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Lydighedens velsignelse

Generel indledning

‘Thi  ligesom  de  mange  kom  til  at  stå  som  syndere  ved  det  ene  menneskes
ulydighed, således skal også de mange komme til at stå som retfærdige ved den
enes lydighed.

Én, som hele himmelen ærede, kom til denne verden, tog menneskelig natur på
sig,  stod  som  menneskehedens  hoved  og  vidnede  for  de  faldne  engle  og
indbyggerne i de verdener, som ikke er faldet i synd, at ved den hjælp, Gud har
givet, kan enhver vandre på lydighedens vej og holde alle Guds bud.

Ingen, som var mindre hellig end Faderens enbårne Søn, kunne have bragt et
offer, som var tilstrækkeligt til at rense alle, selv de syndigste og dybest faldne,
som godtager Frelseren som deres sonoffer og bliver lydige mod himmelens lov.
Noget mindre end dette kunne ikke have forsonet mennesket med Gud.

Kristus  gav  sit  liv  for  at  gøre  det  muligt  for  Guds  billede  at  gendannes  i
mennesket. Hans nådes magt forener menneskene i lydighed mod sandheden.

Gud ønsker, at vi skal nå den grad af fuldkommenhed, som han gennem Kristus
gør det muligt for os at nå. Han byder os træffe vort valg på den rigtige side, at
forene os med de himmelske kræfter og at vælge sådanne grundsætninger, som vil
genoprette  Guds billede i os.  I  sit  skrevne ord og i  naturens store bog har  han
åbenbaret  de grundsætninger,  hvoraf  livet betinges.  Det påhviler  os at  skaffe os
kundskab om disse grundsætninger og ved lydighed at samarbejde med ham i at
generhverve sundhed såvel til legeme som til sjæl.

Menneskene trænger til  at  lære,  at  de kun til  fulde kan blive delagtige  i  de
velsignelser,  som lydighed medfører,  når  de  modrager  Kristi  nåde.  Det  er  hans
nåde, som giver menneskene kraft til at adlyde hans love; det er den, der sætter dem
i stand til at sønderbryde onde vaners trællebånd. Den er den eneste kraft, som kan
lede dem ind på og bevare dem på den rette vej.

Når  hjertet  renses,  bliver  alt  anderledes.  Guds  Ånd giver  sjælen  nyt  liv  og
bringer  tankerne  og  ønskerne  i  harmoni  med  Kristi  vilje.  Menneskesjælen
omskabes  i  Guds billede.  Svage  og fejlende  mænd og kvinder  viser  verden,  at
nådens forløsende kraft kan gøre den ufuldkomne karakter symmetrisk og få den til
at bære rig frugt.’

God’s Amazing Grace, s. 103.

Begrundelsen for disse lektier

Den voksende indflydelse af den calvinistiske ‘én gang frelst, altid frelst’ form for
religion har ført til en bagatellisering af betydningen af lydighed i det kristne liv.
Nogle gange udtrykkes det ret åbent; for eksempel udtrykker dr. R. T. Kendall det
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på denne måde i sin bog, Once Saved, Always Saved: ‘Hvad nu, hvis en person, der
er frelst, falder i synd, bliver i synd og findes i denne tilstand, når han dør? Vil han
stadig komme i himmelen?  Svar: ja.  Hvis han virkelig var frelst til  at begynde
med, ja.  Hvis svaret  på dette spørgsmål  er  nej,  er  denne bog helt  unødvendig.’
[Fremhævelsen tilføjet.]  Nogle gange udtrykkes denne foragt  for lydighed mere
spidsfindigt: Vi vil synde, indtil Jesus kommer. Denne version af kristendom gør
lydighed  til  en  valgfri  tilføjelse,  efter  frelse  allerede  er  blevet  opnået,  og
fuldstændig uden forbindelse til frelse. Disse lektier vil betragte, hvad Guds ord har
at sige om lydighed, og om lydighed er noget valgfrit for den kristne, eller om den
påkræves for frelse. 
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Lektie 1: 29. marts – 4. april
‘Gud Herren bød Adam’

UDENADSVERS: ‘Adlyder I derimod ikke Herrens røst, men er genstridige
mod Herrens bud, da skal Herrens hånd ramme eder og eders konge og ødelægge
eder.’ 1 Sam. 12, 15.

STUDIEHJÆLP: Review & Herald, 15. december 1896.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 2 Mos. 19, 3-6; 5 Mos. 26, 16-19; 1 Pet. 2, 9-10.
LEKTIENS MÅL: At studere hvordan Bibelen introducerer temaet lydighed og

dens betydning fra begyndelsen til slutningen af Skrifterne.

