg talt ret, hvorfor slår du mig
da?” Han sagde ingen skarpe eller hævnlystne ord. Hans rolige svar kom fra et
syndfrit hjerte, der var tålmodigt og mildt, og som ikke ville lade sig ophidse.’ Den
Store Mester, s. 477. 

10. Hvordan blev Esajas’ ord opfyldt? Mark. 14, 63-64; Joh. 18, 29-32; Mark.
15, 15.

BEMÆRK:  ‘Kun  ved  hjælp  af  hans  død  kunne  verden  frelses.  Ligesom  et
hvedekorn måtte  Menneskesønnen lægges  i jorden og dø og begraves,  så ingen
kunne se ham; men han skulle atter leve. Kristus forkyndte sin fremtid, idet han
fremstillede den gennem billeder fra naturen, for at disciplene skulle kunne forstå
det.  Det  egentlige  resultat  af  hans  udsendelse  skulle  opnås  ved  hans  død.  Han
sagde: “Sandelig, sandelig siger jeg eder: hvis hvedekornet ikke lægges i jorden og
dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, bærer det megen frugt.” Når
hvedekornet lægges i jorden og dør, spirer det frem og bærer frugt. På samme måde
ville  Kristi  død blive  frugtbringende  for  Guds rige.  Efter  de  samme love,  som
gælder for  planteverdenen,  ville  livet  blive følgen  af  hans død. De,  som dyrker
jorden, har altid dette billede for øje. År efter år bevarer mennesket sit forråd af
korn ved tilsyneladende at kaste den mest udsøgte del deraf bort. En tid må det
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ligge skjult under plovfuren, vogtet  af Herren selv. Så kommer stråene til  syne,
derefter akset og så kornet i akset. Men denne udvikling kan ikke finde sted, hvis
ikke kornet bliver begravet, er usynligt for alle, skjult og tilsyneladende gået tabt
Sæden, der er begravet i jorden, frembringer frugt, og når turen kommer til denne,
bliver også den sået. Sådan vil Kristi død på Golgata komme til at bære frugt til
evigt liv. Beskuelsen af dette offer vil være den største herlighed for dem, der som
frugten heraf skal leve til evige tider. Det hvedekorn, som bevarer sit eget liv, kan
ikke frembringe nogen frugt. Det bliver kun det ene korn. Kristus kunne, hvis han
ville, frelse sig selv fra døden; men hvis han gjorde dette, måtte han blive ved med
at være ene. Så kunne han ikke føre sønner og døtre til Gud. Kun ved at hengive sit
liv kunne han skænke menneskeslægten liv. Kun ved at lægges i jorden for at dø
kunne han blive sædekornet til den vældige høst – de store skarer, der ud af alle
folkeslag og stammer og tungemål og folk er genløste til Gud.’ Den Store Mester,
s. 425.

‘Gravkammer hos den rige’

11. Hvordan forudsagde Esajas, at Kristus ville blive dræbt sammen med de
ugudelige? Es. 53, 9a.

12. Hvordan blev Esajas’ ord opfyldt? Luk. 23, 32-33.

BEMÆRK:  ‘For  at  gøre  Jesu  død  så  forsmædelig  som  muligt  blev  to  røvere
korsfæstet sammen med ham, én på hver side. Røverne blev taget med magt, og
efter megen modstand blev deres arme tvunget bagud og naglet til deres kors. Men
den ydmyge Jesus gjorde ingen modstand. Han behøvede ingen til at tvinge sine
arme tilbage  på korset.  Medens røverne  forbandede deres  bødler,  bad Frelseren
inderligt for sine fjender: “Fader! tilgiv dem; thi de ved ikke, hvad de gør.” Det var
ikke legemlige kvaler alene, Kristus måtte udstå; hele verdens synder hvilede på
ham.’ Budskaber til Menigheden, s. 212.

13. Hvilken profeti blev fremsagt om Kristi legeme i døden? Es. 53, 9.

14. Hvordan blev denne profeti opfyldt? Matt. 27, 57-60.

BEMÆRK: ‘Josef fra Arimatæa og Nikodemus [kom] disciplene til hjælp. Begge
disse mænd var medlemmer af Sanhedrin og kendte Pilatus. De var begge rige og
indflydelsesrige mænd. De havde besluttet, at Jesu legeme skulle have en ærefuld
begravelse. Josef gik dristigt op til Pilatus og bad ham om at måtte få Jesu legeme.
Her hørte Pilatus for første gang, at Jesus virkelig var død. Modstridende rygter var
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nået til ham med hensyn til de begivenheder, der knyttede sig til korsfæstelsen, men
med vilje havde man forholdt meddelelsen om Kristi død for ham. Pilatus var af
ypperstepræsterne  og rådsherrerne  blevet  advaret  mod bedrag fra Kristi  disciple
med hensyn til hans døde legeme. Da han havde hørt Josefs anmodning, sendte han
derfor bud efter den høvedsmand, der havde ansvaret ved korset, og fik sikkerhed
for, at Jesus virkelig var død. Af ham fik han også en beretning om begivenhederne
på Golgata,  som bekræftede, hvad Josef sagde. Josefs bøn blev opfyldt.  Medens
Johannes  var  bekymret  for  sin  Mesters  begravelse,  vendte  Josef  tilbage  med
Pilatus’ befaling om udlevering af Kristi legeme, og Nikodemus kom og medbragte
en kostbar blanding af myrra og aloe, næsten hundrede pund, som skulle bruges til
balsameringen. End ikke de mest ansete mænd i Jerusalem kunne man have vist
større ærbødighed i døden.’ Den Store Mester, s. 529.
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Lektie 5: 26. oktober – 1. november
‘Det samme sagde alle de andre disciple’

UDENADSVERS: ‘Jeg skuer til  højre og spejder, men ingen vil kendes ved
mig, afskåret er mig hver tilflugt, ingen bryder sig om min sjæl.’ Sal. 142, 5.

STUDIEHJÆLP: Budskaber til Menigheden, s. 198-202.
LEKTIENS SKRIFTSTED:  Mark.  14, 27-31. 47-50. 66-72;  Luk.  23,  49-56;

Joh. 19, 25-27. 38-42. 
LEKTIENS MÅL: At studere disciplenes handlinger under Kristi afhøring og

fordømmelse.

Indledning
‘Selvom Kristus tydeligt fortalte dem, hvad hans skæbne ville være, var de ikke
forberedt på at forandre deres ideer. De var ikke villige til at tro de ubehagelige
sandheder, som han åbnede for dem. De var ikke villige til at opgive tanken om, at
Kristus  ville  være  en  sejrherre.  De  ville  ikke  nære  den  ide,  at  han  ville  blive
forkastet og behandlet som en slave af sine fjender. Da de ikke troede på Kristi ord,
fattede de ikke profeternes ord og mente, at de var i uoverensstemmelse med Kristi
ord. Vi undrer os over, at de ikke kunne fatte disse ting; for idet vi står på denne
side af korset, så ser vi, hvordan profeternes forudsigelser blev opfyldt til punkt og
prikke. Fordi  de ikke troede på de ord, Kristus talte til  dem (og han talte  altid
sandheden og førte dem aldrig bag lyset), var de uforberedt på de prøvende scener,
som de var kaldet til at gennemgå.’ Signs of the Times, 9. juli 1896. 

‘Jesus tog de tolv til side’

1. Hvordan prøvede Jesus at berede disciplene på den kommende krise? 
Matt. 20, 17-19. Sammenlign med Matt. 16, 21-22.   

BEMÆRK: ‘Før sin korsfæstelse forklarede Frelseren sine disciple, at han skulle
dø og stå op af graven igen, og der kom engle for at indprente hans ord i hjerte og
sind. Men disciplene ventede en timelig befrielse fra det romerske åg, og de kunne
ikke finde sig i den tanke, at den, som alle deres håb samledes om, skulle lide en
skændig  død.  De  ord,  de  havde  brug  for  at  huske,  var  slettet  ud  af  deres
hukommelse, og da prøvelsens time kom, fandt den dem uforberedte. Jesu død fik
deres  håb  til  at  briste  i  samme grad,  som hvis  han  ikke  havde  advaret  dem i
forvejen. I profetierne åbnes fremtiden for os lige så tydeligt, som den blev åbnet
for disciplene ved Kristi ord. Begivenhederne i forbindelse med prøvetidens udløb
og forberedelserne til trængselstiden afsløres klart og tydeligt for os. Men den store
hob har ikke mere forståelse for disse vigtige sandheder, end om de aldrig havde
været forkyndt. Satan er på vagt for at udslette alle indtryk, der kunne gøre dem 
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vise til frelse, og trængselstiden vil finde dem uforberedte.’ Konfrontation, s. 487-
488.

2. Hvilket spørgsmål  optog disciplenes sind? Matt.  20, 20-24. Sammenlign
med Matt. 18, 1; Mark. 9, 33-34; Luk. 22, 24.

BEMÆRK: ‘Den kristne må lægge al egenkærlighed til side. Farisæernes hykleri
var  resultatet  af  egenkærlighed.  Selvforherligelse  var  målet  i  deres  liv.  Det  var
dette, der førte dem til at fordreje Skrifterne og bruge dem forkert, og som gjorde
dem blinde for hensigten i Kristi mission. Dette snedige onde var selv disciplene i
fare for at nære. Det var dette, der fremkaldte striden om, hvem der ville være den
største. Det var dette, der kom imellem dem og Kristus og gjorde, at de var så lidt i
harmoni  med  hans  selvfornægtelsesmission  og  så  langsomme  til  at  forstå
forløsningens hemmelighed. Ligesom surdej vil skabe fordærvelse og forrådnelse,
hvis den får lov til at fuldføre sit arbejde, således vil egenkærlighedens ånd, dersom
den næres, udvirke sjælens besmittelse og ødelæggelse. Men hvor udbredt er denne
snedige, vildledende synd ikke blandt vor Herres efterfølgere i dag som i gamle
dage! Hvor ofte er vor tjeneste for Kristus og vort fællesskab med hinanden ikke
skæmmet af det hemmelige ønske om at ophøje selvet! Det er kun Guds kraft, der
kan forjage egenkærlighed. Denne forandring er tegnet på hans værk. Når den tro,
vi modtager, ødelægger egenkærlighed og forstillelse, når den leder os til at søge
Guds ære og ikke vor egen, så ved vi, at den er rigtig. “Fader, herliggør dit navn”
var  grundprincippet  i  Kristi  liv,  og  hvis  vi  følger  ham,  vil  dette  være
grundprincippet i vort liv.’ Signs of the Times, 19. marts 1902. 

‘Jeg vil aldrig fornægte dig’

3. Hvilken troskabserklæring havde alle disciplene afgivet? Matt. 26, 35.

BEMÆRK: ‘“Ganske det  samme sagde også alle de andre.”  Mark. 14, 29-31. I
deres selvtillid benægtede de den gentagne erklæring, som kom fra ham, der ved
alt. De var ikke beredt til prøven. Når fristelsen overvældede dem, ville de komme
til at forstå, hvor svage de var.’ Den Store Mester, s. 461. 

4. Hvordan reagerede alle disciplene, da krisen kom? Matt. 26, 56b.

BEMÆRK: ‘Disciplene blev rædselsslagne, da de så Jesus overgive sig til at blive
grebet og bundet. Det krænkede dem, at han skulle lide denne ydmygelse for sig
selv og for dem. De kunne ikke forstå hans handlemåde, og de bebrejdede ham, at
han havde givet efter for skaren. Midt i deres harme og frygt foreslog Peter, at de
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skulle redde sig selv. Dette forslag blev fulgt, og “da forlod alle disciplene ham og
flygtede.” Men Kristus havde forudsagt denne flugt. Han havde sagt: “Se, den time
kommer, ja, den er allerede kommet, da I skal spredes hver til sit og lade mig ene
tilbage; dog, jeg er ikke ene, thi Faderen er med mig.” Joh. 16, 32.’  Den Store
Mester, s. 475-476.

‘Fandt han dem sovende’

5. Hvad bad Jesus disciplene om, da han tog til Getsemane? Matt. 26, 36;
Luk. 22, 40.

BEMÆRK: ‘Det menneskelige hjerte higer efter medfølelse i lidelsen. Kristus følte
denne længsel til sin sjæls dybder. I sin største sjælekval kom han hen til disciplene
med et brændende ønske om at høre nogle trøstende ord fra dem, som han så ofte
havde velsignet og trøstet og skærmet i sorg og nød. Han selv, som altid havde haft
deltagende ord parat til dem, led nu overmenneskelige kvaler, og han længtes efter
at vide, at de bad for ham og for sig selv.’ Den Store Mester, s. 470.

6. Hvad fandt Jesus, da han vendte tilbage til dem? Luk. 22, 45.

BEMÆRK: ‘Han rejste sig op med pinefuld anstrengelse og vaklede hen til  det
sted, hvor han havde forladt sine venner. Men han “finder dem sovende.” Hvis han
havde fundet dem bedende, ville det have lettet hans sind. Hvis de havde søgt deres
tilflugt  hos Gud, for at sataniske kræfter ikke skulle få magt over dem, så ville
deres urokkelige tro have været ham en trøst. Men de havde ikke ænset den ofte
gentagne advarsel: “Våg og bed!” I begyndelsen havde de været meget bekymrede
ved at se deres Herre, som plejede at være så rolig og værdig, kæmpe med en sorg,
der var dem helt ufattelig. De havde bedt, da de hørte den lidendes høje råb. Det var
ikke deres hensigt at svigte deres Herre, men det var, som om de var lammede af en
døsighed, som de havde kunnet ryste af sig, hvis de var blevet ved med at bønfalde
Gud. De gjorde sig ikke klart, hvor nødvendigt det er at våge og bede inderligt for
at kunne modstå fristelsen. Lige før Jesus begav sig hen til haven, havde han sagt til
disciplene:  “I  denne  nat  skal  I  alle  forarges  på  mig!”  De  havde  givet  ham de
kraftigste forsikringer om, at de ville følge ham både til fængsel og død, og den
stakkels, selvsikre Peter havde tilføjet: “Om så alle forarges på dig, vil jeg dog ikke
gøre det.” Matt. 26, 31. 33. Men disciplene stolede på sig selv. De så ikke hen til
den mægtige hjælper, som Jesus havde rådet dem til at gøre. Derfor fandt man dem
sovende, da Frelseren trængte mest til deres medfølelse og bøn. Selv Peter sov.’
Den Store Mester, s. 470.    
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‘For at I ikke skal falde i fristelse’

7. Hvilket råd gav Jesus disciplene? Matt. 26, 41; Luk. 22, 46.  

BEMÆRK: ‘Disciplene vågnede ved at  høre Jesu stemme,  men de kendte ham
knap, fordi hans ansigt var så forandret af smerte. Jesus henvendte sig til Peter og
sagde: “Simon, sover du? Kunne du ikke våge én time? Våg og bed, for at I ikke
skal  falde  i  fristelse!  Ånden  er  villig,  men  kødet  er  skrøbeligt.”  Jesus  følte
deltagelse for disciplenes skrøbelighed. Han frygtede for, at de ikke ville være i
stand til at bestå den prøve, som ville komme over dem ved hans forrådelse og død.
Han bebrejdede  dem ikke,  men sagde:  “Våg og bed,  for  at  I  ikke  skal  falde  i
fristelse.” Selv i sin store sjælekval søgte han at undskylde deres skrøbelighed. Han
sagde: “Ånden er villig, men kødet er skrøbeligt.”’ Den Store Mester, s. 471.

8. Hvordan bebrejdede Jesus dem? Matt. 26, 45.

BEMÆRK:  ‘Atter  giver  disciplene  i  deres  træthed  efter  for  den  mærkelige
døsighed, der overvælder dem. Igen finder Jesus dem sovende. Han ser bedrøvet på
dem,  medens  han  siger:  “Sover  I  stadig  og  hviler  jer?  Se,  timen  er  nær,  da
Menneskesønnen skal forrådes i synderes hænder.”’ Den Store Mester, s. 473.

‘I skal spredes’

9. Hvad  var  disciplenes  første  reaktion,  da  skaren  kom  for  at  arrestere
Jesus? Luk. 22, 49.

BEMÆRK: ‘Disciplene havde tænkt, at deres Mester ikke ville have fundet sig i at
blive grebet; thi den samme magt, der havde fået skaren til at falde om som døde,
kunne være blevet ved med at gøre dem magtesløse, indtil Jesus og hans ledsagere
var undkommet. De blev skuffede og harmfulde, da de så rebene blive taget frem
for at binde hænderne på ham, som de elskede.’ Den Store Mester, s. 474. 
 
10. Hvordan reagerede disciplene, da Jesus blev arresteret? Mark. 14, 50.

BEMÆRK: ‘Disciplene blev rædselsslagne, da de så Jesus overgive sig til at blive
grebet og bundet. Det krænkede dem, at han skulle lide denne ydmygelse for sig
selv og for dem. De kunne ikke forstå hans handlemåde, og de bebrejdede ham, at
han havde givet efter for skaren. Midt i deres harme og frygt foreslog Peter, at de
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skulle redde sig selv. Dette forslag blev fulgt, og “da forlod alle disciplene ham og
flygtede.” Men Kristus havde forudsagt denne flugt. Han havde sagt: “Se, den time
kommer, ja, den er allerede kommet, da I skal spredes hver til sit og lade mig ene
tilbage; dog, jeg er ikke ene, thi Faderen er med mig.” Joh. 16, 32.’  Den Store
Mester, s. 475-476.    

‘Deres ord syntes dem at være løs tale’

11. Hvad var disciplenes reaktion på nyhederne om Kristi opstandelse? Luk.
24, 10-11.

BEMÆRK:  ‘Denne  dag,  som  for  hele  Himmelen  var  en  glædesdag,  var  for
disciplene en dag med uvished, forvirring og rådvildhed. Deres manglende tillid til
kvindernes vidnesbyrd er et bevis for, hvor dybt deres tro var sunket. Meddelelsen
om Kristi opstandelse var  så forskellig fra,  hvad de havde forventet,  at  de ikke
kunne tro på den. De syntes, at dette var for godt til at kunne være sandt. De havde
hørt  så  meget  om  saddukæernes  lærdomme  og  deres  såkaldte  videnskabelige
teorier, at de kun gjorde sig et uklart begreb om, hvad opstandelse ville sige. De
vidste knap, hvad opstandelse fra de døde kunne betyde. De var ikke i stand til at
fatte dette store emne.’ Den Store Mester, s. 541.