Indledning
‘Kristus gør ikke lovens krav mindre. I et sprog, der ikke er til at misforstå,

fremholder  han lydighed mod den som betingelsen for at  erholde evigt  liv,  den
samme betingelse,  som krævedes  af  Adam før  syndefaldet.  Herren  venter  intet
mindre af  nogen nu, end han forventede  af mennesket  i  Paradiset:  fuldkommen
lydighed, en uplettet retfærdighed. De krav, som Gud stiller under nådens pagt, er
lige så omfattende som de krav, han stillede i Eden: vi skal leve i harmoni med
Guds lov, der er hellig, retfærdig og god.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 208.

‘Syndens løn er døden’

1. Hvilken befaling gav Gud Adam, så snart han blev skabt? 1 Mos. 2, 16-17.

BEMÆRK: ‘Skønt vore første forældre var skabt uskyldige og hellige, var det ikke
umuligt  for  dem at  fejle… De skulle nyde  samværet  med Gud og hans hellige
engle.  Men  inden  der  kunne  skænkes  dem evig  tryghed,  måtte  deres  lydighed
sættes på prøve. Lige  fra  begyndelsen af menneskets tilværelse blev ønsket om
selvtilfredsstillelse sat under kontrol, denne skæbnesvangre tilbøjelighed, der var
begyndelsen til Satans fald. Kundskabens træ, der stod i nærheden af livets træ midt
i haven, skulle være en prøve på vore første forældres lydighed, tro og kærlighed.
Mens de frit kunne spise af ethvert andet træ, var det dem under dødsstraf forbudt
at smage frugten af dette træ. De ville også blive udsat for Satans fristelser, men
hvis de bestod prøven, ville de til sidst blive bragt udenfor hans magt og for evigt
nyde Guds yndest.’ Patriarker & Profeter, s. 19.

2. Hvilken advarsel  om straffen for ulydighed gav Gud Adam? 1 Mos.  2,
17b. Sammenlign med Rom. 6, 23a.
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Lektie 1: 29. marts – 4. april
BEMÆRK:  Den  grundlæggende  bibelske  lære  fra  begyndelsen  til  enden  er:
‘syndens løn er døden.’ Rom. 6, 23. Hvad forstår vi ved dette? Ez. 18, 4: ‘Den sjæl,
der synder, den skal dø.’ Jak. 1, 15: ‘Og når synden er fuldvoksen, avler den død.’
1 Mos. 2, 17: ‘Den dag, du spiser deraf, skal du visselig dø!’ Rom. 5, 12: ‘Døden
trængte igennem til alle mennesker, fordi de alle syndede.’ Så Bibelen lærer, at der
er et enkelt årsag-virkningsforhold mellem synd og død. Synd er årsagen; død er
virkningen.  Et  årsag-virkningsforhold er  et,  hvor en ting uvægerligt  fører  til  en
anden. Hvis du får et lynglimt, så vil du få et tordenbrag. Du får ikke tordenbraget
uden først at have fået lynet. Den elektriske udladning, der ses i lynet, forårsager
larmen,  som vi kalder  torden.  Virkningen,  ‘torden’,  forårsages af glimtet,  ‘lyn.’
Måske skal du vente i nogle få sekunder efter glimtet med at høre tordenen. Hvis
glimtet var langt væk, skal du måske lytte meget godt efter. Men årsagen fører til
virkningen. På samme måde lærer Bibelen, at synd er det, der forårsager død. Indtil
der var synd, var der ingen død. Bibelen siger tydeligt: ‘Døden ved synden.’ Rom.
5, 12.  

‘Ganske som Gud havde pålagt ham’

3. Hvorfor blev Noa udpeget af Herren som værende forskellig fra de andre
fra hans generation? 1 Mos. 6, 22; 7, 5.

BEMÆRK: ‘De, som har haft levende tro på Guds budskaber for den tid, de levede
i, og som har udøvet deres tro i lydighed mod hans befalinger, er blevet godtaget af
Gud og har undsluppet de domme, som skulle falde over de ulydige og vantro. Noa
fik den besked: “Gå ind i arken med hele dit hus, thi dig har jeg fundet retfærdig for
mine øjne.” Noa adlød og blev reddet.’ Review & Herald, 5. November 1889. 

4. Hvordan betragtede Herren Noa på grund af hans lydighed? 1 Mos. 6, 8-
9. (Læs versene 5-7 for at få kontrasten.) Tænk på Ez. 14, 14. 20.