12. Hvordan var disciplenes sindstilstand, da den opstandne Jesus viste sig for
dem? Joh. 20, 19a.

BEMÆRK: ‘Da de to disciple når tilbage til Jerusalem, går de ind ad østporten,
som ved festlige lejligheder står åben om natten. Husene er mørke og stille, men
vandrerne finder vej gennem de snævre gader ved lyset af den opgående måne. De
begiver sig hen til salen ovenpå, hvor Jesus tilbragte den sidste aftens timer lige før
sin død. Her vidste de, at de ville kunne finde brødrene. Skønt det er så sent, ved
de, at disciplene ikke vil lægge sig til at sove, før de har fået vished for, hvad der er
blevet af deres Herres legeme. De finder døren ind til værelset forsvarligt stænget.
De banker på for at blive lukket ind, men der kommer intet svar. Alt er stille. Så
nævner de, hvem de er. Slåen bliver forsigtigt skudt fra døren, de går ind, og en
anden træder usynlig ind sammen med dem. Så bliver døren atter stænget for at
holde eventuelle spioner ude.’ Den Store Mester, s. 547.

13. Hvordan hilste Jesus på disciplene? Joh. 20, 19b-21.

BEMÆRK: ‘“Da blev disciplene glade, fordi de så Herren.” Tro og glæde trådte i
stedet for vantro, og med følelser, som ingen ord kunne give udtryk for, erkendte de
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ham for at være deres opstandne Frelser. Ved Jesu fødsel havde engelen forkyndt:
“På jorden fred i mennesker, der har hans velbehag!” Og nu, første gang Frelseren
viste sig for sine disciple efter sin opstandelse, sagde han de samme velsignede ord
til dem: “Fred være med eder!” Jesus er altid rede til at tale fred til sjæle, der er
tynget af tvivl og frygt. Han venter på, at vi skal åbne døren til vort hjerte for ham
og sige: Bliv hos os! Han siger: “Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører
min røst og åbner døren, da vil jeg gå ind til ham og holde nadver med ham, og han
med mig.” Åb. 3, 20.’ Den Store Mester, s. 548.
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‘Jeg bad for dig’

UDENADSVERS: ‘Simon, Simon! se, Satan begærede jer for at sigte jer som
hvede. Men jeg bad for dig, at din tro ikke må glippe. Og når du engang omvender
dig, da styrk dine brødre.’ Luk. 22, 31-32.

STUDIEHJÆLP: Den Store Mester, s. 483-485
LEKTIENS SKRIFTSTED: Luk. 22, 31-62.
LEKTIENS MÅL: At studere den rolle, Peter spillede i de afsluttende scener i

Kristi liv.

Indledning
‘Da Peter sagde, at han ville følge sin Herre til fængsel og til død, mente han hvert
eneste ord af, hvad han sagde; men han kendte ikke sig selv. Skjult i hans sjæl
fandtes der slette egenskaber, som omstændighederne ville vække til live. Hvis ikke
han blev gjort opmærksom på sin fare, ville disse føre til hans evige undergang.
Frelseren så hos ham en selvoptagethed og selvsikkerhed, som ville vise sig at være
større end selv hans kærlighed til  Kristus.  Megen svaghed,  megen uovervunden
synd, et ikke helliggjort  sind, letsindige tanker, dumdristighed over for fristelser
havde afsløret sig gennem hans livs erfaringer.’ Den Store Mester, s. 461. 

‘Du er Kristus’

1. Hvilken erklæring om tro på Kristus afgav Peter på et tidspunkt, da 
mange af Kristi disciple forlod ham på grund af hans upopulære lære? 
Joh. 6, 66-69.

BEMÆRK:  ‘Til  trods  for,  at  troen  hos  mange  havde  svigtet  fuldstændigt,  og
præsternes  og  herskernes  magt  var  mægtig  imod  dem,  erklærede  den  modige
discipel så frimodigt sin tro. I denne anerkendelse så Jesus det levende princip, som
ville levendegøre hans troendes hjerter i kommende tidsaldre. Det er Guds Ånds
hemmelighedsfulde  gerning  på  menneskehjertet,  der  ophøjer  det  mest  ydmyge
hjerte  til  en  kundskab  over  al  jordisk  visdom,  en  kendskab  til  Guds  hellige
sandheder.’ Redemption: or The Miracles of Christ the Mighty One, s. 65.

2. Hvilken stor indsigt blev åbenbaret for Peter? Matt. 16, 15-17.

BEMÆRK: ‘Den sandhed, som Peter havde aflagt bekendelse om, er grundlaget for
den troendes tro: Det er den, som Kristus selv har erklæret for at være evigt liv. 
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Men at være i besiddelse af denne viden var ingen grund til selvforherligelse. Det
var  ikke  på  grund  af  Peters  egen  visdom eller  godhed,  at  den  var  blevet  ham
åbenbaret.  Et  menneske  kan  aldrig  ved  sin  egen  kraft  nå  til  erkendelse  af  det
guddommelige. “Højere er den end himlen – hvad kan du? Dybere end Dødsriget –
hvad ved du?” Job 11, 8. Kun barnekårets ånd kan åbenbare os Guds dybder, det,
som “intet  øje har set og intet øre hørt,  og hvad der ikke er opkommet i noget
menneskes hjerte.” “Thi os har Gud åbenbaret det ved Ånden; Ånden ransager jo
alt, endog Guds dybder.” 1 Kor. 2, 9-10. “Fortroligt samfund har Herren med dem,
der frygter ham.” At Peter kunne se Kristi herlighed, var et vidnesbyrd om, at han
var oplært af Gud.” Sal. 25, 14; Joh. 6, 45. Ja, i sandhed: “Salig er du, Simon Jonas’
søn! thi det har kød og blod ikke åbenbaret dig.”’ Den Store Mester, s. 280. 

3. Hvordan  forklarede  Jesus,  at  Peter  ikke  var  egnet  til  at  være  hans
menigheds grundvold til trods for hans sikre tilkendegivelse om tro? Matt.
16, 18. Sammenlign med 1 Pet. 2, 6-8; Es. 8, 14.

BEMÆRK: ‘Navnet Peter betyder en sten, men Kristus henviste ikke til Peter som
klippen. Han talte om en klippe, der var helt stabil og urokkelig. Han henviste til de
ord, Peter havde talt: “Du er Kristus, den levende Guds Søn;” og han sagde: “Så
siger jeg også til dig, … på den klippe vil jeg bygge min kirke, og Dødsrigets porte
skal ikke få magt over den.” Sandheden, Livet  og verdens Lys  skulle være den
kristne kirkes grundvold.’ Youth’s Instructor, 15. Juni 1899. 
Der er  et  ordspil på græsk,  der  ikke kan oversættes.  Jesus havde tidligere givet
Simon kaldenavnet  ‘Kefas,’  som oversættes  til  græsk  med  Petros,  et  ord,  som
betyder et klippestykke eller en sten. Da Jesus talte om den klippe, på hvilken han
ville bygge sin kirke,  valgte Herren ikke at  bruge ordet  petros,  men petra,  som
betyder klippe snarere end et klippestykke. Mens det giver fuldstændig god mening
at rejse en bygning på en klippegrundvold, ville det være fuldstændig tåbeligt at
rejse en permanent bygning på et klippestykke eller en sten, som kan flytte  sig
under belastning.

‘Om dog alle forarges på dig, vil jeg dog ikke gøre det’

4. Hvilken sikker påstand fremsatte Peter, da Jesus advarede disciplene om,
at en af dem ville forråde ham? Matt. 26, 33. Sammenlign med vers 35.

BEMÆRK: ‘Nu føler Peter, at han må tale og forvisse sin Mester om, at han aldrig
vil være skyldig i at forlade sin Herre. “Om dog alle forarges på dig,” siger han,
“vil jeg dog ikke gøre det.” Peter indså ikke, at han i selve denne påstand afviste
Kristi advarsel og formaning. Tiden var kommet, da tavshed var veltalenhed, da
stille eftertanke var langt bedre end nogen tale, han kunne have holdt. Men Peter
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kendte så lidt til sit eget hjerte, at han nægtede sandfærdigheden i Kristi udtalelse.’
Signs of the Times, 4. november 1897.

5. Hvordan udtrykte Jesus sin særlige omsorg for Peter? Luk. 22, 31-32.

BEMÆRK: ‘Dristig, angrebslysten og selvsikker, hurtig i opfattelsen og hastig til
at handle, parat til at hævne, men alligevel ædelmodig til at tilgive, som Peter var,
begik  han  ofte  fejltagelser  og  fik  mange  irettesættelser.  Men  heller  ikke  hans
varmhjertede troskab eller hans hengivenhed for Kristus blev på mindre afgørende
måde  anerkendt  og  rost.  Tålmodigt  og  med  en  fintmærkende  kærlighed  tog
Frelseren sig af sin impulsive discipel og søgte at tøjle hans selvtillid og at lære
ham ydmyghed, lydighed og tillidsfuldhed. Men dette blev kun delvist lært… Gang
på gang lød denne advarsel: “Hanen skal ikke gale, førend du ... har nægtet, at du
kender mig.” Luk. 22, 34. Det var disciplens bedrøvede, kærlige sjæl, der åbent
bekendte:  “Herre!  med dig er jeg rede til  at gå både i fængsel  og i døden!” …
Dengang de fornægtende ord var blevet udtalt ved retssalen; da Peters kærlighed og
troskab,  der  blev  vakt  til  live  ved  Frelserens  medlidende,  kærlige  og  sorgfulde
øjekast, havde drevet ham hen i den have, hvor Kristus havde grædt og bedt; da
hans angerfulde tårer faldt på den jord, der var blevet vædet med bloddråberne fra
Kristi dødskval, da blev Frelserens ord: “Jeg bad for dig... Når du engang omvender
dig,  da styrk dine brødre!” til  et  støttepunkt for hans sjæl. Skønt Kristus havde
forudset hans synd, havde han ikke overladt ham til fortvivlelsen.’ Uddannelse,  s.
88-89. 

‘Det er nok’

6. Hvilken særlig forholdsregel havde Peter og en anden discipel taget? Luk.
22, 38.

BEMÆRK:  ‘Peters  metode  var  sværdet.  Kristi  metode  var  korset.  Peter  søgte
hævn. Kristus søgte forlig. Peter råbte: “Giv mig et sværd, og vi kan fremme riget.”
Kristus råbte: “Giv mig et kors, og jeg, når jeg er blevet ophøjet, vil jeg drage alle
til mig.”’ Peter Marshall, The First Easter, s. 25. 
    
7. Hvad brugte Peter sit sværd til? Joh. 18, 10. Sammenlign med Luk. 22, 38.

BEMÆRK: ‘Disciplene havde tænkt, at deres Mester ikke ville have fundet sig i at
blive grebet; thi den samme magt, der havde fået skaren til at falde om som døde,
kunne være blevet ved med at gøre dem magtesløse, indtil Jesus og hans ledsagere
var undkommet. De blev skuffede og harmfulde, da de så rebene blive taget frem
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for at binde hænderne på ham, som de elskede. I sin vrede drog Peter ubetænksomt
sit  sværd  og  prøvede  at  forsvare  sin  Mester,  men  han  huggede  blot  øret  af
ypperstepræstens tjener. Da Jesus så, hvad der var sket, gjorde han sine hænder fri,
skønt de romerske soldater holdt godt fast, og sagde: “Lad dem kun gå så vidt!”
Han rørte ved det sårede øre, og det blev straks lægt.’ Den Store Mester, s. 474. 

8. Hvilken irettesættelse gav Jesus på grund af denne handling? Matt. 26, 52.
Sammenlign med Joh. 18, 11.

BEMÆRK:  ‘De  ventede,  at  Messias  skulle  bevise  sine  påstande  ved  at  udføre
mægtige erobringer og oprette sit rige på jordiske rigers ruiner. Disse forventninger
blev besvaret af Kristus i lignelsen om sædemanden. Ikke ved våbenmagt, ikke ved
voldshandlinger skulle Guds rige vinde fremgang, men ved, at nye principper blev
indgivet i menneskenes hjerter.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 17.

‘Peter fulgte ham i frastand’

9. Hvad gjorde Peter senere, efter Jesus blev arresteret? Joh. 18, 15; Luk.
22, 54-55.

BEMÆRK:  ‘Efter  at  have  forladt  deres  Mester  i  haven  havde  to  af  disciplene
dristet sig til i en passende afstand at følge skaren, som bevogtede Jesus. Disse to
disciple  var  Peter  og  Johannes.  Præsterne  genkendte  Johannes  som en  af  Jesu
velkendte disciple og gav ham lov at komme ind i salen, i håb om at han, når han så
deres Førers ydmygelse, ville føle foragt for den tanke, at en sådan skabning skulle
være Guds Søn. Johannes lagde et godt ord ind for Peter og skaffede også ham
adgang. Der var blevet tændt et bål i gården; thi det var nattens koldeste tid, da
dagen var lige ved at gå. En flok mennesker samledes om ilden, og Peter tog i sit
overmod plads iblandt dem. Han nærede intet ønske om at genkendes som Jesu
discipel. Ved ligesom tilfældigt at blande sig med mængden håbede han at blive
antaget  for  at  være  en  af  dem,  der  havde  ført  Jesus  til  domhuset.’  Den  Store
Mester, s. 483.

10. Hvordan reagerede Peter, da han blev udfordret? Matt. 26, 69-74.

BEMÆRK: ‘Da han dristede sig ind i hallen, og en pige sagde: “Han dér var også
sammen med ham,” fornægtede han ham og sagde: “Jeg kender ham ikke, kvinde!”
‘Og lidt efter var der en anden, som så ham og sagde: “Du er også en af dem.” Men
Peter svarede: “Nej, menneske! det er jeg ikke.” Omtrent en time senere var der en
til, som forsikrede: “Jo! Vist var den mand også sammen med ham; han er jo også
galilæer.”’ Da var det, at Peter fornægtede sin Herre med banden og sværgen. Hvor
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dette dog skar Jesus i hjertet! Der var smerternes Mand, omgivet af sine fjender,
anklaget af falske vidner, skubbet til og hånet af pøbelen, men Peters fornægtelse
skar dybere end alle hans fjenders spot.’ Review & Herald, 12. juli 1892.    

‘Peter gik ud og græd bitterligt’

11. Hvad havde bragt Peter til fornuft? Luk. 22, 61-62.

BEMÆRK:  ‘Så  vendte  Herren  sig  og  så  på  Peter  med  et  blik  af  medlidende
kærlighed blandet med sorg, og det blik knuste Peters hjerte. Han huskede, hvad
Jesus havde sagt til ham, at han ville fornægte ham tre gange, før hanen skulle gale,
og han gik ud fra retssalen i skam og sorg. Han skyndte sig til Getsemanes have og
bøjede sig selv på netop det sted, hvor Jesus havde bedt i smerte, hvor den blodige
sved havde dugget jorden, og der græd han bitterligt. Jesus så hans hjertes kval og
tilgav Peter hans synd. Således er det, at når som helst en synder kommer nærmere
Gud i anger og med en sønderknust sjæl, drager Jesus nærmere synderen; for når en
sjæl angrer,  er det et bevis på, at Jesus drager ham nærmere til  sig.’  Review &
Herald, 12. juni 1892.

12. Hvordan  afhjalp  Jesus  den  skade,  som  var  forårsaget  af  Peters
fornægtelse? Joh. 21, 15-19.

BEMÆRK:  ‘For  hver  fornægtelse  bad  Jesus  om et  kærlighedsløfte.  Tre  gange
spørgsmålet:  “Simon,  elsker  du mig?” Tre  gange  svaret,  og så genindsættelsen:
“Vogt mine lam, vær hyrde for mine får, vogt mine får.” “Og da han havde sagt
det, siger han til ham: ‘Følg mig!’”’ Peter Marshall, The First Easter, s. 100.
‘Frelserens  handlemåde  over  for  Peter  var  en  lære  både  for  ham  og  hans
medbrødre. Skønt Peter havde fornægtet sin Herre, svigtede den kærlighed, Jesus
følte for ham, aldrig. Og når apostlen skulle begynde på gerningen med at forkynde
ordet  for andre,  måtte  han møde overtræderen med tålmodighed,  medfølelse og
tilgivende kærlighed. Når han huskede på sin svaghed og sit fald, skulle han handle
lige så mildt over for de får og lam, der var betroet til hans omsorg, som Kristus
havde handlet mod ham.’ Mesterens Efterfølgere, s. 274. 

‘Sig til hans disciple og til Peter’

13. Hvilket  særligt  budskab  blev  sendt  til  Peter  på  Kristi
opstandelsesmorgen? Mark. 16, 7.
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BEMÆRK:  ‘Siden  Kristi  død  havde  Peter  været  nedbøjet  af  samvittighedsnag.
Hans  skammelige  fornægtelse  af  Herren  og  Frelserens  kærlige  og  smertefulde
udtryk veg ikke fra hans tanker. Han var den, der havde lidt den bitreste smerte af
alle disciplene. Til ham gives denne forsikring, at hans anger er blevet antaget og
hans synd tilgivet.’ Den Store Mester, s. 541.
‘Det var ikke Johannes, han, som vågede med ham i retssalen, som stod ved hans
kors,  og  som var  den  første  af  de  tolv,  der  kom hen  til  graven.  Det  var  ikke
Johannes, men Peter, der blev nævnt ved navn i det første budskab, som Kristus
sendte til disciplene efter sin opstandelse. “Sig til hans disciple og til Peter,” sagde
engelen, “at han går forud for jer til Galilæa; dér skal I se ham.” Mark. 16, 7.’
Uddannelse, s. 90.

14. Hvad var Peters  svar  på Maria  Magdalenes  beretning om den tomme
grav? Joh. 20, 3-8.

BEMÆRK: ‘Åndeløst røg det ud af Maria: “De har taget Herren bort fra graven, og
vi ved ikke, hvor de har lagt ham.” De to mænd var chokerede, de begyndte også at
løbe, men Johannes løb foran Peter.  Og da de bøjede sig og så,  hvad der var  i
graven, troede de. Troede hvad? Ikke som Maria troede, at Jesu legeme var blevet
stjålet. Men at Jesus af Nazaret var levende! Da de gik ind i gravhaven den første
påskemorgen, vidste Johannes og Peter ikke  hvad de skulle mene – indtil de så,
hvad der var inde i graven – og så troede de.’ Marshall, The First Easter, s. 76.
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‘Den anden discipel, ham, Jesus elskede’

UDENADSVERS: ‘Og vi har skuet og vidner, at Faderen har sendt sin Søn som
frelser for verden.’ 1 Joh. 4, 14.