BEMÆRK: ‘Ligesom på Noas tid, da menneskenes ondskab var så stor, at Gud
udryddede  alt  levende  fra  jordens  overflade,  undtagen  det,  som fandt  tilflugt  i
arken,  således  vil  det  også  være,  når  Menneskesønnen  bliver  åbenbaret.
Menneskets teorier ophøjes, æres og stilles, hvor Gud og hans lov burde være. Men
Gud har ikke ændret det, som er udgået af hans læber. Hans ord vil stå fast for
evigt, det er uforanderligt som hans trone. Når enhver sag er afgjort i retssalen i
himmelen, vil denne pagt bringes frem, som er tydeligt skrevet med Guds finger.
Verden vil stilles frem for den evige Retfærdigheds domstol for at modtage dom, et
liv, der måler sig med Guds liv for lydighed, og død for overtrædelse.’ Review &
Herald, 17. April 1900.
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Lektie 1: 29. marts – 4. april

‘Fordi du adlød mig’

5. Hvorfor blev Abraham så æret af Gud? 1 Mos. 22, 15-18.

BEMÆRK: ‘Herren talte til ham og sagde: “Tag din søn Isak, din eneste, ham du
elsker,” “og bring ham der som brændoffer.” 1 Mos. 22, 2. Den gamle mands hjerte
stod stille af rædsel. At miste en sådan søn ved sygdom ville have knust den ømme
faders hjerte og bøjet hans hvidhårede hoved i sorg; men nu får han påbud om med
egen  hånd  at  udgyde  denne søns  dyrebare  blod.  Det  forekom ham at  være  en
frygtelig umulighed. Men Gud havde talt, og hans ord måtte adlydes. Abraham var
højt oppe i årene, men dette fritog ham ikke for pligten. Han greb troens stav, og
med stum angst tog han sit dejlige barn ved hånden og drog af sted for at adlyde
Guds ord.’ Vejledning for Menigheden, bind 1, s. 399.

6. Hvordan bliver vi vist, at lydighed var temaet i Abrahams liv? Heb. 11, 8.

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

‘Hvem er Herren, at jeg skulle adlyde ham?’

7. Hvorfor faldt Guds vrede over Farao? 2 Mos. 5, 2.

BEMÆRK: ‘Idet mennesker bliver overbeviste fra Skrifterne om, at det fjerde buds
krav  stadig  er  gældende,  stilles  spørgsmålet  ofte:  Er  det  nødvendigt  at  holde
sabbatten for at blive frelst? Dette er et meget vigtigt  spørgsmål.  Hvis lyset  har
skinnet fra Guds ord, hvis budskabet er blevet fremstillet for mennesker, som det
blev for  Farao,  og de nægter  at  give agt  på budskabet,  hvis de forkaster  lyset,
nægter de at adlyde Gud, og de kan ikke frelses i deres ulydighed. På den anden
side er mange døde efter samvittighedsfuldt at have holdt ugens første dag som det
fjerde buds sabbat. Disse vil ikke blive fordømt, fordi de fulgte det bedste lys, de
havde. De vil ikke drages til ansvar for lys, som de aldrig modtog. Kristus sagde til
de skriftlærde og farisæerne: “Var jeg ikke kommen og havde talt til dem, havde de
ikke synd; men nu har de ingen undskyldning for deres synd.” Igen sagde han: ‘“Til
dom er jeg kommen til denne verden, for at de, som ikke ser, skal blive seende, og
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Lektie 1: 29. marts – 4. april
de, som ser, skal blive blinde.” Nogle af farisæerne, som var hos ham, hørte dette
og sagde til  ham: “Er vi  måske også blinde?” Jesus sagde til  dem: “Hvis I var
blinde, havde I ingen synd; men nu siger I: ‘Vi ser’ – derfor bliver jeres synd.”’’
Review & Herald, 5. januar 1886.

8. Hvordan blev Moses vist vigtigheden af lydighed, inden han tog hen for at
møde Farao? 2 Mos. 4, 24-26.

BEMÆRK: ‘Idet Moses rejste til Ægypten, mødte Herrens engel ham og antog en
truende stilling, som om han ville dræbe ham. Han frygtede for sit liv. Han havde
givet  efter  for  sin  kones  ønske  om  ikke  at  få  deres  søn  omskåret,  og  i
overensstemmelse med hendes ønske havde han nægtet at adlyde Gud. Hans kone,
der  var  bange for,  at  hendes mand ville  blive dræbt,  overvandt  sine følelser  af
overdreven hengivenhed over for sin søn og udførte handlingen selv. Efter dette lod
engelen Moses gå. I sin mission til Farao skulle han stilles i en farlig position, hvor
hans liv ville blive udsat for kongens vilje, hvis Gud ikke ved sin kraft gennem
tilstedeværelsen af sine engle bevarede ham. Mens Moses levede i ulydighed mod
en af Guds udtrykkelige befalinger, ville hans liv ikke være sikkert, for Guds engle
kunne ikke bevare ham, mens han var ulydig. Derfor mødte engelen ham på vejen
og truede  hans  liv.  Han forklarede  ikke  Moses,  hvorfor  han antog  den  truende
holdning.  Moses  vidste,  at  der  var  en  årsag.  Han  var  på  vej  til  Ægypten  i
overensstemmelse med Guds udtrykkelige befaling, derfor var rejsen rigtig. Straks
huskede han, at han ikke havde adlydt Gud i udøvelsen af omskærelsens forordning
på  sin  yngste  søn  og  havde  givet  efter  for  sin  kones  bønner  om  at  udsætte
ceremonien. Efter han havde adlydt Guds befaling, var han fri til at træde frem for
Farao, og der var intet i vejen til at hindre englenes virken i forbindelse med hans
gerning.’ Spiritual Gifts, bind 3, s. 195.