STUDIEHJÆLP: Mesterens Efterfølgere, kap. 53.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Joh. 20, 2-8; 1 Joh. 1, 1-4. 
LEKTIENS  MÅL:  At  studere  den  rolle,  Johannes  spillede  i  de  afsluttende

scener af Kristi liv.

Indledning
‘Johannes udmærkes frem for de andre disciple som “den discipel, Jesus elskede.”
Joh. 21, 20. Han synes i særlig grad at have kunnet fryde sig ved Kristi venskab, og
han fik mange beviser på Frelserens tillid og kærlighed. Han var en af de tre, der
fik lov at være vidne til Kristi herlighed på forklarelsens bjerg og til hans dødsangst
i Getsemane, og det var til hans omsorg, at vor Herre betroede sin moder i de sidste
angstens timer på korset.’ Mesterens Efterfølgere, s. 285. 

‘Boanerges’

1. Hvilket kaldenavn havde Jesus givet Johannes og hans bror Jakob? Mark.
3, 17.

BEMÆRK:  ‘Johannes  havde  ikke  af  naturen  det  elskelige  sind,  som  senere
åbenbarede sig i hans liv. Han var ikke blot stolt, selvhævdende og ærgerrig, men
også heftig,  og han blev let fortørnet over krænkelser. Han og hans broder blev
kaldt  “Tordensønnerne.”  Et  vanskeligt  sind,  hævnlyst  og  trang  til  at  kritisere
fandtes  altsammen  hos  den  elskede  discipel.  Men  bag  alt  dette  skimtede  den
guddommelige Mester hans ildfulde, ærlige og elskende hjerte. Jesus dadlede ham
for hans selviskhed, skuffede ham i hans ærgerrighed og prøvede hans tro. Men han
åbenbarede  ham  det,  hans  sjæl  hungrede  efter:  helliggørelsens  skønhed  og
kærlighedens forvandlende magt.’ Mesterens Efterfølgere, s. 285.

2. Hvilket  eksempel  på  denne side  af  Johannes’  karakter  bliver  vi  givet?
Luk. 9, 51-55.

BEMÆRK:  ‘Manglerne  i  Johannes’  karakter  blev  særlig  påfaldende  ved  flere
lejligheder,  mens  han  vandrede  sammen  med Frelseren.  Engang  sendte  Kristus
sendebud forud ind i en af samaritanernes byer for at bede beboerne gøre 
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forberedelser til at modtage ham og hans disciple. Men da Frelseren nærmede sig
byen, viste det sig, at det var hans hensigt at drage videre derfra til Jerusalem. Dette
vakte samaritanernes skinsyge, og i stedet for at indbyde ham til at blive en stund
hos dem nægtede de at vise ham den høflighed, de ellers ville have udvist mod en
almindelig vejfarende. Jesus påtvinger sig aldrig nogen, og samaritanerne gik glip
af den velsignelse, de ville have modtaget, hvis de havde tryglet ham om at være
deres  gæst.  Disciplene  vidste,  at  det  havde  været  Kristi  hensigt  at  give
samaritanerne  en  velsignelse  ved  sin  nærværelse  og  den  kulde,  skinsyge  og
uhøflighed, man viste deres Mester, fyldte dem med forundring og harme. Særlig
Jakob og Johannes blev ophidsede. At han, som de ærede så højt, skulle udsættes
for en sådan behandling, syntes dem at være en så stor uret, at  den ikke kunne
forbigås uden øjeblikkelig afstraffelse. I deres ivrighed udbrød de: “Herre! vil du,
at  vi  skal  byde  ild  fare  ned  fra  Himmelen  og  fortære  dem,  således  som Elias
gjorde?” idet de hentydede til tilintetgørelsen af de samaritanske hærførere og deres
afdelinger, der blev sendt ud for at hente profeten Elias. De blev forundrede ved at
se, at deres ord smertede Jesus, og endnu mere forundrede, da hans bebrejdende ord
lød for deres øren: “I ved ikke, af hvilken ånd I er. Thi Menneskesønnen er ikke
kommen for  at  ødelægge menneskeliv,  men for  at  frelse dem.” Luk.  9,  54-56.’
Mesterens Efterfølgere, s. 285-286. 

‘Ville bede ham om noget’

3. Hvordan åbenbarede Johannes’ og hans brors ambition sig engang? Matt.
20, 20-21.

BEMÆRK: ‘Ved en anden lejlighed fremkom Jakob og Johannes gennem deres
moder med en anmodning, idet  de bad om, at de måtte få lov til  at  indtage de
højeste æresstillinger i Kristi rige. Trods Kristi gentagne belæring om, af hvilken
art hans rige var, nærede disse unge disciple stadig håbet om en Messias, der ville
overtage  tronen  og kongelig  magt  i  overensstemmelse  med menneskers  ønsker.
Deres moder, der ligesom de begærede rigets æresstillinger for sine sønner, bad
således: “Sig, at mine to sønner må få sæde i dit rige, den ene ved din højre, den
anden ved din venstre side.”’ Mesterens Efterfølgere, s. 286. 

4. Hvilket  spørgsmål  stillede  Jesus  Johannes  og  hans  bror,  og  hvordan
svarede de? Matt. 20, 22.

BEMÆRK: ‘Men Frelseren svarede: “I ved ikke, hvad I beder om. Kan I tømme
den kalk, som jeg skal tømme?” De erindrede hans hemmelighedsfulde ord, der
viste hen til trængsel og lidelser, men alligevel svarede de tillidsfuldt: “Ja, vi kan!”
De ville regne det for den største ære at vise deres troskab ved at få del i alt, hvad
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der skulle overgå deres Herre. “Min kalk skal I vel tømme,” erklærede Jesus, der
foran sig så et kors i stedet for en trone og en forbryder på sin højre og sin venstre
side. Jakob og Johannes skulle få del i lidelsen sammen med deres Mester – den
ene af dem bestemt til at lide en hastig død for sværdet, den anden til længst af alle
disciplene at følge sin Mester under arbejde og vanære og forfølgelse. “Men sædet
ved min højre og min venstre side står det ikke til mig at bortgive; men det gives til
dem, hvem det er beredt af min Fader.” Matt. 20, 21-23.’ Mesterens Efterfølgere, s.
286.

‘Ham, som Jesus elskede’

5. Hvordan blev Johannes beskrevet,  efter han havde tilbragt tre  år med
Jesus? Joh. 20, 2.

BEMÆRK: ‘Kristi lære, der forkyndte ydmyghed og sagtmodighed og kærlighed
som en væsentlig betingelse for at vokse i nåden og beredes til hans gerning, var til
den største berigelse for Johannes. Han tilegnede sig enhver lærdom og søgte stadig
at  bringe  sit  liv  i  samklang  med  det  guddommelige  forbillede.  Johannes  var
begyndt at skimte Kristi herlighed, ikke den jordiske pragt og magt, som han var
oplært til at håbe på, men “en herlighed, som den enbårne Søn har den fra Faderen,
fuld  af  nåde  og  sandhed.”  Joh.  1,  14.  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. Det var Johannes’ dybe kærlighed til Kristus, der fik ham til altid
at hige efter at være ham ganske nær. Frelseren elskede alle de tolv, men Johannes
havde det mest modtagelige sind. Han var yngre end de andre, og med mere af et
barns tillidsfuldhed åbnede han sit hjerte for Kristus. Derved kom han til  at stå
Kristus  nærmere,  og  gennem ham blev  Frelserens  dybeste,  åndelige  lærdomme
meddelt folket.’ Mesterens Efterfølgere, s. 287-288.

6. Hvilken plads indtog Johannes ved den sidste nadver? Joh. 13, 23.

BEMÆRK: ‘Johannes, som lænede sig på Kristi bryst, siger: “Og vi har lært den
kærlighed  at  kende,  som Gud har til  os.” Hvis vi  individuelt  kan sige dette  fra
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hjertet, så er vi virkelig rige i tro og lever på Guds løfter. Midt i vore prøvelser,
skuffelser,  sorger  og lidelser  skal  vi  lære,  at  Gud er  kærlighed,  og at  den,  som
dvæler i Gud, dvæler i kærlighed. “Dermed er kærligheden blevet fuldkommet hos
os, at vi har frimodighed på dommens dag, thi som Han er, således er også vi [i
himmelen?] i denne verden.” Vi har grund til altid at takke Gud for, at han kender
alle stormene, skuffelserne og prøvelserne, der kommer over hans folk. Han følger
dem gennem enhver erfaring med øm, medlidende kærlighed og giver udtryk for sit
ønske om at hele vore sår og glæde os igen med sin frelse.’  Signs of the Times, 28.
august 1893. [Parentes i originalen.]
    

‘Gik ind sammen med Jesus’

7. Hvad besluttede Johannes at gøre, da Jesus blev arresteret i Getsemane
have? Joh. 18, 15.

BEMÆRK: ‘Efter  at  have  forladt  deres  Mester  i  haven  havde to  af  disciplene
dristet sig til i en passende afstand at følge skaren, som bevogtede Jesus. Disse to
disciple  var  Peter  og  Johannes.  Præsterne  genkendte  Johannes  som en  af  Jesu
velkendte disciple og gav ham lov at komme ind i salen, i håb om at han, når han så
deres Førers ydmygelse, ville føle foragt for den tanke, at en sådan skabning skulle
være Guds Søn. Johannes lagde et godt ord ind for Peter og skaffede også ham
adgang.’ Den Store Mester, s. 483.

8. Hvor var Johannes, da Jesus blev korsfæstet? Joh. 19, 26-27.

BEMÆRK: ‘Kristus, der bar hele verdens synd, syntes at være forladt; men han var
ikke efterladt  helt alene. Johannes stod tæt ved korset. Maria var besvimet i sin
kval, og Johannes havde taget hende hen til sit hus, væk fra den sindsoprivende
scene. Men han så, at enden var nær, og han bragte hende igen til korset. Selv i sin
døende time huskede Kristus på sin mor. Han så hendes lidelse, og han sagde til
hende: “Kvinde! se, det er din søn.” ‘Derpå siger han til disciplen: “Se, det er din
moder.” Og fra den time tog disciplen hende hjem til sit.’ Denne betænksomme
omsorg løftede en byrde fra Marias sind; hun ville ikke længere være tvunget til at
vælge sit eget hjem og løbe den risiko at fornærme sine slægtninge; for Kristi ønske
var lov. Kristus vidste, hvad hun trængte mest til, den ømme medfølelse fra en, der
elskede hende, fordi hun elskede Jesus.’ Review & Herald, 28. december 1897.

‘Dog gik han ikke ind’
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9. Hvad gjorde Johannes og Peter, da Maria Magdalene bragte nyhederne

om, at Jesu legeme var væk? Joh. 20, 2-3.

BEMÆRK: ‘Maria Magdalene var en ung kvinde; de to andre var mødre til voksne
mænd. Da de ankom til den offentlige hovedvej, må det være blevet klart, at en
eller anden var nødt til at løbe foran og informere disciplene. Som den yngste og
den, der var lettest til bens, ville Maria Magdalene næsten helt sikkert melde sig
frivilligt og lade de ældre kvinder følge efter i deres eget tempo. Nogle få øjeblikke
senere læser vi om en forpustet og tydeligvis bekymret pige, der banker på døren til
et bestemt hus i Jerusalem og giver sit historiske budskab: “De har taget Herren
bort fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham.” Sådan var budskabet i al sin
oprindelige  fortvivlelse  og  presserende  natur,  som  Maria  Magdalene  bragte
disciplene Peter og Johannes.’ Frank Morison, Who Moved The Stone, s. 178-179.
 
10. Hvordan adskilte Johannes’ opførsel ved den tomme grav sig fra Peters?

Joh. 20, 4-8.

BEMÆRK: Johannes var den yngste af de to og nåede derfor graven først. Men
Johannes’  hastværk  ved  ankomsten  til  graven  står  i  kontrast  til  Peters
karakteristiske impulsivitet.
‘Som den yngste løb Johannes foran Peter. Idet han når graven først, bøjer han sig
ned, “og ser” linnedklæderne, men fra sin stilling ser han ikke tørklædet, som lå for
sig selv. Hvis ærbødighed og ærefrygt hindrede Johannes i at gå ind i graven, så
tænkte hans impulsive ledsager, som ankom straks efter ham, ikke på noget andet
end straks at opklare mysteriet. Da han gik ind i graven, så han ufravendt på det ene
sted linnedklæderne,  der  havde omsvøbt de hellige lemmer, og på et andet sted
tørklædet, der havde været om hans hoved. Der var intet tegn på hastværk, men alt
var ordentligt og efterlod indtrykket af En, der i ro og mag havde fjernet det, som
ikke længere passede ham. Snart fulgte “den anden discipel” Peter. Virkningen af
det,  han  så,  var,  at  han  i  sit  hjerte  nu troede,  at  Mesteren  var  opstået.’  Alfred
Edersheim, Jesus the Messiah, s. 630.
‘Det er godt for os at huske, at stenen blev rullet bort fra døren, ikke for at lade
Kristus  komme  ud,  men  for  at  gøre  det  muligt  for  disciplene  at  komme  ind.
Bemærk hvad det  var,  de så.  De så linnedklæderne liggende,  ikke afviklede og
omhyggeligt foldede, … ikke kastet til side som et tæppe, når man rejser sig fra
sengen, men liggende der på stenblokken med samme facon som legemet. Det er
sandt, at tørklædet var blevet fjernet og foldet, men linnedklæderne lå der, et tavst
men  veltalende  bevis  på,  at  en  levende  organisme  var  kommet  ud  derfra.
Linnedklæderne lå ligesom … en handske, fra hvilken hånden er  blevet  fjernet,
hvor fingrene stadig beholder håndens facon. På den måde lå linnedklæderne, faldet
lidt sammen, lidt flade, fordi der mellem bandagerullerne var en betydelig mængde
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vellugtende salver, men der lå linnedklæderne, der havde omsvøbt Kristi legeme.
Det var, når de så det, at disciplene troede.’ Peter Marshall, Mr Jones, Meet The
Master, s. 125-126.    

‘Vi ved, at hans vidnesbyrd er sandt’

11. Hvilket vidnesbyrd var Johannes i stand til at give om sin tro på Jesus? 1
Joh. 1, 1-4.

BEMÆRK: ‘Apostlen Johannes [gjorde] meget for at befæste og styrke de kristne i
deres tro. Hans vidnesbyrd var af en sådan art, at hans modstandere ikke kunne
bestride det, og det hjalp hans brødre til med mod og troskab at møde de trængsler,
der kom over dem. Når de kristnes tro kunne synes at vakle under den voldsomme
modstand, plejede Jesu gamle, prøvede tjener med kraft og veltalenhed at gentage
fortællingen om den korsfæstede og opstandne Frelser. Hans tro vaklede aldrig, og
stadig  lød  det  samme  glædelige  budskab  fra  hans  læber:  “Det,  der  var  fra
begyndelsen, det, vi har hørt, det, vi har set med vore egne øjne, det, vi skuede og
vore egne hænder følte på, ja, om livets ord; det, vi altså har set og hørt, forkynder
vi jer.” 1 Joh. 1, 1-3.’ Mesterens Efterfølgere, s. 299.

12. Hvordan kan vi vide, at Johannes’ vidnesbyrd er pålideligt? Joh. 21, 24-
25. 

BEMÆRK:  ‘Johannes  nåede  en  meget  høj  alder.  Han var  vidne  til  Jerusalems
ødelæggelse og tilintetgørelsen af det prægtige tempel. Som den sidste overlevende
af  de  disciple,  der  havde  kendt  Frelseren  indgående,  havde  hans  budskab  stor
betydning ved forkyndelsen af den kendsgerning, at Jesus var Messias og verdens
Frelser.  Ingen  kunne  være  i  tvivl  om  hans  oprigtighed,  og  gennem  hans
undervisning blev mange ført til at omvende sig fra vantroen. De jødiske ledere var
fulde af bittert had mod Johannes på grund af hans usvigelige troskab mod Kristi
sag. De erklærede, at deres anstrengelser mod de kristne ikke ville føre til noget, så
længe Johannes’ vidnesbyrd blev ved med at lyde i folkets øren. Hvis Jesu undere
og lære  skulle  glemmes,  måtte  det  dristige  vidnes stemme bringes  til  tavshed.’
Mesterens Efterfølgere, s. 299. 
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‘Kvinder, som så til’

UDENADSVERS: ‘Hvo finder en duelig hustru? Hendes værd står langt over
perlers.’ Ordsp. 31, 10.

STUDIEHJÆLP: Daughters of God, s. 67-71.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Luk. 8, 1-3; Mark. 15, 40-41. 47; 16, 1-8.
LEKTIENS MÅL: At studere den rolle, som Kristi kvindelige disciple spillede i

de afsluttende scener af hans liv.

Indledning
‘I de år, Jesus virkede her på jorden, tog gudfrygtige kvinder del i den gerning,

som Frelseren og hans disciple udførte. Hvis de, som gik imod dette arbejde, kunne
have fundet noget som helst i  disse kvinders opførsel  udenom sædvanlig orden,
ville det straks have sat en stopper for arbejdet. Medens kvinder arbejdede sammen
med Kristus og apostlene, var hele virksomheden lagt på et så højt plan, at der ikke
skulle være en skygge af mistanke i forbindelse med det. Der var ikke anledning til
nogen anklage. Alles sind blev rettet mod skriften, i stedet for mod enkeltpersoner.’
På fast grunn, bog 2, s. 43-44.

‘Mange andre, som gik dem til hånde med det, de havde’

1. Hvad bliver vi fortalt om Kristi kvindelige efterfølgere? Matt. 27, 55-56.

BEMÆRK: Vi hører meget lidt om disse kvindelige Kristi efterfølgere under hans
tjeneste,  bortset  fra  deres  navne,  indtil  de  afsluttende  scener  i  hans  liv,  når  de
kommer frem med praktisk kærlighed og støtte, mens disciplene kryber sammen af
frygt og forlader deres Mester.