‘Min ejendom blandt alle folkene’

9. Hvad var grundlaget for Israels særlige stilling foran Gud? 2 Mos. 19, 3-6;
5 Mos. 26, 16-19.

BEMÆRK: ‘Gud gør ikke forskel på folk. Men i alle generationer tager han sig af
dem, som frygter Herren og gør det, som er ret. De, som i vantro knurrer og gør
oprør, kan ikke nyde Guds velbehag, og de kan ikke få de specielle velsignelser,
som han har lovet dem, som elsker sandheden og vandrer i den. De, som har lyset,
men  foragter  Guds  krav,  vil  finde,  at  velsignelserne  bliver  forvandlet  til
forbandelser for dem, og nøden vil blive forvandlet til straffedomme. Gud vil, at vi
skal lære ydmyghed, når vi læser historien om det gamle Israel. Dette folk, som var

7



Lektie 1: 29. marts – 4. april
Guds specielle og særprægede folk, ødelagde sig selv ved at gå deres egne veje.’
Råd & Vink, s. 304.
 
10. Hvem betragter Gud som sit ejendomsfolk i dag? 1 Pet. 2, 9-10; Åb. 14,

12.

BEMÆRK: ‘Frem for alle folk i verden burde Guds folk være mønstre på fromhed,
hellige i hjerte og i samtale. Gud kræver, at det folk, som han har udvalgt som sin
særlige ejendom, skal være ophøjede, forædlede og helliggjorte. Han kræver, at de
tager del i den guddommelige natur efter at have undflyet fordærvelsen i verden,
som skyldes det onde begær. Hvis sådanne, som har en så høj bekendelse, giver
efter for synd og overtrædelse, er deres skyld meget stor, fordi de har stort lys og
ved deres bekendelse har taget deres standpunkt som Guds særlige, udvalgte folk,
der har Guds lov skrevet på deres hjerter. De viser deres troskab mod himmelens
Gud ved at adlyde hans regerings lov. De er Guds repræsentanter på jorden. Enhver
synd eller overtrædelse hos dem adskiller dem fra Gud og vanærer på en særlig
måde hans navn ved at give Guds hellige lovs fjender anledning til at bebrejde hans
sag og hans folk, som han har kaldt “en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et
helligt folk, et ejendomsfolk,” for at de skal forkynde hans pris, som har kaldt dem
fra mørket til sit underfulde lys.’ A Solemn Appeal, s. 143.    

‘Salige er de’

11. Hvad er hensigten med planen for menneskets frelse? Rom. 5, 19.

BEMÆRK:  ‘På  grund  af  overtrædelse  blev  menneskene  hans  fanger,  og
menneskenes herredømme faldt ved forræderi i ærkebedragerens hænder. Nu så det
ud til, at Satan havde frie hænder til at oprette et uafhængigt rige og trodse Guds og
hans  Søns  myndighed.  Men  frelsesplanen  gjorde  det  muligt  for  mennesket  at
komme i harmoni med Gud igen og lyde hans lov, ligesom den skabte mulighed
for,  at  både  mennesket  og  jorden  til  sidst  kunne frigøres  for  den  ondes  magt.’
Patriarker & Profeter, s. 166.

12. Hvordan bliver vi vist, at det kun er dem, der er genoprettet til lydighed,
der vil komme ind i Det Ny Jerusalem? Åb. 22, 14.