2. Hvilken praktisk hjælp ydede disse kvinder under Kristi tjeneste? Luk. 8, 
2-3.

BEMÆRK: Vi bliver fortalt,  at  Judas handlede som kasserer  for  Jesus og hans
disciple  [Joh.  13,  29].  Eftersom en  af  disse  kvindelige  Kristi  efterfølgere,  som
støttede  hans  tjeneste,  var  gift  med  Herodes’  husfoged,  er  det  sandsynligt,  at
‘pengepungen’ nogle gange indeholdt betydelige summer, som Jesus helt sikkert
ønskede at bruge til at hjælpe de fattige. Dog brugte Judas hemmeligt nogle af disse
midler til personligt brug. [Joh. 12, 6.]
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‘Betania’

3. Hvilke kvinder især tilbød deres hjem som et tilflugtssted for Jesus? Matt.
21, 17; Mark. 11, 11-12; Joh. 12, 1. 

BEMÆRK:  ‘Jesus havde ofte fundet den hvile,  som hans trætte  menneskenatur
krævede, hjemme hos Lazarus i Betania. Hans første besøg der var, da han og hans
disciple var trætte fra en slidsom rejse til fods fra Jeriko til Jerusalem. De opholdt
sig som gæster i Lazarus’ stille hjem og blev opvartede af hans søstre, Marta og
Maria.’ Daughters of God, s. 57
‘Frelseren  havde  ikke  selv  noget  hjem.  Han  var  afhængig  af  sine  venners  og
disciples gæstfrihed, og tit, når han var træt og inderligt længtes efter fællesskab
med andre, havde han været glad for at kunne ty hen til dette fredelige hjem, fjernt
fra de vrede farisæeres mistanke og skinsyge. Her mødtes han med en ærligt ment
velkomsthilsen og et rent og helligt venskab. Her kunne han tale uden omsvøb og
fuldstændig frit, fordi han vidste, at hans ord ville blive forstået og værdsat.’ Den
Store Mester, s. 357.
Det ser ud som om, Jesus sov i Betania i løbet af den sidste uge af sit jordiske liv.

4. Hvilken erfaring var hændt i Betania ikke længe før Kristi korsfæstelse?
Joh. 12, 1-8. Bemærk vers 7.

BEMÆRK: ‘Han læste Marias mål med hendes kostbare offer. Selvom hun havde
været meget syndig, var hendes anger oprigtig,  og mens Jesus irettesatte hendes
skyld, havde han haft medlidenhed med hendes svaghed og tilgivet hende. Marias
hjerte var fyldt med taknemmelighed for Jesu kærlighed. Syv gange havde hun hørt
hans strenge irettesættelser til  dæmonerne, der styrede hendes hjerte og sind, og
hun havde hørt hans stærke råb til sin Fader på hendes vegne. Hun vidste, hvor
frastødende alt urent var for Kristi pletfrie sind, og hun sejrede over sin synd i sin
Frelsers styrke. Hun var forvandlet  og fik del i den guddommelige natur. Maria
havde ofret sin gave i sit hjertes taknemmelige hyldest, og Jesus forklarede hendes
motiv  og  retfærdiggjorde  hendes  handling.  “Lad  hende  i  fred,”  sagde  han.
“Hvorfor” spurgte han, “volder I kvinden bryderi? Hun har jo gjort en god gerning
imod mig.” Han retfærdiggjorde hendes gerning for alle til stede som noget, der
viste hendes taknemmelighed til ham, fordi han havde løftet hende fra et liv i skam
til  et  liv  i  renhed  og  havde  lært  hende  at  tro  på  ham.  Han  sagde:  “Til  min
begravelsesdag har hun gemt denne.” Den salve, som hun så helligt havde bevaret
til at salve sin Herres døde legeme, havde hun udgydt over hans hoved i den tro, at
han snart skulle ophøjes til en trone i Jerusalem.’ Spirit of Prophecy, bind 2, s. 377.
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‘Mange kvinder, som så til’

5. Hvem blandt hans efterfølgere var til  stede, da alle disciplene undtaget
Johannes var borte fra Kristi korsfæstelsessted? Joh. 19, 25; Mark. 15, 40;
Matt. 27, 55-56.

BEMÆRK: Disse beretninger nævner disse kvindelige efterfølgere på forskellige
måder, men ved at lægge de forskellige beretninger sammen, kan vi være sikre på,
at Maria, Herrens mor, og også Jakobs og Josefs mor, hans brødre, Marias søster,
som  ikke  nævnes  i  Johannes’  evangelium,  men  som  nogle  mener  er  Salome,
Zebedæus’ hustru og mor til Jakob og Johannes, Kleofas’ hustru Maria, og Maria
Magdalene. Mattæus taler om ‘mange kvinder,’ så sandsynligvis var andre af hans
kvindelige efterfølgere også tilstede. En af disse var sandsynligvis Johanna, som
var gift med Herodes’ husfoged Kuza [se Luk. 24, 10]. En anden kunne vel have
været Susanna [se Luk. 8, 3]. (Tydeligvis var ‘Maria’ [det græske navn svarende til
‘Miriam’] et populært navn i de dage.)

6. Hvor længe blev disse kvindelige efterfølgere på korsfæstelsesstedet? Luk.
23, 55.

BEMÆRK:  ‘De galilæiske kvinder kom for at  se,  om alt  var  blevet  gjort,  som
kunne gøres, for deres elskede lærers livløse skikkelse. De så også den tunge sten
blive  rullet  hen  foran  indgangen  til  graven,  og  Frelseren  var  lagt  til  hvile.
Kvinderne var de sidste ved korset og de sidste ved Kristi grav. Da tusmørket faldt
på, dvælede Maria Magdalene og de andre Mariaer stadig ved Herrens hvilested og
græd bitre tårer af sorg over den skæbne, der havde ramt ham, som de elskede.’
Den Store Mester, s. 530.

‘Efter lovens bud’

7. Hvilken opgave havde disse kvinder planlagt at udføre? Luk. 23, 56 – 24,
1.

BEMÆRK:  ‘I sin beretning af  Frelserens begravelse  taler Lukas  om kvinderne,
som var sammen med ham ved hans korsfæstelse, og siger: “Så vendte de tilbage
og tilberedte vellugtende salver og olier; men sabbatten overholdt de sig stille efter
lovens bud.” Luk. 23, 56. Frelseren blev begravet om fredagen, ugens sjette dag.
Kvinderne tilberedte vellugtende salver og olier, som skulle bruges til at balsamere
deres Herre, og lagde dem til side, indtil sabbatten var ovre. Ikke engang arbejdet
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med at balsamere Jesu legeme ville de udføre på sabbatsdagen.’ The Story of Jesus,
s. 157.

8. Hvordan tilbragte disse kvinder sabbatten, som fulgte korsfæstelsen? Luk.
23, 56.

BEMÆRK: ‘“Så vendte de tilbage ... ; men sabbatten over holdt de sig stille efter
lovens bud.” Luk. 23, 56. Det blev en sabbat, som de sørgende disciple og også
præsterne, rådsherrerne, de skriftkloge og folket aldrig skulle komme til at glemme.
Ved solnedgang på beredelsesdagen lød basunerne som tegn på, at sabbatten nu var
begyndt.  Påsken  blev  overholdt,  som  den  var  blevet  det  gennem  århundreder,
medens han, som den viste hen til, var blevet dræbt af onde menneskers hænder og
lå  i  Josefs  grav.  På  sabbatsdagen  fyldtes  tempelgårdene  med  andagtsøgende.
Ypperstepræsten fra Golgata var der også, prægtigt klædt i sin præstedragt. Præster
med  hvid  hovedbeklædning  udførte  deres  pligter  under  udfoldelse  af  megen
travlhed.  Men nogle  af  de  tilstedeværende  fandt  ikke hvile,  medens  tyrenes  og
bukkenes blod blev ofret for synden. De var sig ikke bevidst, at forbilledet havde
mødt modbilledet, og at et uendelig stort offer var blevet bragt for verdens synd. De
vidste ikke, at udførelsen af den rituelle tjeneste ikke mere havde noget værd…
Manges sind beskæftigede sig med tanker, der var sat i gang ved begivenhederne
på Golgata.  Fra korsfæstelsen til  opstandelsen var der mange søvnløse øjne, der
bestandig granskede profetierne – nogle for at forstå den fulde betydning af den
højtid,  de nu fejrede,  nogle for  at  finde beviser  for,  at  Jesus ikke var den, han
hævdede at være; andre ledte med sorgfuldt sind efter beviser for, at han var den
sande Messias. Skønt der blev gransket med forskellige hensigter for øje, så var alle
overbeviste  om den samme sandhed:  at  der  gennem begivenhederne  i  de sidste
dage  var  sket  en  opfyldelse  af  profetierne,  og  at  den  korsfæstede  var  verdens
Genløser. Mange af dem, der dengang deltog i tempeltjenesten, tog aldrig nogen
sinde igen del i påskens ritualer. Selv mange af præsterne var overbeviste om Jesu
sande væsen. Deres ransagning af Skrifterne havde ikke været forgæves, og efter
hans opstandelse erkendte de, at han var Guds Søn.’ Den Store Mester, s. 530-531.

‘Ved daggry’

9. Hvornår kom kvinderne for at fuldføre deres opgave med at forberede
Kristi  legeme til  begravelsen? Luk. 24, 1.  Sammenlign med Joh. 20, 1;
Mark. 16, 1-2.

BEMÆRK: ‘De kvinder, der havde stået ved Kristi kors, ventede og vågede, indtil
sabbattens timer var til ende. På den første dag i ugen begav de sig ganske tidligt af
sted til graven og havde vellugtende salver med sig for at salve Frelserens legeme.
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De tænkte ikke på, at han var opstået fra de døde. For dem var håbets sol gået ned,
og natten havde sænket sig over deres sjæle. Medens de gik, talte de sammen om
Kristi barmhjertighedsgerninger og om hans trøstende ord. Men de tænkte ikke på
hans ord: “Jeg skal se jer igen!” Joh. 16, 22.’ Den Store Mester, s. 539.

10. Hvad fandt kvinderne, da de nåede graven? Mark. 16, 3-5.

BEMÆRK: ‘Uden at vide, hvad der netop nu fandt sted, nærmede de sig haven og
sagde, medens de gik: “Hvem skal vælte os stenen fra indgangen til graven?” De
vidste godt, at de ikke kunne flytte stenen, men alligevel blev de ved med at gå. Og
se,  pludselig  oplystes  himmelen  af  en  stråleglans,  der  ikke  stammede  fra  den
opgående sol. Jorden bævede. De så, at den store sten var væltet til side. Graven var
tom… Et lysskær skinnede over graven, men Jesu legeme var der ikke. Medens de
tøvede i nærheden, så de pludselig,  at de ikke var alene. En ung mand, klædt i
skinnende hvide klæder, sad ved graven. Det var den engel, der havde væltet stenen
bort. Han havde iført sig menneskeskikkelse for ikke at skræmme disse venner af
Jesus.  Men alligevel  strålede  den himmelske herligheds  lys  stadig om ham, og
kvinderne blev bange.’ Den Store Mester, s. 539.

‘Han er opstanden’

11. Hvilket budskab blev givet kvinderne, og hvad var deres reaktion? Mark.
16, 6-8.

BEMÆRK: ‘De vendte sig om for at flygte bort, men ved engelens ord standsede
de  deres  skridt.  “Frygt  ikke!”  sagde  han,  “thi  jeg  ved,  at  det  er  Jesus,  den
korsfæstede, I søger efter. Han er ikke her; thi han er opstanden, som han har sagt.
Kom og se stedet, hvor han lå! Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er
opstanden fra de døde.” Atter ser de ind i graven, og atter hører de den vidunderlige
tidende.  Derinde  var  der  en  anden  engel  i  menneskeskikkelse,  og  han  siger:
“Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her, men han er
opstanden; kom i hu, hvorledes han talte til  jer, da han endnu var i Galilæa, og
sagde,  at  Menneskesønnen  skulle  overgives  i  syndige  menneskers  hænder  og
korsfæstes og opstå på den tredje dag.” Han er opstanden! Han er opstanden! Atter
og atter gentager kvinderne disse ord. Nu er der ingen brug for vellugtende salver.
Frelseren lever, han er ikke død. Nu mindes de, at han, da han talte om sin død,
sagde, at han igen skulle opstå. Hvad er ikke dette for en dag for verden! Hastigt
forlod kvinderne graven “med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans
disciple det.”’ Den Store Mester, s. 539.
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12. Hvordan  tog  disciplene  imod  deres  beretning?  Luk.  24,  10-11.

Sammenlign med Mark. 16, 10-11.

BEMÆRK:  ‘Og disciplenes hjerter  var  så sorgfulde,  at  de ikke troede engelens
budskab eller Kristi egne ord.’ Den Store Mester, s. 542.
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‘Af frygt for jøderne’

UDENADSVERS: ‘Derfor, enhver, som kendes ved mig over for menneskene,
ham vil også jeg kendes ved over for min Fader, som er i Himlene.’ Matt. 10, 32.

STUDIEHJÆLP: Mesterens Efterfølgere, s. 59.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Joh. 3, 1-21; 7, 45-52; 19, 38-42.
LEKTIENS MÅL: At studere Nikodemus og Josef fra Arimatæa og deres roller

i begivenhederne omkring Kristi død.

Indledning
‘Hverken Josef eller Nikodemus havde åbenlyst  sluttet sig til  Frelseren, medens
han levede. De vidste, at et sådant skridt ville udelukke dem fra Sanhedrin, og de
håbede at kunne beskytte ham ved deres indflydelse under dets møder. En tid så det
ud til, at det skulle lykkes for dem; men de snedige præster, som så, at de handlede
til fordel for Kristus, havde modarbejdet deres planer. Under deres fraværelse var
Jesus blevet dømt og udleveret til at blive korsfæstet’ Den Store Mester, s. 529. 

‘Han kom til Jesus om natten’

1. Hvem var Nikodemus? Joh. 3, 1.   

BEMÆRK:  ‘Nikodemus  indtog  en  meget  indflydelsesrig  stilling  inden  for  det
jødiske folk. Han var en højt dannet mand og i besiddelse af sjældne evner, og han
var et højt æret medlem af folkets råd. Han var som så mange andre blevet betaget
af  Jesu  lære.  Skønt  han  var  rig,  lærd  og  anset,  havde  han  følt  sig  mærkeligt
tiltrukket af den fattige nazaræer. Den lære, der havde lydt fra Frelserens læber,
havde  gjort  et  dybt  indtryk  på  ham,  og  han  ønskede  at  høre  flere  af  disse
vidunderlige sandheder.’ Den Store Mester, s. 106.

2. Hvordan mødte Nikodemus Jesus første gang? Joh. 3, 2.

BEMÆRK: ‘Han nærede et brændende ønske om at få en samtale med Jesus, men
veg tilbage for at opsøge ham åbenlyst. Det ville have været for stor en ydmygelse
for en af jødernes rådsherrer at indrømme, at han var i forståelse med en endnu så
ukendt lærer. Og hvis hans besøg skulle komme rådet for øre, ville de falde over
ham med deres hån og fordømmelse. Han bestemte sig for et hemmeligt møde og
undskyldte dette med, at hvis han gik for åbenlyst til værks, kunne andre finde på at
følge hans eksempel. Da han ved en særlig forespørgsel fik at vide, hvor Frelserens 
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tilholdssted var på Oliebjerget, ventede han, indtil byen var slumret ind, og derefter
opsøgte han ham.’  Den Store Mester, s. 106.

‘Hvis han ikke bliver født på ny’

3. Hvad var samtaleemnet mellem Kristus og Nikodemus? Joh. 3, 3-8.

BEMÆRK: ‘I sin uendelige visdom så han [Jesus] en sandhedssøger foran sig. Han
kendte formålet  med dette  besøg,  og med et  inderligt  ønske om at  uddybe  den
overbevisning, der allerede boede i hans tilhørers sind, gik han direkte til sagen og
sagde højtideligt, men alligevel venligt: “Sandelig, sandelig siger jeg dig: ingen kan
se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny.” Joh. 3, 3. Nikodemus var kommet til
Herren i den tanke at føre en diskussion med ham, men Jesus blottede sandhedens
grundlæggende  principper.  Han  sagde  til  Nikodemus:  Det  er  ikke  så  meget
teoretisk viden, du trænger til, som åndelig genfødelse. Du trænger ikke til at få din
nysgerrighed tilfredsstillet, men til at få et nyt hjerte. Du må tage imod et nyt liv
ovenfra,  før du kan værdsætte de himmelske værdier.  Før denne forandring har
fundet sted og gjort alle ting nye, vil det ikke være dig til nogen gavn at diskutere
med mig om min myndighed eller mit kald.’ Den Store Mester, s. 107. 

4. Hvordan viste Nikodemus sin uvidenhed om dette emne? Joh. 3, 9-10.

BEMÆRK: ‘Nikodemus blev forundret såvel som opbragt over disse ord. Han anså
sig selv ikke blot for en intelligent, men en gudfrygtig og religiøs mand. Han kunne
ikke få denne omvendelseslære til  at harmonere med sin forståelse af,  hvad der
udgjorde religion. Han kunne ikke til sin egen tilfredshed forklare omvendelsens
videnskab; men ved et billede viste Jesus ham, at den ikke kunne forklares ved
hjælp af nogle af hans præcise metoder. Jesus påpegede den kendsgerning over for
ham, at han ikke kunne se vinden, men dog kunne han se dens virkning. Han ville
måske aldrig være i stand til at forklare omvendelsesprocessen, men han ville være
i stand til at se dens virkning. Han hørte lyden af vinden, der blæser, hvorhen den
vil,  og han kunne se resultatet  af  dens virkning.  Den virksomme kraft  var  ikke
åbenbaret  til  skue.  De  mest  lærde  menneskers  ræsonnement  kan  ikke  forklare
Helligåndens gerninger på menneskers sind og karakterer; dog kan de se resultatet i
livet og i gerningerne. Han var ikke villig til  at indrømme sandheden, fordi han
ikke kunne forstå  alt,  der  var  forbundet  med virkningen af  Guds kraft;  og dog
accepterede  han  naturens  kendsgerninger,  selvom han ikke  kunne forklare  eller
endda  forstå  dem.  Ligesom  andre  mænd  fra  alle  tidsaldre  anså  han  forme  og
præcise  ceremonier  som  mere  vigtige  for  religion  end  Guds  Ånds  dybe
påvirkninger.’ Conflict & Courage, s. 292.
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‘Er du måske også fra Galilæa?’

5. Hvordan  protesterede  Nikodemus,  da  ypperstepræsterne  og  farisæerne
lagde planer for at arrestere Jesus? Joh. 7, 50-51.

BEMÆRK: ‘Igen fortsatte præsterne og rådsherrerne med at lægge planer om at
gribe Jesus. De brugte som påskud, at hvis han ret meget længere fik lov at være i
frihed, så ville han drage folket bort  fra deres retmæssige ledere,  og den eneste
sikre vej til at undgå det var så hurtigt som muligt at få ham bragt til tavshed. Midt i
deres talestrøm blev de pludselig afbrudt. Nikodemus spurgte: “Dømmer vor lov
mon et menneske, uden at man først forhører ham og får rede på, hvad han har
gjort?”’  Den Store Mester, s. 313.
‘Jesus havde forklaret ham frelsesplanen og sin mission i verden; men Nikodemus
havde  stadig  tøvet.  Han  skjulte  sandheden  i  sit  hjerte,  og  i  tre  år  bar  den
tilsyneladende  kun  ringe  frugt.  Men  skønt  Nikodemus  ikke  offentligt  havde
anerkendt  Jesus,  så  havde  han  gentagne  gange  i  rådet  modarbejdet  præsternes
planer  om at  tilintetgøre  ham. Da Jesus til  sidst  var  blevet  korsfæstet,  huskede
Nikodemus de ord, han havde talt til  ham ved det  natlige møde på Oliebjerget:
“Ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan må Menneskesønnen ophøjes,”
og han så, at Jesus var verdens Frelser. Joh 3,14.’ Mesterens Efterfølgere, s. 59.

6. Hvilket hånligt svar fik han af ypperstepræsterne? Joh. 7, 52.

BEMÆRK: ‘Der blev tavshed i forsamlingen. Nikodemus ord ramte dem i deres
samvittighed. De kunne ikke dømme en mand, uden at han var forhørt. Men det var
ikke blot af denne grund, at de hovmodige rådsherrer blev tavse, medens de stirrede
på  ham,  der  havde  vovet  at  tale  retfærdighedens  sag.  De  var  både  rystede  og
bedrøvede over,  at  en af  deres  egne havde ladet  sig  i  den  grad  betage  af  Jesu
personlighed, at han ville sige et ord til hans forsvar. Da de var ved at komme sig af
deres forbavselse, henvendte de sig til Nikodemus med bidende ironi: “Er du måske
også fra Galilæa? Slå efter, så skal du se, at i Galilæa fremstår der ingen profet.”’
Den Store Mester, s. 313.    

‘Af frygt for jøderne’

7. Hvilken  anden  velhavende  jøde  var  en  Jesu  discipel?  Joh.  19,  38a.
Sammenlign med Joh. 12, 42-43.  
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BEMÆRK: ‘Josef var en Kristi discipel, men af frygt for jøderne havde han ikke
tidligere identificeret sig med ham. ’ Manuscript Releases, bind 12, s. 419.
Af frygt for forfølgelse skjulte de deres sande overbevisning. De vovede ikke at
udtrykke deres  virkelige  følelser  og tro.  Mange var  overbeviste  om, at  han var
Messias, den længe ventede og højt ønskede, dog vovede de ikke at udtrykke deres
overbevisninger. Der var uenighed blandt folket om ham. Nogle fordømte ham som
en bedrager, mens andre vovede at udtrykke deres støtte til ham og sagde, at han
var en god mand. Men dette var så langt,  som de vovede at gå.  De havde ikke
moralsk mod til under de voldsomme anklager, der blev rettet mod ham, at sige, jeg
tror, at han er verdens Frelser. De vovede ikke at udtrykke overbevisningen om, at
han var Guds guddommelige Søn, og at deres frelse var alene afhængig af ham.
Mange var stille og sagde ikke noget om ham, og selv nogle af de øverste herskere,
som troede på ham, bekendte sig ikke til ham.’ Review & Herald, 7. juli 1896.

8. Hvad bliver vi fortalt om Josefs omdømme og position? Mark. 15, 43a;
Luk. 23, 50.

BEMÆRK: Josef beskrives, som ‘et anset medlem af rådet,’  der var ‘en god og
retfærdig mand.’ Han søgte efter Guds rige. Han havde ikke ‘samtykket i de andres
råd og dåd,’ som deltog i sammensværgelse for at  opnå Kristi domsfældelse og
død. Han blev regnet for ‘en af Jesu disciple,’ men hans frygt for de jødiske ledere
havde bevirket, at han skjulte sin tro på Kristus.
‘Sandheden betyder alt for os, ellers er den intet. Lad dem, som gerne vil skabe sig
et navn i verden, gå med verden; men lad dem, som gerne vil tjene Gud, adlyde
Gud og ikke mennesker. Hele den kristne verden vil være indblandet i den store
strid mellem tro og vantro. Alle vil vælge side. Nogle vil ikke åbenlyst deltage i
striden på nogen af siderne. De ser måske ikke ud til at vælge side imod sandheden,
men de vil ikke frimodigt stå frem for Kristus af frygt for at miste deres ejendele
eller  møde bebrejdelser.  Alle  disse bliver  regnet  som Kristi  fjender;  for Kristus
siger: “Den, som ikke er med mig, er imod mig; og den, som ikke samler med mig,
spreder.”’ Review & Herald, 7. februar 1893.

‘Josef tog mod til sig og gik ind til Pilatus’

9. Hvilken modig handling gjorde Josef  efter Jesu korsfæstelse? Matt.  27,
57-58. Sammenlign med Mark. 15, 43.

BEMÆRK: ‘Josef af Arimathæa, en formuende og indflydelsesrig rådsherre iblandt
jøderne og en sand Jesu discipel, gik hemmeligt, men dog frimodigt til Pilatus og
bad  ham om Frelserens  legeme.  Han  vovede  ikke  at  gå  åbenlyst  af  hensyn  til
jødernes had.’ Budskaber til Menigheden, s. 217.
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10. Hvordan sørgede Josef fra Arimatæa for Kristi legeme? Matt. 27, 59-60.

BEMÆRK: ‘Blidt og ærbødigt fjernede de med deres egne hænder Jesu legeme fra
korset. Deres medlidende tårer flød, medens de betragtede hans mishandlede og
forrevne skikkelse. Josef ejede en ny grav, der var hugget ind i en klippe. Denne
havde han tiltænkt sig selv; men den lå nær ved Golgata, og nu beredte han den til
Jesus. Det døde legeme blev sammen med de vellugtende salver, som Nikodemus
havde bragt med sig,  omhyggeligt  svøbt ind i et linnedklæde, og Frelseren blev
båret til graven.’ Den Store Mester, s. 530.    

‘Nikodemus kom også’

11. Hvem kom også for at hjælpe til med Jesu begravelse? Joh. 19, 39a.

BEMÆRK: ‘Josef og Nikodemus iagttog enhver udvikling i Kristi fordømmelse og
korsfæstelse.  De  gik  ikke  glip  af  en  eneste  handling.  Disse  mænd  var  flittige
granskere  af  skrifterne,  og  de  var  meget  opbragte,  da  de  så  denne  mand,  som
dommerne havde erklæret  fuldstændig uden skyld,  blive placeret  i  midten af  to
røvere, “en på hver side, og Jesus i midten.” Denne anvisning var blevet givet af
ypperstepræsterne og rådsherrerne, så alle, på grund af hans placering, skulle anse
Kristus,  som den mest  berygtede  af  de tre.’  SDA Bible Commentary,  bind 5,  s.
1107.
‘Da Kristus på sabbatten lå i graven, havde Nikodemus lejlighed til at tænke efter.
Nu var hans sjæl oplyst af et klarere lys, og de ord, som Jesus havde sagt til ham,
var ikke mere uforståelige.  Han følte, at han var gået  glip af meget ved ikke at
slutte sig til Frelseren, medens han levede. Nu erindrede han begivenhederne på
Golgata. Kristi bøn for sine mordere og hans svar på den døende røvers bøn talte til
den lærde rådsherres sjæl. Atter så han Frelseren i hans dødskval, atter hørte han
det sidste råb: “Det er fuldbragt,” der lød som et sejrsråb. Atter så han jorden vakle,
himmelen formørkes; han så det sønderrevne forhæng, de revnede klipper, og hans
tro  blev  for  evigt  grundfæstet.  Den  samme  begivenhed,  der  tilintetgjorde
disciplenes håb, overbeviste Josef og Nikodemus om Jesu guddommelighed. Deres
frygt blev besejret af en fast og urokkelig tro.’ Den Store Mester, s. 531.

12. Hvilket arbejde udførte disse to medlemmer af Sanhedrin på Jesu legeme?
Joh. 19, 39-40.
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BEMÆRK: ‘Josef fra Arimatæa og Nikodemus tilbød ikke deres kærlighedsgave til
Kristus, mens han levede. Med bitre tårer bragte de deres dyre salver til hans kolde,
bevidstløse legeme.’ Conflict and Courage, s. 306.
‘Nu, hvor jøderne prøvede at tilintetgøre den unge menighed, kom Nikodemus frem
for  at  forsvare  den.  Nu  var  han  ikke  mere  forsigtig  og  tvivlende,  men  han
opmuntrede disciplenes tro og benyttede sin rigdom til hjælp for opretholdelsen af
menigheden i Jerusalem og til  at fremme evangeliets tjeneste.  De, som tidligere
havde vist ham ærbødighed, foragtede og forfulgte ham nu, og han blev fattig på
denne verdens gods.  Dog vaklede han aldrig i sit  forsvar  for troen.’  Mesterens
Efterfølgere, s. 60.
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‘Maria Magdalene’

UDENADSVERS: ‘Jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men syndere til
omvendelse.’ Luk. 5, 32.

STUDIEHJÆLP: Daughters of God, s. 68-71.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Luk. 7, 36-8, 2; Joh. 20, 1-18. 
LEKTIENS  MÅL:  At  studere  den  rolle  Maria  Magdalene  spillede  i  de

begivenheder, som er forbundet med Kristi død og opstandelse.

Indledning
‘Hvor det for menneskers øjne syntes  at se håbløst ud, fandt Kristus hos Maria
egenskaber, der kunne bruges til det gode. Han så de bedre sider af hendes karakter.
Frelsesplanen har tildelt menneskeslægten store muligheder,  og disse muligheder
skulle virkeliggøres i Maria. Ved hans nåde blev hun delagtig i guddommelig natur.
Den, som var faldet, og hvis sjæl havde været bolig for dæmoner, kom til at stå
Frelseren meget nær ved venskab og tjeneste. Det var Maria, som sad ved hans
fødder og lærte af ham. Det var Maria, som hældte den kostbare salve over hans
hoved og vædede hans fødder med sine tårer. Maria stod ved siden af korset og
fulgte ham til graven. Maria var den første ved graven efter hans opstandelse. Det
var Maria, der først af alle forkyndte den opstandne Frelser.’ Den Store Mester, s.
386. 

‘Af hvem syv onde ånder var faret ud’

1. Hvad bliver vi fortalt om Maria Magdalenes baggrund? Luk. 8, 1-2.   

BEMÆRK: ‘Maria var blevet betragtet som en stor synderinde, men Kristus kendte
de omstændigheder, der havde været med til at forme hendes tilværelse. Han kunne
måske have slukket hver gnist af håb i hendes sjæl, men han gjorde det ikke. Det
var ham, som havde hævet hende op fra fortvivlelse og ødelæggelse.  Syv gange
havde hun hørt ham tale strengt til de onde ånder, der beherskede hendes sjæl og
sind. Hun havde hørt ham bønfalde sin Fader med høje råb for hendes skyld. Hun
vidste, hvor krænkende synden var for hans uplettede renhed, og ved hans kraft
havde hun sejret.’ Den Store Mester, s. 386.

2. Hvad var de jødiske leders  reaktion på Kristi  gerning med at  uddrive
onde ånder? Matt. 9, 34.
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BEMÆRK:  ‘Idet  Kristus  forstærkede  sine  anstrengelser  og  åbenbarede  sin
kærlighed gennem barmhjertighedsgerninger og ved at udøse en flod af lys på en
verden slået af synd, truede og forfulgte farisæerne Guds Søn, fordi de ikke kunne
bestride hans lære. Folket frydede sig over de vidunderlige gerninger, som Kristus
gjorde, men under Satans træning og opdragelse var farisæerne blevet så forblindet,
at  de  anklagede  Kristus  for  at  uddrive  ånder  ved  dæmonernes  fyrster.  Hvilken
forfærdelig situation at være i for mennesker, der bekender sig til  at være Guds
børn! De, som begynder at kritisere og dømme andre, ved ikke hvor langt, de vil
blive ført.’ Signs of the Times, 17. december, 1894.

‘Hun er en synderinde’

3. Hvordan blev Maria betragtet  af de farisæere, der kendte hende? Luk. 7,
37-39.

BEMÆRK:  ‘Maria  blev  betragtet  som  en  stor  synder,  men  Kristus  kendte  de
omstændigheder, som havde gjort hende sådan. Han så, at hun havde store evner
for det gode. Han så den bedre side af hendes karakter og vidste, at hun gennem
hans  nåde  ville  få  del  i  den  guddommelige  natur  og  ville  rense  sin  sjæl  ved
lydighed  mod  sandheden.  Kristus  kunne  have  udslukket  enhver  gnist  af  håb  i
Marias sjæl, men det gjorde han ikke. Hjertegranskeren så motiverne bag hendes
handlinger, og han så også den ånd, der tilskyndede Simons ord. ‘“Ser du denne
kvinde?” sagde han til ham. “Hun er en synderinde; derfor siger jeg dig: hendes
mange  synder  er  forladt,  siden  hun har  elsket  meget;  men den,  hvem kun lidt
forlades,  elsker kun lidt. Og han sagde til  hende: Dine synder er dig forladt!”’’
Daughters of God, s. 239.   
‘Men Frelseren gik aldrig en eneste sjæl forbi, uanset hvor dybt den var nedsunken
i synd, hvis den blot var villig til at modtage Himmelens dyrebare sandheder. For
toldere og skøger betød hans ord indledningen, til et nyt liv. Maria Magdalene, af
hvem han havde uddrevet syv onde ånder, var den sidste ved Frelserens grav og
den første,  der  modtog hans hilsen  om morgenen  efter  hans opstandelse.’  Med
Mesteren På Bjerget, s. 130. 

4. Hvilken kærlighedsgerning udførte Maria, og hvordan betragtede Jesus
denne? Joh. 12, 3; Matt. 26, 13.

BEMÆRK: ‘Maria forstod ikke den fulde betydning af sin kærlighedsgerning. Hun
kunne ikke give sine anklagere noget svar. Hun kunne ikke forklare, hvorfor hun
havde valgt denne lejlighed til at salve Jesus. Helligånden havde tilskyndet hende
dertil, og hun havde adlydt dens tilskyndelse. Ånden nedlader sig ikke til at give
fornuftgrunde. Usynligt nærværende taler den til sjæl og sind og bevæger hjertet til
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at handle. Den har berettigelsen i sig selv. Kristus forklarede Maria, hvad hendes
handling betød; og på denne måde gav han hende mere, end han havde modtaget.
“Thi da hun udgød denne salve over mit legeme,” sagde han, “gjorde hun det som
en beredelse til min jordefærd.” Ligesom alabastkrukken blev sønderbrudt og fyldte
hele huset med sin duft, således skulle Kristus dø og hans legeme sønderbrydes.
Men han skulle opstå fra graven, og duften fra hans liv skulle fylde verden. Kristus
“elskede jer og gav sig selv hen for os som en gave og et offer, en liflig duft for
Gud.” Ef.  5,  2.  “Sandelig siger  jeg jer,”  sagde Kristus,  “hvor  som helst  i  hele
verden dette evangelium prædikes, skal også det, som hun har gjort, fortælles til
minde  om hende.”  Frelseren  så  ud  i  fremtiden  og  talte  med forvisning  om sit
evangelium. Det skulle prædikes i hele verden, og så langt som evangeliet nåede
ud, skulle Marias gave sprede sin vellugt, og sjælene ville få velsignelse ved hendes
impulsive handling. Riger skulle opstå og atter falde; herskeres og erobreres navne
ville blive glemt; men hvad denne kvinde gjorde, ville blive udødeliggjort på den
hellige  histories  blade.  Til  tidernes  ende ville denne sønderbrudte alabastkrukke
fortælle om Guds rige kærlighed til en falden slægt.’ Den Store Mester, s. 382.

‘Ved Jesu kors stod’

5. Hvor  var  Maria  Magdalene,  da  Jesus  blev  korsfæstet,  og  disciplene
svigtede Jesus og flygtede? Joh. 19, 25.  Sammenlign med Matt. 27, 55-56;
Mark. 15, 40.

BEMÆRK: ‘Hun er der blandt de modige og trofaste kvinder, som på afstand så
alt, hvad der skete på Golgatas bakke. Det var hende, der fik de andre til at drage
nærmere og nærmere, indtil de stod ved foden af det kors, som Frelseren var naglet
til;  hende,  som ønskede at  fugte  hans  læber  med myrra  og  eddike;  hende,  der
badede hans fødder i sine tårers hellige vand, da de tog hans legeme ned fra korset;
hende, som fulgte den lille procession til Josef fra Arimatæas have og så det sted,
hvor hans legeme blev lagt.’  Thomas E. Miller:  Portraits of Women of the New
Testament, s. 145.

6. Hvad var det store behov i Kristi hjerte, da han hang på korset? Sal. 69,
21.

BEMÆRK:  ‘Da  man  troede  Jesus  var  døende  under  korsets  byrde,  fik  mange
kvinder, selvom de ikke troede på Kristus, medlidenhed med hans lidelser og brød
ud i  gråd.  Da Jesus levede op igen, så han på dem med øm medlidenhed.  Han
vidste, at de ikke sørgede over ham, fordi han var en lærer udsendt af Gud, men at
det skyldtes  almindelig menneskekærlighed.  Han så på de grædende kvinder og
sagde: “I Jerusalems døtre! græd ikke over mig, men græd over jer selv og over
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jeres børn.” Jesus foragtede ikke deres tårer, men den sympati, de udviste, vakte en
dybere sympati i hans eget hjerte for dem. Han glemte sin egen sorg, da han tænkte
på Jerusalems fremtidige skæbne. Kun kort tid siden havde folket råbt: “Hans blod
komme  over  os  og  vore  børn.”  Hvor  blindt  havde  de  dog  ikke  nedkaldt  den
undergang, som de snart skulle opleve! Mange af de kvinder, som græd over Jesus,
ville omkomme med deres børn under Jerusalems belejring.’ Daughters of God, s.
67.    

‘Maria Magdalene var til stede’

7. Hvem blev siddende ved graven, efter Josef  og Nikodemus var færdige
med deres opgave? Matt. 27, 61. Sammenlign med Matt. 28, 1.  

BEMÆRK: ‘De galilæiske kvinder kom for  at  se,  om alt  var  blevet  gjort,  som
kunne gøres, for deres elskede lærers livløse skikkelse. De så også den tunge sten
blive  rullet  hen  foran  indgangen  til  graven,  og  Frelseren  var  lagt  til  hvile.
Kvinderne var de sidste ved korset og de sidste ved Kristi grav. Da tusmørket faldt
på, dvælede Maria Magdalene og de andre Maria’er stadig ved Herrens hvilested
og græd bitre tårer af sorg over den skæbne, der havde ramt ham, som de elskede.
“Så vendte de tilbage ... ; men sabbatten overholdt de sig stille efter lovens bud.”
Luk. 23, 56.’ Den Store Mester, s. 530.