BEMÆRK: ‘Her er betingelserne, på hvilke enhver sjæl vil blive udvalgt til evigt
liv. Din lydighed mod Guds bud vil bevise din ret til en arv blandt de hellige i lyset.
Gud har udvalgt en bestemt standard for karakteren; og enhver, som gennem Kristi
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Lektie 1: 29. marts – 4. april
nåde når hans kravs standard, vil få rigelig adgang til herlighedens rige. Alle, som
ønsker at nå denne standard for karakteren, er nødt til at anvende de midler, som
Gud har  tilvejebragt  til  dette  formål.  Hvis du ønsker at  arve den hvile,  som er
tilbage for Guds børn, må du blive en Guds medarbejder. Du er udvalgt til at bære
Kristi åg, til at bære hans byrde, til at løfte hans kors. I skal “stræbe efter at gøre
jeres kaldelse og udvælgelse urokkelig.” [2 Pet. 1, 10.] Gransk Skrifterne, og du vil
finde, at ingen søn eller datter af Adam er udvalgt til at blive frelst i ulydighed mod
Guds lov. Verden gør Guds lov ugyldig; men kristne er udvalgt til helliggørelse ved
lydighed mod sandheden.’ Christian Education, s. 118.  
Det er ikke overraskende, at Satan har angrebet især dette vers. Ved forsigtigt at
pille ved nogle få bogstaver i det græske, er det blevet muligt at fjerne lydighed fra
dette vers og erstatte det med ‘tvætter deres klæder,’ den gengivelse, der fortrækkes
i  stort  set  alle  de  nye  engelske  oversættelser,  og som findes  i  deres  foretrukne
manuskript,  det  berygtede,  korrupte  Codex  Sinaiticus.  (Åbenbaringsbogen  er
fuldstændig  udeladt  i  Codex  Vaticanus.)  Bud  er  ‘entolas,’  klæder  er  ‘stolas.’
Forskellen mellem ‘gør’ og ‘tvætter’ er ‘poiountes’ og ‘pluontes.’ Tertullian, som
levede  i  det  andet  århundrede,  og  Cyprian,  der  levede  i  det  tredje  århundrede,
citerer  begge dette vers som ‘gør hans bud.’ Men Athanasius,  som levede i det
fjerde århundrede, og Prismasius, som levede i det sjette århundrede, citerer dette
vers som ‘tvætter deres klæder.’
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Lektie 2: 5. – 11. april
‘Må du ikke spise’ 

UDENADSVERS: ‘Kun af træet til kundskab om godt og ondt må du ikke 
spise; den dag, du spiser deraf, skal du visselig dø!’ 1 Mos. 2, 17.

STUDIEHJÆLP: Conflict & Courage, s. 13. 
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Mos. 2, 16-17; 3, 1-24.
LEKTIENS MÅL: At studere Adam og Evas ulydighed og dens konsekvenser.

Indledning
’For sine børn og for deres børn indtil den niende generation skildrede Adam

fuldkommenhederne i sit Edenhjem, og også sit fald og dets frygtelige resultater.
Han meddelte dem, at synd ville blive straffet  i en hvilken som helst form, den
eksisterede, og han bad dem indtrængende om at adlyde Gud, som ville behandle
dem nådigt, dersom de elskede og frygtede ham. Adam blev befalet at lære sine
efterkommere Herrens frygt og ved sit eksempel på ydmyg lydighed at lede dem til
at agte de ofringer, der symboliserede en kommende Frelser, højt. Adam bevarede
omhyggeligt det, som Gud havde åbenbaret for ham, og gav det mundtligt videre til
sine børn og børnebørn.’ Conflict & Courage, s. 22.

‘Gud Herren bød Adam’

1. Hvordan bliver vi vist, at lydighed blev krævet af Adam? 1 Mos. 2, 16-17. 

BEMÆRK: ‘Vi kan ikke overvurdere betydningen af en enkel tro og uforbeholden
lydighed. Karakteren opnår fuldkommenhed ved at følge lydighedens vej i enkel
tro.  En  nøje  overholdelse  af  Guds  bud blev  pålagt  Adam,  og  der  stilles  ingen
ringere krav til dem, som vil frelses i dag.’ Kristus Alene, s. 135.

2. Hvad var straffen for ulydighed, som Gud åbenbarede for Adam? 1 Mos. 
2, 17b.

BEMÆRK: ‘Adam og Eva fik tydeligt forklaret lovene i paradiset og straffen for
bevidst  ulydighed.  De  var  ulydige,  og  ulydigheden  førte  til  et  sikkert  resultat.
Døden kom ind i verden. Overtrædelse er ulydighed mod Guds bud. Dersom vi
altid  havde  adlydt  disse  bud,  ville  synden  ikke  have  eksisteret.  Straffen  for
overtrædelse er altid døden.’ Lys fra det Høje, s. 152.

‘I skal ingenlunde dø’
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Lektie 2: 5. – 11. april
3. Hvilket spørgsmål stillede fristeren Eva, og hvad var hendes svar? 1 Mos.

3, 1-3.