8. Hvilken  speciel  grund  havde  Maria  til  at  elske  Jesus?  Luk.  7,  47-48.
Sammenlign med Luk. 8, 2.

BEMÆRK:  ‘Han  græd  af  medfølelse  ved  Lazarus’  grav  og  gav  ham  levende
tilbage til de to søstre, Marta og Maria. Han tilgav Maria Magdalene. Han huskede
på sin mor midt i de forfærdelige lidelser på korset. Han viste sig for de sørgende
kvinder og sendte dem af sted med det glade budskab om, at Frelseren var opstået
fra de døde. Han er alle mødres bedste ven, også i dag, og er villig til at hjælpe i
alle livets forhold.’ Det Kristne Hjem, s. 154.

‘Tidligt kommer Maria Magdalene’

9. Hvem  var  den  første  ved  graven,  da  sabbatten  var  forbi?  Joh.  20,  1.
Sammenlign med Matt. 28, 1; Mark 16, 1. 

BEMÆRK: Disse to kvinder [Matt. 27, 61] havde set, at Jesu legeme var blevet
forberedt til begravelse, og de havde dvælet ved graven, da de var uvillige til at
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forlade deres  Herre.  Mattæus’ beretning om opstandelsens morgen nævner intet
om, at de kom med vellugtende salver, ligesom de andre kvinder gjorde; Johannes’
beretning nævner heller ikke, at Maria Magdalene kom sammen med gruppen af
kvinder, der medbragte vellugtende salver, men at hum ankom tidligere. 
‘Sabbatten er omme, og tidligt om morgenen på den første dag i ugen, mens det
stadig er mørkt, er Maria Magdalene ved graven. Andre kvinder skal møde hende
der, men Maria er den første ved graven.’ Youth’s Instructor, 21. juli 1898.
‘Ikke alle kvinderne var kommet til graven fra det samme sted. Maria Magdalene
var den første, der nåede derhen, og da hun så, at stenen var flyttet, skyndte hun sig
bort for at fortælle det til disciplene.’ Den Store Mester, s. 539.
 
10. Hvad var Marias reaktion, da hun fandt den tomme grav? Joh. 20, 2.

BEMÆRK: ‘Maria Magdalene var den første, der nåede derhen, og da hun så, at
stenen var  flyttet,  skyndte hun sig bort for at  fortælle det  til  disciplene...  Maria
havde ikke hørt denne gode tidende. Hun gik hen til Peter og Johannes med det
sørgelige budskab: “De har taget Herren bort fra graven, og vi ved ikke, hvor de har
lagt ham.” Disciplene skyndte sig hen til  graven og fandt alting der, som Maria
havde sagt.’ Den Store Mester, s. 539-540.    

‘Vidste ikke, at det var Jesus’

11. Hvad gjorde Maria, efter Peter og Johannes var gået? Joh. 20, 11-13.

BEMÆRK: ‘Maria var fulgt med Johannes og Peter hen til graven. Da de vendte
tilbage til Jerusalem, blev hun derude. Medens hun så ind i den tomme grav, fyldtes
hendes hjerte af sorg. Da hun så derind, så hun de to engle dér, hvor Jesu legeme
havde ligget, den ene ved hovedet og den anden ved fødderne. De spurgte hende:
“Kvinde! hvorfor græder du?” “Fordi de har taget min Herre bort, og jeg ved ikke,
hvor de har lagt ham!” svarede hun.’ Den Store Mester, 540.
‘Jesus har  omsorg for de svage og skrøbelige  i  deres  enfoldighed,  og han ville
levendegøre dem ved sine egne hjerteslag. Hvis alle havde en stærk forvisning, på
hvilken måde ville spædbarnet så adskille sig fra dem med større erfaringer? Guds
ord er rigt på perler af løfter; men der er svage og skælvende sjæle, som ikke vover
at tænke, at de frembærer angerens frugt, og som ikke gør krav på løftet; dog er de
dyrebare i Herrens øjne. Maria Magdalene var meget tæt på Kristus, dog stod hun
grædende og sørgende og sagde: “De har taget min Herre bort, og jeg ved ikke,
hvor de har lagt ham.”’ Signs of the Times, 18. april, 1895.

12. Hvilket specielt privilegium fik Maria? Joh. 20, 14-18. Sammenlign med
Mark. 16, 9.
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BEMÆRK: ‘Så vendte hun sig bort, endog bort fra englene, i den tanke, at hun
måtte finde en eller anden, der kunne fortælle hende, hvad der var sket med Jesu
legeme.  En anden stemme sagde til  hende:  “Kvinde!  hvorfor  græder  du? hvem
leder  du efter?”  Med tåreblændet  blik  så Maria  en  mandsskikkelse,  og  da  hun
mente, at det var havemanden, sagde hun: “Herre, hvis det er dig, som har båret
ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så vil jeg hente ham.” Hvis man havde
fundet, at denne rige mands grav var et for ærefuldt sted for Jesus at hvile, så ville
hun selv sørge for et andet sted til ham. Der var jo en grav, som var blevet ledig på
grund af Kristi egne ord: den grav, hvor Lazarus havde ligget! Mon hun ikke der
kunne finde en begravelsesplads til sin Herre? Hun følte, at det ville være en stor
trøst  for  hende  i  hendes  sorg  at  drage  omsorg  for  hans  dyrebare  korsfæstede
legeme. Men nu sagde Jesus til hende med sin egen velkendte stemme: “Maria!”
Nu vidste hun, at det ikke var en fremmed, der talte til hende, og da hun vendte sig,
så hun den levende Kristus stå foran sig. I sin glæde glemte hun, at han var blevet
korsfæstet. Hun styrtede hen til ham, som om hun ville omfavne hans fødder, og
sagde: “Rabbi!” Men Kristus hævede sin hånd og sagde: “Rør ikke ved mig; jeg er
jo endnu ikke faret op til min Fader. Men gå til mine brødre og sig til dem: Jeg
farer op til min Fader og jeres Fader, til min Gud og jeres Gud.” Og Maria gik hen
til disciplene med dette glædelige budskab.’ Den Store Mester, s. 540.
‘Men Frelseren gik aldrig en eneste sjæl forbi, uanset hvor dybt den var nedsunken

i synd, hvis den blot var villig til at modtage Himmelens dyrebare sandheder.
For  toldere  og  skøger  betød  hans  ord  indledningen  til  et  nyt  liv.  Maria
Magdalene, af hvem han havde uddrevet syv onde ånder, var den sidste ved
Frelserens grav og den første, der modtog hans hilsen om morgenen efter hans
opstandelse. Det var Saulus fra Tarsus, en af evangeliets mest afgjorte fjender,
der blev til en Paulus, Kristi hengivne tjener. Under et skin af had og foragt, ja
endog bag forbrydelse og nedværdigelse kan der skjule sig en sjæl, som Kristi
nåde vil frelse, for at den kan skinne som en ædelsten i Genløserens krone.’
Med Mesteren På Bjerget, s. 130.
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‘Han er opstanden’

UDENADSVERS: ‘Han er ikke her; thi han er opstanden, som han har sagt.’
Matt. 28, 6a.

STUDIEHJÆLP: Den Store Mester, s. 534-540.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Matt. 28, 1-15; Mark. 16, 1-13; Luk. 24, 1-9; Joh.

20, 1.
LEKTIENS MÅL: At studere begivenhederne på opstandelsens morgen.

Indledning
‘Hvor er der mange, der stadig handler på samme måde som disciplene! Hvor er
der mange, der gentager Marias fortvivlede udbrud: “De har taget min Herre bort,
og vi ved ikke, hvor de har lagt ham!” Til hvor mange kunne ikke Frelserens ord
siges: “Hvorfor græder du? Hvem leder du efter?” Han er lige ved siden af dem,
men deres tåreblændede øjne opdager ham ikke. Han taler til dem, men de forstår
det ikke. Ak, gid dog det bøjede hoved atter måtte hæve sig, at øjnene måtte åbnes,
så de så ham, at ørerne måtte lytte til hans stemme! “Skynd jer hen og sig til hans
disciple, at han er opstanden fra de døde.” Sig til dem, at de ikke skal se på Josefs
nye  grav,  der  var  lukket  med en stor  sten og forseglet  med det  romerske segl.
Kristus er ikke dér. Se ikke på den tomme grav. Sørg ikke som mennesker, der er
uden håb og hjælp. Jesus lever, og fordi han lever, skal også vi leve. Lad den glade
sang: Kristus er opstanden! klinge fra taknemmelige hjerter, fra læber, der er berørt
af Himmelens ild. Han lever for at gå i forbøn for os. Grib dette håb, og det vil
holde  sjælen  fast  som  et  sikkert  og  prøvet  anker.  Tro,  og  du  skal  se  Guds
herlighed.’ Den Store Mester, s. 542. 

‘Bevogt graven, så godt I kan’

1. Hvilken forholdsregel havde præsterne og farisæerne taget med hensyn til
Jesu grav? Matt. 27, 62-66.   

BEMÆRK: ‘Disse præster havde forsøgt at tro, at Jesus var en bedrager; men det
var forgæves. Nogle af dem havde stået ved Lazarus grav og havde set den døde
vende tilbage til livet. De skælvede af frygt for, at Kristus selv skulle opstå fra de
døde og atter vise sig for dem. De havde hørt ham sige, at han havde magt til at
give sit liv og atter tage det. De huskede, at han havde sagt: “Bryd dette tempel ned,
og på tre dage skal jeg rejse det igen.” Joh 2, 19. Judas havde fortalt dem om de
ord, som Jesus havde talt til disciplene på den sidste vandring til Jerusalem. “Se, vi
drager  nu  op  til  Jerusalem,  og  Menneskesønnen  skal  overgives  til
ypperstepræsterne og de skriftkloge; og de skal dømme ham til døden og overgive 
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ham til hedningerne til at spottes og piskes og korsfæstes; men på den tredje dag
skal han opstå. ” Matt. 20, 18-19. Dengang de hørte disse ord, havde de spottet og
gjort nar. Men nu huskede de, at Kristi forudsigelser hidtil var gået i opfyldelse.
Han havde sagt, at han atter ville opstå på den tredje dag, og hvem kunne vide, om
ikke også dette ville komme til  at ske De længtes efter at gøre sig fri  for disse
tanker,  men de  kunne ikke.  Ligesom deres  fader,  djævelen,  både  troede  de  og
skælvede...  Pilatus  sagde  til  dem: “Der  har  I  vagtmandskab;  gå  hen  og  bevogt
graven, så godt I kan.” Matt. 27, 65. Præsterne gav anvisning på, hvordan graven
skulle bevogtes.  Der var blevet  anbragt  en stor sten foran indgangen.  Hen over
denne  sten  spændte  de  reb  og  fastgjorde  enderne  til  den  massive  klippe  og
forseglede dem med det romerske segl. Stenen kunne ikke flyttes, uden at seglet
blev brudt. Derefter tog et vagthold på hundrede soldater opstilling om graven for
at forhindre,  at nogen rørte ved den. Præsterne gjorde alt, hvad de kunne, for at
Kristi legeme skulle blive, hvor det var blevet lagt. Han lå i sin grav, der var så
sikkert forseglet, som om han skulle blive der til alle tider.’ Den Store Mester, s.
532-533.

2. Hvad skete der med disse vagter på Kristi opstandelsesdag? Matt. 28, 2-4.

BEMÆRK: ‘Ja, I præster og rådsherrer, hvad blev der nu af jeres vagtmandskabs
styrke? Tapre soldater, der aldrig havde været bange for menneskemagt, er nu, som
om de var taget til fange uden sværd eller spyd. Det ansigt, de ser, er ikke nogen
dødelig stridsmands ansigt; det tilhører den mægtigste i Herrens hærskare. Dette
sendebud er den samme, som nu indtager den plads, hvorfra Satan faldt. Det er
ham, der på Betlehems høje forkyndte Kristi fødsel. Jorden bæver, da han nærmer
sig, mørkets magter flygter, og da han vælter stenen bort, er det, som om Himmelen
er steget ned til jorden. Soldaterne ser ham fjerne stenen, som om den havde været
et sandskorn, og de hører ham råbe: Guds Søn, stig herud; din Fader kalder på dig!
De ser Jesus stige op af graven og hører ham fra den åbne grav forkynde: “Jeg er
opstandelsen og livet.” Idet han stiger op i majestæt og herlighed, bøjer engleskaren
sig dybt  i  tilbedelse af Frelseren og byder ham velkommen med lovsang.’  Den
Store Mester, s. 534.

‘Hvem skal vælte os stenen?’

3. Hvilket dilemma talte kvinderne om, mens de tidligt på ugens første dag
var på vej til graven,? Mark. 16,3. Sammenlign med Matt. 27, 60.

BEMÆRK: ‘De kvinder, der havde stået ved Kristi kors, ventede og vågede, indtil
sabbattens timer var til ende. På den første dag i ugen begav de sig ganske tidligt af
sted til graven og havde vellugtende salver med sig for at salve Frelserens legeme.
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De tænkte ikke på, at han var opstået fra de døde. For dem var håbets sol gået ned,
og natten havde sænket sig over deres sjæle. Medens de gik, talte de sammen om
Kristi barmhjertighedsgerninger og om hans trøstende ord. Men de tænkte ikke på
hans ord: “Jeg skal se jer igen!” Joh 16, 22. Uden at vide, hvad der netop nu fandt
sted, nærmede de sig haven og sagde, medens de gik: “Hvem skal vælte os stenen
fra indgangen til  graven?” De vidste godt,  at  de ikke kunne flytte  stenen,  men
alligevel blev de ved med at gå.’ Den Store Mester, s. 539.
‘Spørgsmålet  om hvordan  de skulle  fjerne  denne sten måtte  nødvendigvis  have
været en kilde til en del rådvildhed hos kvinderne. Mindst to af dem havde været
vidne til begravelsen og vidste omtrent, hvordan situationen var. Stenen, som var
kendt for at være stor og have en anselig vægt, var en stor vanskelighed for dem.
Når vi derfor i de første optegnelser, Markus’ evangelium,  finder disse ord: “Hvem
skal  vælte  os  stenen  fra  indgangen  til  graven?”  kan  vi  ikke  undgå  at  føle,  at
kvindernes optagethed af spørgsmålet ikke kun var et psykologisk problem, men
afgjort et historisk element i situationen lige op til det øjeblik, de ankom til graven.’
Morison, Who Moved The Stone, s. 76.

4. Hvad opdagede de, da de ankom til  graven? Mark. 16, 4.  Sammenlign
med Luk. 24, 2; Joh. 20, 1.

BEMÆRK: ‘Da de nærmede sig haven, blev de overrasket over at se himlene så
smukt oplyst  og jorden rystende under deres fødder. De hastede mod graven og
blev forundret over at finde stenen væltet fra indgangen, og at de romerske vagter
ikke var der.’ Redemption, s. 17.

‘Stenen var væltet fra’

5. Hvad opdagede de, da de kom ind i graven? Luk. 24, 3.

BEMÆRK: ‘De bemærkede et lysskær skinnende over graven, og da de kiggede
ind, så de, at den var tom.’ Redemption, s. 17.
‘Essensen af  deres  opdagelse  var,  at  graven  på en eller  anden måde var  blevet
forstyrret, og i modsætning til deres forventning var Jesu legeme ikke længere der.
Lukas  opsummerer  de  synoptiske  skribenters  sammenstemmende  vidnesbyrd  på
dette punkt, når han siger: “[de] fandt ikke Herren Jesu legeme.”’ Morison,  Who
Moved The Stone, s. 77.

6. Hvem mødte de efterfølgende? Luk. 24, 4. Sammenlign med Mark. 16, 5.
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BEMÆRK: ‘Medens de tøvede i nærheden, så de pludselig, at de ikke var alene. En
ung mand, klædt i skinnende hvide klæder, sad ved graven. Det var den engel, der
havde  væltet  stenen  bort.  Han  havde  iført  sig  menneskeskikkelse  for  ikke  at
skræmme disse venner af Jesus. Men alligevel strålede den himmelske herligheds
lys stadig om ham, og kvinderne blev bange.’ Den Store Mester, s. 539.    

‘Han er opstanden’

7. Hvilken nyhed blev givet disse kvinder? Matt. 28, 5-6. Sammenlign med
Mark. 16, 6; Luk. 24, 5-8.  

BEMÆRK: ‘De vendte sig om for at flygte bort, men ved engelens ord standsede
de  deres  skridt.  “Frygt  ikke!”  sagde  han,  “thi  jeg  ved,  at  det  er  Jesus,  den
korsfæstede, I søger efter. Han er ikke her; thi han er opstanden, som han har sagt.
Kom og se stedet, hvor han lå!..” Atter ser de ind i graven, og atter hører de den
vidunderlige tidende. Derinde var der en anden engel i menneskeskikkelse, og han
siger: “Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her, men han
er opstanden; kom i hu, hvorledes han talte til jer, da han endnu var i Galilæa, og
sagde,  at  Menneskesønnen  skulle  overgives  i  syndige  menneskers  hænder  og
korsfæstes og opstå på den tredje dag.”’ Den Store Mester, s. 539.

8. Hvad blev kvinderne fortalt, at de skulle gøre? Matt. 28, 7. Sammenlign
med Mark. 16, 7.

BEMÆRK: ‘“Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstanden fra de
døde.”…  Han er opstanden! Han er opstanden! Atter og atter gentager kvinderne
disse ord. Nu er der ingen brug for vellugtende salver. Frelseren lever, han er ikke
død. Nu mindes de, at han, da han talte om sin død, sagde, at han igen skulle opstå.
Hvad er ikke dette for en dag for verden! Hastigt forlod kvinderne graven “med
frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det.”’ Den Store Mester,
s. 539.

‘Hans disciple stjal ham’

9. Hvad gjorde vagterne, da de var kommet sig? Matt. 28, 11.

BEMÆRK:  ‘Ved synet  af  englene  og  den  helliggjorte  Frelser  var  de  romerske
soldater besvimet og blevet som døde. Da det himmelske følge skjultes for deres
blik, rejste de sig op, og så hurtigt som deres rystende lemmer kunne bære dem,
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skyndte de sig hen til havens udgang. Vaklende som berusede hastede de af sted til
byen, hvor de fortalte dem, de mødte, disse forunderlige efterretninger. De var på
vej  til  Pilatus,  men  deres  beretning  var  nået  til  de  jødiske  myndigheder,  og
ypperstepræsterne og rådsherrerne sendte bud om, at de først skulle komme til dem.
Disse soldater frembød et underligt syn. Rystende af skræk og ligblege aflagde de
vidnesbyrd om Kristi opstandelse. Soldaterne fortalte alt, ganske som de havde set
det.  De  havde  ikke  haft  tid  til  at  tænke  eller  tale  andet  end  sandheden.  Med
forfærdet stemme sagde de: Det var Guds Søn, som blev korsfæstet. Vi har hørt en
engel kalde ham Himmelens Majestæt og ærens Konge.’ Den Store Mester, s. 535.
 

10. Hvad  besluttede  ypperstepræsterne  at  gøre,  da  de  hørte  vagternes
beretning? Matt. 28, 12-15.

BEMÆRK: ‘Præsternes ansigter blev dødblege. Kajfas forsøgte at sige noget. Hans
læber  bevægede  sig,  men de  frembragte  ingen  lyd.  Soldaterne  var  ved  atter  at
forlade salen, da de blev standset af en stemme. Endelig havde Kajfas fået sit mæle
igen. Vent, vent, sagde han. Fortæl ingen, hvad I har set. Så blev der udfærdiget en
løgnagtig beretning til  soldaterne. “I skal sige,” sagde præsterne, “Hans disciple
kom om natten og stjal ham, mens vi sov.” Her overgik præsterne virkelig sig selv!
Hvordan kunne soldaterne sige, at disciplene havde stjålet det døde legeme, medens
de sov? Hvis de havde sovet, hvordan kunne de så vide det? Og hvis det var bevist,
at  disciplene  havde  gjort  sig  skyldige  i  at  stjæle  Kristi  legeme,  ville  så  ikke
præsterne have været de første til at dømme dem? Eller hvis vagtposterne havde
sovet ved graven, ville så ikke præsterne have været de første til at anklage dem
hos Pilatus? Soldaterne var forfærdede ved tanken om, at de skulle udsætte sig for
at  blive beskyldt  for  at  have sovet på deres  post.  Dette var en forbrydelse,  der
kunne straffes med døden. Skulle de nu vidne falsk for at narre folket og derved
bringe  deres  eget  liv  i  fare?  Havde  de  ikke  holdt  denne  trættende  vagt  med
årvågenhed og uden at få søvn i øjnene? Hvordan skulle de kunne klare et forhør,
selv om de fik penge for det, hvis de svor falsk? For at neddysse dette vidnesbyrd,
som de frygtede, lovede præsterne at tage sig af vagtholdets sikkerhed ved at sige,
at Pilatus ikke mere end de selv ville ønske, at dette rygte kom ud blandt folk. De
romerske soldater solgte deres hæderlighed til jøderne for penge. De kom hen til
præsterne  bebyrdede  med  et  højst  overraskende  sandhedsbudskab,  og  gik  ud
bebyrdede med penge og en løgnagtig beretning, der var blevet opfundet til dem af
præsterne.’ Den Store Mester, s. 535-536.    

‘Heller ikke dem troede de’

11. Hvad var disciplenes reaktion på nyheden om Jesu opstandelse? Luk. 24,
11.
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BEMÆRK:  ‘Da  disciplene  hørte  denne  meddelelse,  der  blev  givet  på  en  så
afgørende måde, begyndte de at overveje Kristi ord til dem, hvor han forudsagde
sin opstandelse. Men selv nu frydede de sig ikke. De kunne ikke slippe deres tvivl
og rådvildhed. Ikke engang da kvinderne erklærede, at de havde set Herren, ville
disciplene tro det. De mente, at de havde set et syn.’ Den Store Mester, s. 542.

12. Hvilket  yderligere  vidnesbyrd  om,  at  Herren  var  opstanden,  troede
disciplene ikke på? Mark. 16, 12-13; Luk. 24, 13-33 og bemærk versene
22-25.

BEMÆRK: ‘Det var, som om vanskelighederne tårnede sig oven på hinanden. På
den sjette dag i ugen havde de set deres Mester dø; på den første dag i den
næste uge opdagede de, at man havde berøvet dem hans legeme, og at de blev
beskyldt for at have stjålet det for at kunne bedrage folket. De fortvivlede ved
tanken om nogen sinde at kunne fjerne det falske indtryk, som flere og flere
fik af dem. De frygtede præsternes fjendskab og folkets vrede. De længtes
efter Jesu nærværelse, han, som havde hjulpet dem i alle vanskeligheder. Ofte
gentog  de  disse  ord:  “Vi  havde  håbet,  at  han  var  den,  der  skulle  forløse
Israel.” Ensomme og syge om hjertet mindedes de hans ord: “Thi gør man
således ved det grønne træ, hvordan vil det da gå med det visne.” Luk 24, 21;
23, 31. De mødtes med hinanden i salen ovenpå, og de lukkede og stængede
dørene, fordi de vidste, at deres elskede lærers skæbne når som helst kunne
blive deres  egen.  Og hele  tiden  kunne de  have  glædet  sig  ved at  vide,  at
Frelseren var opstanden!’ Den Store Mester, s. 542.
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‘Men er Kristus ikke opstået’

UDENADSVERS: ‘Men er Kristus ikke opstået, så er vort budskab jo tomt, og
jeres tro også tom.’ 1 Kor. 15, 14.

STUDIEHJÆLP: Meterens Efterfølgere, s. 170-171.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Kor. 15.
LEKTIENS MÅL: At studere vigtigheden af Kristi opstandelse.

Indledning
‘Netop de bestræbelser, der blev gjort for at hindre Kristi opstandelse, er de mest
overbevisende argumenter til bevis for den. Jo større antallet af de soldater var, som
var  anbragt  rundt  om  graven,  jo  stærkere  ville  beviset  være  for,  at  han  var
opstanden. Århundreder før Kristi død havde Helligånden ved salmisten forkyndt:
“Hvorfor  fnyser  hedninger,  hvi  pønser  folkefærd  på,  hvad  fåfængt  er?  Jordens
konger rejser sig, fyrster samles til råd mod Herren og mod hans salvede ... Han,
som troner i Himlen, ler, Herren, han spotter dem.” Sal. 2, 1-4. Romerske vagter og
romerske våben var magtesløse til at holde livets fyrste fangen i graven.’ Den Store
Mester, s. 533. 

‘Denne, Jesus, har Gud ladet opstå’

1. Hvad var det første offentlige vidnesbyrd om opstandelsen? ApG. 2, 29-
32.   

BEMÆRK:  ‘Ved  mørkets  frembrud  [på  opstandelsens  dag]  må  de  vigtigste
kendsgerninger have været kendt i Jerusalem, ikke kun til dem i høje stillinger, men
som et sitrende rygte gennem hele byen. Mænd, som den aften havde begivet sig ud
på en vandring til en fjern landsby, vidste åbenbart nok om detaljerne til at sige:
“nogle af vore kvinder har forfærdet os; de var ude ved graven tidligt i morges.”
[Luk.  24,  22]  Inden  for  højst  fireogtyve  timer  måtte  historien  have  været  i
offentlighedens besiddelse. Forklaringer blev mødt med modforklaringer, anklager
med modanklager. Og højt over disse vulgære skænderier kom det ildevarslende
forslag:  “Disciplene  stjal  ham.”  [Matt.  28,  13].  Hvis  det  kan  formodes,  kan  vi
forstå,  hvorfor  ingen  anerkendt  kristen  leder  fandt  det  nødvendigt  at  bringe
kvindernes beviser frem, da hele spørgsmålet om opstandelsen syv uger senere på
disciplenes eget initiativ blev bragt i skarpt fokus og blev løftet op på niveau med
en stor national  og politisk strid.  Grunden til  denne meget  bemærkelsesværdige
stilhed synes at være klart.  Den fysiske kendsgerning, som kvinderne alene kunne
stå inde for, behøvede ikke nogen beviser eller argumenter. Det var almindeligt 
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kendt og havde været det i syv uger.’ Morison: Who Moved The Stone? s. 122-123.
[Fremhævelse i originalen.].

2. Hvad var reaktionen på Peters vidnesbyrd om opstandelsen? ApG. 2, 37

BEMÆRK: ‘Nogle af dem, der lyttede til apostlene, havde taget aktiv del i Kristi
domfældelse  og  død.  Deres  stemmer  havde  blandet  sig  med  pøbelens,  da  de
krævede hans korsfæstelse. Da Jesus og Barabbas stod foran dem i domshallen, og
Pilatus spurgte: “Hvem vil I, at jeg skal løslade jer: Barabbas eller Jesus, der kaldes
Kristus?” havde de råbt: “Ikke ham, men Barabbas! Matt. 27, 17. Joh. 18, 40. Da
Pilatus udleverede Jesus til dem og sagde: “Så tag I ham og korsfæst ham, for jeg
finder ingen skyld hos ham;” og “Jeg er uskyldig i dennes blod,” havde de råbt:
“Hans blod komme over os og vore børn!” Joh. 19, 6. Matt. 27, 24-25. Nu hørte de
disciplene erklære, at det var Guds Søn, som var blevet korsfæstet. Præsterne og
rådsherrerne  skælvede.  Folket  var  grebet  af  skyldfølelse  og  angst.  Da de  hørte
dette, stak det dem i hjertet, og de sagde til Peter og de øvrige apostle: “Brødre,
hvad skal vi gøre?” Blandt dem, der lyttede til disciplene, var der fromme jøder, der
var oprigtige i deres tro. Den kraft, som ledsagede den talendes ord, overbeviste
dem om, at Jesus virkelig var Messias.’ Mesterens Efterfølgere, s. 28.

‘Blev han set af Jakob’

3. Hvem viste den opstandne Kristus sig specielt for? 1 Kor. 15, 7.

4. Hvad havde Jakobs og Herrens andre brødres indstilling til Kristus været
under hans tjeneste? Joh. 7, 5.

BEMÆRK: ‘Hans brødre sådan kaldte man Josefs sønner gjorde fælles sag med
rabbinerne. De holdt fast på, at traditionerne måtte overholdes, som om de var krav,
der stammede fra Gud. De regnede endog menneskers forskrifter for at være større
end Guds ord, og de var meget harmfulde over Jesu klare dømmekraft til at skelne
mellem, hvad der var uægte, og hvad der var sandt. Hans aldrig svigtende lydighed
mod Guds lov blev af dem fordømt som stædighed. De var forbavsede over den
visdom og kundskab, som han udviste i sine svar til de skriftkloge. De vidste, at
han ikke havde fået nogen undervisning af de lærde mænd, men dog kunne de ikke
undgå at se, at det var ham, som kunne belære dem. De var klare over, at hans
udvikling var af en højere art end deres. Men de havde ingen forståelse af, at han
havde adgang til livets træ, til en visdoms kilde, som de ikke kendte.’  Den Store
Mester, s. 52.
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5. Hvilken  forandring  skete  der  hos  Jakob  og  hans  brødre  efter
opstandelsen? ApG. 1, 14. Sammenlign med ApG. 12, 17; 15, 13; Gal. 1,
19; 2, 9.

BEMÆRK: ‘Hvordan gik det til, at denne mand, hvis kulde og endda fjendtlighed
mod  Kristus  under  hans  levende  tjeneste,  tydeligt  er  skrevet  i  de  tidligste
optegnelser – hvis oplæring og sympatier ledte ham til at hælde mod det officielle
og gejstlige synspunkt – findes i de kristnes inderkreds og råd? ...  Han stod uden
for den oprindelige kreds af apostle og deres venner. Han kunne have haft få, hvis
overhovedet  nogen,  illusioner  med  hensyn  til  sin  egen  bror.  Han  stod  akkurat
tilstrækkelig langt væk til at være et upartisk vidne, og dog så tæt på Kristus, at
hvis præsterne havde været i stand til at få hans troskab, kunne hans indflydelse
have ændret historien. Men de kunne ikke, og til sidst dræbte de ham.* Det siges, at
de kristne indgraverede disse ord på hans mindesmærke: “Han havde været et sandt
vidne for både jøder og grækere om, at Jesus er Kristus.” I betragtning af hvem han
var, kan det næsten siges, at hans vidnesbyrd er enestående.’ Morison: Who Moved
The Stone? s. 128, 131.
*Josephus,  den  jødiske  historiker,  nedskrev  Jakobs  martyrium  i  62  e.Kr.  på
følgende  måde:  ‘Festus  var  nu  død,  og  Albimus  var  lige  kommet  til;  så  han
[ypperstepræsten]  samlede  Sandhedrins  dommere,  og  frem for  dem bragte  han
broren til Jesus, som blev kaldt ‘Kristus’, hvis navn var Jakob, og nogle andre; og
da han havde opstillet  en anklage mod dem som lovbrydere,  lod han dem blive
stenet’.

‘Blev han set også af mig’

6. Hvilket vidnesbyrd om opstandelsen gav Paulus? 1 Kor. 15, 8; Gal. 1, 1; 1
Tess. 1, 9-10. Sammenlign med ApG. 9, 3-6.

BEMÆRK:  ‘I  den  strålende  skikkelse,  som  stod  for  ham,  genkendte  han  den
korsfæstede. Billedet af Frelserens ansigt stod for evigt prentet i den skrækslagne
jødes sjæl. De ord, som blev talt, ramte hans hjerte med forfærdende kraft. Lyset
strømmede  ind  i  hans  formørkede  sind  og  åbenbarede  dér  hans  tidligere  livs
uvidenhed og vildfarelser og hans nuværende behov for Helligåndens oplysning.
Nu så Saulus, at han ved at forfølge Jesu disciple i virkeligheden var gået Satans
ærinde. Han så, at hans overbevisning om, hvad der var ret, og hvad der var hans
pligt, for en stor del havde været bygget på hans tillid til præsterne og rådsherrerne.
Han havde troet dem, da de fortalte ham, at historien om opstandelsen kun var et
snedigt  påfund  af  disciplene.  Nu  hvor  Jesus  selv  åbenbarede  sig,  var  Saulus
overbevist  om  sandheden  i,  hvad  disciplene  hævdede.  I  denne  stund  i  det
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himmelske lys reagerede Saulus’ tanker med forunderlig hast. Den hellige skrifts
profetiske beretninger blev forståelige for ham. Han så, at jødernes forkastelse af
Jesus,  hans  korsfæstelse,  opstandelse  og  himmelfart  var  blevet  forudsagt  af
profeterne og beviste, at han var den forjættede Messias. Stefanus’ tale, dengang
han led martyrdøden,  lød for  Saulus’  ører,  og han forstod,  at  martyren  virkelig
havde  set  “Guds  herlighed”,  da  han  sagde:  “Se,  jeg  skuer  Himlene  åbne  og
Menneskesønnen stående ved Guds højre hånd.” Ap. 7,  55-56. Præsterne havde
kaldt  disse  ord  for  gudsbespottelse,  men  nu  vidste  Saulus,  at  de  var  sandhed.’
Mesterens Efterfølgere, s. 65.    

7. Hvilken indstilling havde Paulus til Kristus før denne åbenbaring? ApG.
26, 8-9.  

BEMÆRK:  ‘Han  var  nidkær  i  forfølgelsen  af  Guds  menighed,  efterstræbte  de
troende, greb dem i deres huse og overleverede dem til dem, der ville slå dem ihjel.
Saulus  var  en  evnerig  mand  med god  uddannelse;  hans  nidkærhed  og  lærdom
skaffede ham stor anseelse iblandt jøderne, men han var frygtet af mange af Kristi
disciple.  I  sit  oprør mod Guds Søn og mod dem, der troede på ham, udnyttede
Satan på en virksom måde denne mands talenter.’  Budskaber til  Menigheden, s.
239.
‘Da  Saulus  virkelig  var  overbevist  om,  at  han  havde  set  den  opstandne  Jesus,
strømmede  den  umådelige  og  overvældende  betydning  af  den  tomme grav  for
første gang ind i hans sind. Det var, som om den store sten selv havde stødt ind i og
fjernet hans sidste forsvarsværker. Han indså, at hvis disciplene ikke var bedragere,
så havde de ret – alt i deres påstand var rigtigt. Han indså, hvorfor man ikke kunne
associere  en så strålende martyrdød som Stefanus’  med et  vulgært  bedrag,  som
involverede, at man så igennem fingrene med tyveriet af et lig. Han begyndte at
forstå,  hvorfor  Peter  var  så  sikker,  og  hvorfor  alle,  der  var  forbundet  med
bevægelsen, var så uforklarligt glade og urokkeligt overbeviste… Gravens tomhed
var en historisk kendsgerning – fast og uforanderlig. I stedet for at falde voksede
dens autoritet med årene.’ Morison: Who Moved The Stone? S. 144.

8. Hvilke andre vidner henviste Paulus til? 1 Kor. 15, 6.

‘Vi har vidnet’

9. Hvordan forklarede Paulus betydningen af troen på Kristi opstandelse for
kristendommen? 1 Kor. 15, 14-15.

BEMÆRK: ‘Det er en ubestridelig kendsgerning, at håbet om evig salighed ved
døden har ført til en udbredt forsømmelse af Bibelens lære om opstandelsen. Dr.
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Adam Clarke bemærker denne tendens og siger: “Det ser ud til, at de første kristne
har anset opstandelseslæren for at have langt større betydning, end hvad man gør
nu! Hvordan kan det være? Apostlene talte hele tiden om den og opildnede derved
Guds disciple til  flid,  lydighed og frejdighed.  Og deres  efterfølgere i vore dage
siger næsten aldrig noget om den! Apostlene prædikede derom, og de første kristne
troede på den; og som vi prædiker, tror vore tilhørere. I hele evangeliet er der ingen
læresætning, der lægges mere vægt på; og i den nutidige forkyndelse er der ingen
læresætning,  der  behandles  med større  forsømmelse!”  Sådan er  det  blevet  ved,
indtil den kristne verden næsten har tabt den strålende sandhed om opstandelsen
helt af syne. En førende religiøs forfatter kommenterer Paulus’ ord i 1 Tess. 4, 13-
18 således: “Vi må trøste os med, at læren om de retfærdiges salige udødelighed
træder i stedet for den tvivlsomme lære om Herrens genkomst. Herren kommer til
os ved vor død. Det er, hvad vi har at vente på og se frem til. De døde er allerede
gået  over  til  herligheden.  De  venter  ikke  på  basunen  for  at  blive  dømt  og
saliggjort.” Men da Jesus forlod sine disciple, sagde han ikke noget til dem om, at
de snart skulle komme til ham. “Jeg går bort for at gøre en plads rede for jer,”
sagde han, “Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg
igen og tager jer til mig.”’ Konfrontation, s. 450.
 
10. Hvordan forklarer Paulus, at det opstandne legeme er anderledes end det

dødelige legeme? 1 Kor. 15, 42-44. 53. Sammenlign med Luk. 24, 36-43.