BEMÆRK: ‘Hvor snedigt havde ikke slangen nærmet sig Eva i Paradiset! ‟MON
Gud virkelig  har  sagt:  I  må ikke  spise  af  noget  træ  i  haven?”  1  Mos.  3,  1.  I
fristerens måde at tale på lå der en tilsløret foragt for Guds ord. De var ligesom en
skjult benægtelse, en tvivl om den guddommelige sandfærdighed. Satan søgte at
indgive Eva den tanke, at Gud ikke ville handle efter sit ord; at det at nægte dem
denne  skønne  frugt  var  en  modsigelse  af  hans  kærlighed  til  og  omsorg  for
mennesket.’ Den Store Mester, s. 73. 

4. Hvad var fristerens respons på Evas svar? 1 Mos. 3, 4-5.

BEMÆRK: Du ser i Satans ord en fornægtelse af  årsag-virkningsforholdet mellem
synd  og  død.  De  fleste  kristne  kirker  i  dag  foreviger  Satans  løgn,  ofte  ved  at
omdefinere  hvad  død er  (f.eks.  adskillelse  fra  Gud),  så de  fornægter,  at  døden
virkelig vil finde sted, idet de siger, at døden blot er en anden form for liv. For
eksempel skriver evangelisten Roger Carswell:  ‘Det øjeblik du dør, vil  du være
mere levende, end nu nogensinde var, inden du døde.’ Questions & Answers, s. 49.
‘Den første store løgn, som han [Satan] udtalte til Eva i Eden: ‟I skal ingenlunde
dø!”,  var  den  første  prædiken,  der  nogen  sinde  blev  holdt  angående  sjælens
udødelighed. Denne prædiken kronedes med held, og frygtelige var de følger, den
medførte.  Han  fik  mennesker  til  at  modtage  denne  prædiken  som sandhed,  og
prædikanter forkynder den i tale, i sang og i bøn. Efter syndefaldet befalede Satan
sine engle at anstrenge sig ekstra meget for at få mennesket til at tro på naturlig
udødelighed; og når de havde fået folk til at godtage denne vildfarelse, skulle de få
dem til at slutte, at synderen skulle leve i evig elendighed. Nu viser mørkets fyrste
gennem sine medarbejdere Gud som en hævngerrig tyran og påstår, at han styrter
alle, der ikke behager ham i helvede, hvor de altid skal føle hans vrede. Mange,
som finder læren om evindelig pine oprørende, drives til den modsatte yderlighed.
De ser, at skriften viser Gud som udtryk for kærlighed og barmhjertighed, og de
kan ikke tro, at han vil sende sine skabninger ned i et evigt brændende helvedes
flammer. Men når det er den almindelige mening, at sjælen af natur er udødelig,
kan de kun slutte,  at  hele menneskeheden til  sidst  vil  blive frelst.  Mange anser
Bibelens trusler for at være beregnet på at skræmme mennesker til lydighed; men at
de  ikke  vil  opfyldes  bogstaveligt.  Det  vil  sige,  at  synderen  kan  leve  i  selviske
glæder og se bort fra Guds krav, og alligevel regne med at blive taget til nåde af
ham i den sidste ende.’ The Faith I Live By, s. 178.
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Lektie 2: 5. – 11. april

‘Adam og hans hustru skjulte sig’

5. Hvad var Adam og Evas reaktion på deres synd? 1 Mos. 3, 7-8.

BEMÆRK: ‘I deres uskyldige og hellige tilstand havde de med glæde hilst deres
Skaber  velkommen;  men  nu  flygtede  de  i  rædsel  og  søgte  at  skjule  sig  i  den
fjerneste afkrog af haven.’ Patriarker & Profeter, s. 29.
‘Mens han var beskæftiget med sit fastsatte arbejde, tænkte han aldrig på at skjule
sig for Gud, men han svarede, så snart han hørte hans fodtrin i haven og skyndte sig
at forkorte afstanden mellem sig og sin Skaber. Hvilke dyrebare samtaler han havde
med Gud! Men efter han syndede, frygtede han, at hver lyd var Guds fodtrin. Han
ønskede ikke at se Gud, og da han hørte ham komme, skyndte han sig ikke for at
møde ham, men skjulte sig selv. “Da kaldte Gud Herren på Adam og råbte: ‘Hvor
er du?’ Han svarede: ‘Jeg hørte dig i haven og blev angst, fordi jeg var nøgen, og så
skjulte jeg mig!’ Da sagde han: ‘Hvem fortalte dig, at du var nøgen? Mon du har
spist af det træ, jeg sagde, du ikke måtte spise af?’” Dette var altså årsagen. Han
havde overtrådt  Guds befaling,  og det retfærdighedslys,  der havde omgivet ham
som en klædning, var forsvundet og havde efterladt ham nøgen, og han var bange
for at  møde Gud. Synd er den eneste nøgenhed,  den eneste nedværdigelse,  den
eneste vanære, vi kan kende; den er det eneste, der vil gøre os bange for at møde
Gud.’ Review & Herald, 26. januar 1897.