BEMÆRK: ‘Jesu opstandelse var et billede på den sidste opstandelse for alle dem,
der hviler i ham. Den opstandne Frelsers ansigt, hans måde at være på, hans tale var
alt sammen velkendt for hans disciple. Ligesom Jesus opstod fra de døde, sådan
skal  alle  de,  der  hviler  i  ham,  atter  opstå.  Vi  vil  kunne kende vore  venner,  på
samme måde som disciplene kendte Jesus. De har måske været vanskabte, sygelige
eller vansirede i dette dødelige liv, og de opstår i fuldendt sundhed og velskabte;
men  alligevel  vil  deres  særpræg  være  fuldstændig  bevaret  i  deres  herliggjorte
legeme. Da skal vi kende hverandre, ligesom vi jo selv er kendt fuldt ud. 1 Kor. 13,
12. I det ansigt, der stråler af det samme lys,  som udgår fra Jesu ansigt, skal vi
genkende trækkene hos dem, vi elsker.’ Den Store Mester, s. 548.    

‘Hvis døde ikke opstår’

11. Hvis vi benægter en legemlig opstandelse af Kristus, hvilke effekt har det
på andre kristne trossætninger? 1 Kor. 15, 16-19.

BEMÆRK: ‘Læren om sjælens naturlige udødelighed har banet vejen for Satans
listige  virke  gennem  moderne  spiritisme;  og  foruden  de  romerske  vildfarelser,
skærsilden, bønner for de døde, påkaldelse af helgener, osv., som er udsprunget fra
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denne kilde, har det ført mange protestanter til at benægte opstandelsen og dommen
og har før til den afskyelige vildfarelse om evig tortur og det farlige bedrag om
universalisme.’ Spirit of Prophecy, bind 4, s. 235.

12. Hvordan forbinder Paulus Kristi opstandelse med den kristnes velsignede
håb? 1 Kor. 15, 20-23.

BEMÆRK: ‘Det førstegrødeneg, der bragtes Herren ved påskefesten, var tegn på
Kristi opstandelse. I sin tale om Herrens og hele folkets opstandelse siger Paulus:
“Som førstegrøde Kristus, dernæst ved Kristi komme de, som hører ham til.” Som
svingningsneget  var  det  første  modne korn, der  sankedes før  høsten,  er  Kristus
førstegrøden af den udødelige høst af forløste, der skal samles i Guds lade ved en
fremtidig opstandelse.’ Konfrontation, s. 331-332.
‘I denne scene af Guds Søns opstandelse gives et livligt billede af den herlighed,
der  vil blive åbenbaret  ved den generelle  opstandelse af de retfærdige og Kristi
genkomst i himmelens skyer.  Da skal de døde, som er i deres grave, høre hans
stemme og opstå til  liv; og ikke kun jorden, men selv himlene skal rystes.  Ved
Kristi  opstandelse åbnedes nogle få grave,  men ved hans genkomst skal alle de
dyrebare døde, fra den retfærdige Abel til den sidste helgen, som dør, opstå til et
herligt, evigt liv’ SDA Bible Commentary, bind 5, s. 1110.

13. Hvilken  beskrivelse  giver  Paulus  af  opstandelsen  af  dem,  som  sover  i
Jesus? 1 Tess. 4, 13-18.

BEMÆRK: ‘Ved Frelserens opstandelse åbnede nogle få grave sig, men ved hans
genkomst skal alle de dyrebare døde høre hans røst og opstå til herligt, evigt
liv.  Den samme kraft,  der  opvakte  Kristus  fra  de  døde,  skal  oprejse  hans
menighed og herliggøre den med ham, over alle magter og myndigheder, over
ethvert  navn,  der  kan  nævnes,  ikke  blot  i  denne  verden,  men  også  i  den
kommende.’ Den Store Mester, s. 538.

81



Lektie 13: 21. – 27. december
‘Jesus Kristus og det som korsfæstet’

UDENADSVERS: ‘Jeg overgav jer nemlig som noget af det første, hvad jeg
selv  modtog:  at  Kristus  døde  for  vore  synder,  efter  skrifterne,  og  at  han  blev
begravet; og at han er opstået på den tredje dag, efter skrifterne.’ 1 Kor. 15, 3-4.

STUDIEHJÆLP: God’s Amazing Grace, s. 178.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Gal. 6, 14.
LEKTIENS MÅL: At betragte åbenbaringen af Guds kærlighed på Golgata.

Indledning
‘Hvem kan beregne værdien af et menneske? Dersom du vil vide, hvad det er værd,
må du gå til Getsemane og våge der sammen med Kristus i de angstens timer, da
hans sved blev som bloddråber. Se på Frelseren, der hænger på korset. Hør hans
fortvivlede  råb:  “Min Gud!  Min  Gud!  Hvorfor  har  du forladt  mig?” Se på  det
sårede hoved, den gennemstungne side, de sønderrevne fødder. Husk, at Kristus
vovede alt. Selv Himmelen var i fare for vor frelses skyld. Ved korsets fod kan du
måske fatte, hvad vi er værd, når du erindrer, at Kristus ville have givet sit liv for
en eneste synder.’ Kristi Lignelser, s. 195-196. 

‘Korsets forargelse’

1. Hvordan beskrev Paulus de to modstridende holdninger til Kristi kors? 1 
Kor. 1, 18.   

BEMÆRK: ‘Åh, vi ville vise mennesker hen til Golgatas kors. Vi ville bede dem se
hen til ham, som deres synder har gennemstunget. Vi ville bede dem se verdens
Forløser, som lider straffen for deres overtrædelse af Guds lov. Dommen lyder, at
“den sjæl, der synder, den skal dø.” Men på korset ser synderen Faderens enbårne
Søn dø i hans sted og give overtræderen liv. Alle intelligensvæsener på jorden og i
himmelen bliver kaldet til at se, hvor stor en kærlighed Faderen har vist os, at vi må
kaldes  Guds børn.  Enhver  synder  kan se og leve.  Betragt  ikke Golgata  med et
ligegyldigt, tankeløst sind. Kan det være, at englene skal se ned på os, genstandene
for Guds kærlighed,  og se os  kolde,  ligegyldige,  upåvirkede,  mens himmelen  i
forundring ser det vældige genløsningsværk for at redde en falden verden og ønsker
at få indblik i Golgatas kærligheds og smertes mysterium?  Engle ser i forundring
og  forbløffelse  på  dem,  for  hvem  så  stor  en  frelse  er  blevet  tilvejebragt,  og
forundres over, at Guds kærlighed ikke vækker dem og fører dem til i melodiske
toner at udøse taknemmelighed og tilbedelse. Men det resultat, som hele himmelen
spejder efter at se, bliver ikke set blandt dem, som bekender sig til at være Kristi
efterfølgere. Beredvilligt snakker vi med kærlige ord om vores venner og familier, 
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og dog er vi så langsomme til at tale om ham, hvis kærlighed, fremsat for os i Kristi
korsfæstelse, ikke har nogen lige’ Review & Herald, 15. december 1891.

2. Hvordan forklarede Paulus den uomvendte  jødes  holdning til  Golgatas
kors? Gal. 5, 11b. Sammenlign med Gal. 3, 13.

BEMÆRK: ‘Paulus vidste godt, hvordan hans budskab ville blive modtaget af både
jøderne og grækerne i Korint! “Vi prædiker Kristus som korsfæstet,” erkendte han,
“for  jøder en forargelse  og for hedninger  en dårskab.”  1 Kor.  1,  23. Blandt de
jødiske tilhørere var der mange, der ville harmes over det budskab, han nu ville
forkynde. Efter grækernes opfattelse ville hans ord lyde urimelige og tåbelige. Han
ville blive betragtet som sindssyg, når han prøvede at bevise, at korset kunne have
nogen  som helst  forbindelse  med menneskeslægtens  frelse.  Men for  Paulus  var
korset det eneste, der virkelig betød noget. Lige siden dengang han blev standset
under sin forfølgelse af den korsfæstede nazaræers disciple, var han aldrig holdt op
med at ophøje korset. Dengang var der blevet skænket ham en åbenbaring af Guds
grænseløse kærlighed, sådan som den havde åbenbaret sig ved Kristi død, og der
var sket en forunderlig omskabelse af hans liv, hvorved alle hans planer og formål
var  kommet i samklang med Himmelen. Fra denne stund var  han blevet  et  nyt
menneske  i  Kristus.  Han  vidste  af  personlig  erfaring,  at  når  en  synder  møder
Faderens kærlighed, som han gør det ved at se, hvordan Gud ofrede sin Søn, og
indordner sig under den guddommelige vilje, så sker der en sindsforandring, og fra
det øjeblik er Kristus alt i alle.’ Mesterens Efterfølgere, s. 133.

‘Forligelse’

3. Hvordan forklarede Paulus formålet med Kristi død på Golgata? Ef. 2, 16.
Kol. 1, 20.

BEMÆRK: ‘Kristi død er bevis for Guds store kærlighed til mennesker. Den er
vort pant på frelsen. At fjerne korset ville for den kristne være det samme som at
udslette solen fra himmelen. Korset bringer os nær til Gud og forsoner os med ham.
Med en faders kærlige, langmodige medlidenhed ser Jehova på den lidelse, hans
søn måtte tåle for at kunne frelse menneskeslægten fra evig død, og tager imod os
ved sin Søn, den elskede. Uden korset ville mennesker ikke have noget samfund
med Faderen. Hele vort håb er afhængigt af det. Fra det skinner lyset af Frelserens
kærlighed; og når synderen ved korsets fod ser op til ham, som døde for at frelse
ham, kan han glæde sig med inderlig glæde, fordi hans synder er ham tilgivet. Når
han i tro knæler ved korset, har han nået til det højeste, et menneske kan nå. Ved
korset lærer vi, at den himmelske Fader elsker os med en kærlighed, som varer
evigt. Kan man undre sig over, at Paulus udbrød: “Det være langt fra mig at rose
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mig af noget andet end vor Herres Jesu Kristi kors?” Vi har også den forrettighed at
rose os af korset, den forrettighed helt at give os selv til ham, som gav sig selv for
os. Så kan vi, med ansigter, der stråler af det lys, der udstrømmer fra Golgata, gå ud
for at åbenbare dette lys for dem, som er i mørket.’ Mesterens Efterfølgere, s. 115. 

4. Hvorfor er denne forligelse nødvendig? Es. 59, 2.

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

‘Lydig til døden’

5. Hvilket vidunderligt eksempel blev åbenbaret i Kristi villighed til at dø på
Golgata? Fil. 2, 8.

BEMÆRK: ‘Paulus dvælede ved hvert enkelt punkt, for at de, som kom til at læse
brevet,  fuldt  ud skulle  forstå  Frelserens  vidunderlige  forringelse  af  sig  selv  for
deres skyld. Apostlen beskrev Kristus, som han var, da han var Gud lig og sammen
med ham modtog englenes  lovprisning og indtil  han nåede  ydmygelsens  største
dybder. Paulus var sikker på, at hvis de kunne nå til at fatte det overvældende offer,
som Himmelens konge havde bragt, så ville al selviskhed forsvinde ud af deres liv.
Han viste dem, hvordan Guds Søn havde frasagt sig sin herlighed og frivilligt givet
sig ind under menneskenaturens vilkår og derpå havde ydmyget sig som en tjener,
der var lydig til døden, “ja, døden på et kors,” (Fil. 2, 8), for at han kunne hæve det
faldne  menneske  fra  nedværdigelsen  op  til  håbet  og  glæden  i  Himmelen.’
Mesterens Efterfølgere, s. 177.

6. Hvad åbenbarer et sind, der er rettet mod jordiske og selviske ting. Fil. 3,
18-19.

BEMÆRK: ‘Manglende  moralsk mod til  at  træde til  side fra  den  banede vej  i
verden får mange til at følge i de lærde mænds fodspor, og fordi de viger tilbage for
at overbevise sig selv, kommer de til at hænge håbløst fast i vildfarelsens lænker.
De ser, at sandheden om vor tid klart fremgår af Bibelen, og de føler Helligåndens
kraft ledsage kundgørelsen af den; men alligevel giver de gejstlighedens modstand
lov til at føre dem bort fra lyset. Skønt disse vildførte sjæle er overbevist i hjerne og
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hjerte,  tør  de  ikke  tænke  anderledes  end  deres  præst,  og  deres  personlige
bedømmelse,  deres  evige  interesser  overlades  til  en  andens  vantro,  stolthed  og
fordom.  Satan  arbejder  på  mange  måder  for  at  binde  sine  fanger  gennem
menneskelig påvirkning. Han sikrer sig masser af mennesker for sig selv ved at
binde  dem med begivenhedens  silkesnor  til  dem,  der  er  fjender  af  Kristi  kors.
Uanset tilknytningens art – forældre, børn, ægtefæller eller venner – er virkningen
den  samme;  sandhedsmodstanderne  udøver  deres  magt  til  at  dirigere
samvittigheden,  og  de  mennesker,  der  er  i  deres  magt,  er  ikke  modige  eller
selvstændige nok til at adlyde deres egen pligtfølelse.’ Konfrontation, s. 489-491.

‘Den glæde, der ventede ham’

7. Hvad opretholdt Kristus gennem hans lidelser på Golgata? Heb. 12, 2.  

BEMÆRK: ‘Foran  ham lå,  de  begivenheder,  som hans  vej  måtte  føre  hen  til.
Allerede førend han påtog sig menneskeskikkelse,  så han i hele sin udstrækning
den sti, han måtte vandre for at kunne frelse det, som var fortabt. Hver smerte, der
sårede hans hjerte, hver forhånelse, han blev overøst med, hvert savn, han måtte
lide, stod klart for hans blik, før han lagde kronen og kongekåben fra sig og steg
ned fra sin trone for at iføre sin guddommelighed menneskeskikkelse.  Vejen fra
krybben til Golgata lå udbredt for hans øjne. Han så den kval, han måtte lide. Han
vidste det alt sammen, og dog sagde han: “Se, jeg kommer, i bogrullen er der givet
mig forskrift; at gøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mit indre.”  Sal.
40, 8-9. Han så altid udfaldet af sin sendelse for sig. Hans liv på jorden, som var så
opfyldt af slid og opofrelse, blev gjort lysere ved tanken om, at al hans møje ikke
ville være forgæves. Ved at give sit liv for menneskenes liv ville han vinde verden
tilbage til lydighed mod Gud. Skønt han først måtte gennemgå bloddåben, skønt
verdens synd måtte tynge hans uskyldige sjæl, skønt skyggen af en usigelig kval
hvilede over ham, så valgte han at tåle korsets smerte og ringeagtede skændselen.’
Den Store Mester, s. 279.

8. Hvordan bliver  vi  vist,  at  Kristi  lidelser vil  blive opfattet  som umagen
værd? Es. 53, 11. Sammenlign med Åb. 7, 9-10.

BEMÆRK: ‘Kristus så det, for hvilket hans sjæl havde haft møje, og var tilfreds.
Han beskuede den lange evighed og så deres lykke, som ved hans ydmygelse ville
få syndernes forladelse og opnå evigt liv. Han blev såret for deres overtrædelser og
knust for deres misgerninger; straffen blev lagt på ham, for at de skulle have fred,
og de fik lægedom ved hans sår. Han hørte de genløste synge Moses’ og Lammets
sang. Skønt han først måtte modtage bloddåben, skønt verdens synd måtte tynge
hans uskyldige sjæl, og skønt skyggen af en usigelig sorg hvilede over ham, så
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valgte han dog at udholde korset og skammen i stedet for at nyde den glæde, der
ventede ham.’ Herren Kommer, 4. november.

‘Gud højt ophøjet ham’

9. Hvilken stilling indtager  Kristus nu i  modsætning til  sin  ydmygelse  på
Golgata? Fil. 2, 9.

BEMÆRK: ‘Spørgsmålet om hans guddommelighed er for evigt afgjort. Hvor er
de, som holdt Frelseren bundet ved Pilatus’ domstol, som slog ham i ansigtet, som
piskede ham, som drev naglerne gennem hans hænder og fødder? De, som hånede
ham ved at sige: “Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse” (Matt. 27, 42)?
Hvor er den svage arm, der vil blive løftet mod ham nu? Billedet har ændret sig.
Ved Jesu navn skal hvert knæ bøje sig, og hver tunge skal bekende, at Jesus er
Kristus, himmelens og jordens Herre.  Kristi menneskeligheds herlighed viste sig
ikke, da han var på jorden. Han blev anset som en smerternes mand og kendt med
sygdom. En, man skjuler sit ansigt for. Men han gik på den sti, som Guds plan
havde angivet.  Den samme menneskelighed  viser  sig  nu,  da han stiger  ned  fra
himmelen, iklædt herlighed, triumferende, ophøjet.’ In Heavenly Places, s. 358.
 
10. Hvilken lovprisningssalme stiger op til tronen? Åb. 5, 11-13.

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

‘Hvad er det for sår på dit bryst?’
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11. Hvordan bliver vi  vist,  at  Kristus beholder mærkerne efter sin lidelse?

Joh. 20, 27; Åb. 5, 6. Sammenlign med Zak. 13, 6; Hab. 3, 3-4.

BEMÆRK: ‘Kun ét minde bliver tilbage: Vor frelser vil altid bære mærkerne efter
sin korsfæstelse. På hans sårede hoved, hans side, hans hænder og fødder ses de
eneste spor af syndens grusomme følger. Profeten, der ser Kristus i hans herlighed,
siger: “Fra hans side udgår stråler; dér er hans vælde i skjul.” I den gennemstungne
side, hvorfra den blodrøde strøm flød ud, som forsonede mennesket med Gud – dér
er Frelserens herlighed, dér “er hans vælde i skjul.” Han var “vældig til at frelse” på
grund af forløsningens offer. Han er derfor også i stand til at udøve retfærdighed
mod dem, der foragtede Guds barmhjertighed. Og tegnene på hans ydmygelse er
hans største ære. Til evig tid vil sårene fra Golgata forkynde hans pris og erklære
hans magt.’ Konfrontation, s. 547-548.

12. Hvad ønsker Paulus at se i enhver af Kristi efterfølgere? Fil. 2, 5.

BEMÆRK: ‘Frelsesplanen sigter imod vor fuldstændige frigørelse fra Satans magt.
Kristus  vil  altid  befri  den  sønderknuste  sjæl  fra  synd.  Han  kom  for  at
tilintetgøre Djævelens gerninger, og han har sørget for, at Helligånden bliver
tildelt hver eneste angrende sjæl for at bevare ham fra at synde.’  Den Store
Mester, s. 205.
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