6. Hvorfor blev der fældet dom over Adam og Eva? 1 Mos. 3, 17.

BEMÆRK: ‘Hensynet til retfærdighedens principper krævede en tro skildring af
fakta til gavn for alle, der nogen sinde kom til at læse den hellige beretning. Her ser
vi de synlige beviser på guddommelig visdom. Det kræves af os, at vi lyder Guds
lov, og vi oplyses ikke blot om straffen for ulydighed, men til hjælp og advarsel for
os har vi skildringen af Adam og Eva i Paradis og af de sørgelige følger af deres
ulydighed mod Guds befalinger. Beretningen er fuldstændig og tydelig. Loven, der
blev  givet  menneskene  i  Eden,  er  nedtegnet  tilligemed  den  straf,  de  ville  få  i
tilfælde af ulydighed. Derpå følger beretningen om fristelsen og faldet og den straf,
der blev tildelt vore fejlende forfædre. Deres eksempel er givet os som en advarsel
mod ulydighed, for at vi kan være forvissede om, at syndens løn er døden, at Guds
gengældende retfærdighed aldrig udebliver, og at  han af sine skabninger kræver
streng agtelse for sine befalinger.’ Vejledning for Menigheden, bind 1, s. 362.

‘Den sjæl, der synder, den skal dø’

7. Hvorfor er døden trængt igennem til alle mennesker? Rom. 5, 12.
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BEMÆRK: Mange, som læser hastigt, hævder, at vi alle dør på grund af Adams
synd. Men dette er ikke, hvad Paulus skriver. Vi dør alle, fordi vi ligesom Adam
har  syndet.  Vi  er  hver  for  sig  ansvarlige  for  vore  egne  synder  og  skal  stå  til
regnskab for vore synder for Gud.
‘Har du tænkt dig at bebrejde Gud? Nå, siger du, det var Adams synd. Du siger: Jeg
er ikke skyldig i det, og jeg er ikke ansvarlig for hans skyld og fald. Her er alle
disse naturlige tilbøjeligheder i mig, og det er ikke min skyld, hvis jeg handler efter
disse naturlige tilbøjeligheder. Hvem har skylden? Er det Gud? Hvorfor lod Gud
Satan  have  denne  magt  over  menneskets  natur?  Disse  er  beskyldninger  mod
himmelens Gud, og han vil give dig en anledning, dersom du ønsker det, til endelig
at fremføre dine beskyldninger imod ham. Så vil han fremføre sine beskyldninger
imod dig, når du stilles frem for hans domstol.’ Selected Messages, bog 3, s. 179.
‘Vore  første  forældre  åbnede  ved  deres  ulydighed  elendighedens  sluser  over
menneskeslægten,  og  til  trods  for  at  vi  foran  os  har  deres  sørgelige  erfaring  i
overtrædelse og det frygtelige resultat, holder vi ikke op med at synde; men mens
vi beklager Adams synd, som blev ledsaget med sådanne frygtelige konsekvenser,
følger vi i den samme kurs og erfarer straffen for vore egne synder, hvis lidelse vi
alene er ansvarlige for. Guds forsyn er ikke ansvarlig for menneskets elendighed;
menneskets egen færd bringer det sikre resultat.’ Selected Messages, bog 3, s. 179.

8. Hvordan bliver vi vist, at vi ikke dør på grund af Adams synd? Ez. 18, 20.

BEMÆRK: Her er det guddommelige retfærdighedsprincip. Gud kræver, at ingen
skal bære en andens overtrædelse. Enhver af os må bære skylden for vore egne
synder. Kun Kristus er ved sit pletfri liv kvalificeret til at bære andres synder.

‘Og klædte dem dermed’

9. Hvilken foranstaltning tilvejebragte Herren, så Adam og Eva ikke døde
den dag, de syndede? Betragt 1 Mos. 3, 21.

BEMÆRK: En smule eftertanke vil vise, at den eneste måde, disse skindkjortler
kunne laves, var ved de uskyldige dyrs død, hvis skind blev brugt. Og således lærte
Herren den første lektie om frelse. Hvis mennesket ikke skulle dø for sine synder,
måtte en uskyldig stedfortræder tage hans plads. Da mennesket syndede, blev han
klar over hans nøgenhed foran Gud. Han forsøgte at skjule sin nøgenhed, idet han
lavede  en  klædning ved  at  sy figenblade  sammen.  Men denne menneskeskabte
klædning fjernede  ikke deres  nøgenheds skam. Det  var  kun den klædning,  som
Herren  tilvejebragte  ved  at  udgyde  blodet  af  en  uskyldig  stedfortræder,  der
udgjorde en tilstrækkelig klædning for deres nøgenheds skam og skyld.
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‘Nøgne  og  skamfulde  prøvede  de  at  erstatte  den  himmelske  klædning  med
figenblade, som de syede sammen og bandt om sig. Det er, hvad de, der overtræder
Guds lov, har gjort lige siden den dag, da Adam og Eva var ulydige. De har syet
figenblade sammen for at skjule den nøgenhed, som synden har forårsaget. De har
båret klæder, som de selv har skaffet sig; med deres egne gerninger har de prøvet at
dække over deres synder og gøre sig antagelige over for Gud. Men det kan de
aldrig blive på den måde. Der er intet, som mennesket kan udtænke, der kan erstatte
hans  tabte  uskyldigheds  klædning.  Ingen  figenbladsklædning,  ingen  almindelig
klædedragt kan bæres af dem, som tager del i Lammets bryllupsfest sammen med
Kristus og englene. Det er kun den dragt, som Kristus selv har skaffet, der kan gøre
os  skikkede  til  at  træde  frem for  Gud.  Denne  dragt,  Kristi  egen  retfærdigheds
klædning, vil han iklæde enhver angrende,  troende sjæl. ‟Derfor råder jeg dig,”
siger han, ‟til hos mig at købe … hvide klæder at iføre dig, så din nøgenheds skam
ikke skal blive åbenbar.” Åb. 3, 18. I denne klædning, der er vævet på Himmelens
væv, findes der ikke én tråd af jordisk oprindelse. Da Kristus levede her på jorden,
dannede han en fuldkommen karakter, og denne karakter tilbyder han at give os.
‟Som en tilsølet klædning” er ‟al vor retfærd.” Es. 64, 6. Alt, hvad vi selv kan gøre,
er besmittet af synden, men Guds Søn ‟åbenbaredes, for at han skulle bære synden;
og der er ikke synd i ham.” Om synden står der, at den ‟er lovbrud,” men Kristus
var lydig mod alle lovens krav. Han sagde om sig selv: ‟At gøre din vilje, min Gud,
er min lyst, og din lov er i mit indre.” 1 Joh. 3, 5. 4. Da han var på jorden, sagde
han  til  sine  disciple:  ‟Jeg  har  holdt  min  Faders  bud.”  Joh.  15,  10.  Med  sin
fuldkomne lydighed har han gjort det muligt for hvert eneste menneske at adlyde
Guds lov. Når vi overgiver os til Kristus, bliver vi ét med ham, vor vilje forenes
med hans vilje, sindet bliver ét med hans sind, og tankerne tages til fange af ham:
vi  lever  hans  liv.  Det  er,  hvad  det  betyder  at  være  iført  hans  retfærdigheds
klædning.  Når  så  Herren  betragter  os,  ser  han ikke  figenbladsklædningen,  ikke
syndens  nøgenhed  og  fejl,  men  sin  egen  retfærdigheds  klædning,  som  er
fuldkommen lydighed mod Guds lov.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 117-118.

10. Hvordan bliver vi vist, at dette princip om den Uskyldige Stedfortræders
død blev forstået af Adams familie? 1 Mos. 4, 4.

BEMÆRK: ‘På grund af sin skyld kunne det faldne menneske ikke længere komme
direkte til Gud med sine bønner; for hans overtrædelse af den guddommelige lov
havde stillet en ufremkommelig barriere mellem den hellige Gud og overtræderen.
Men en  plan  blev  udtænkt,  så dødens  dom skulle  hvile  på  en  Stedfortræder.  I
frelsesplanen er der nødt til at være udgydelse af blod, for død må komme som
følge af menneskets synd. Offerdyrene skulle symbolisere Kristus. I det dræbte dyr
skulle mennesket foreløbig se opfyldelsen af Guds ord: “Du skal visselig dø.” Og
blodstrømmen fra  offeret  skulle  symbolisere  en forsoning.  Der  var  ingen  dyd  i
dyrenes blod, men udgydelsen af dyrenes blod skulle pege frem til en Genløser,
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Lektie 2: 5. – 11. april
som en dag ville komme til verden og dø for menneskets synder. Og således ville
Kristus fuldt ud retfærdiggøre sin Faders lov.’ Confrontation, s. 21.

‘Livets træ’

11. Hvad tabte Adam og Eva på grund af deres synd? 1 Mos. 3, 22-24.

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

12. Hvornår og til hvem vil livets træ blive gengivet? Åb. 22, 14.

BEMÆRK: ‘Adam blev fordrevet fra Eden, og de engle, som før hans overtrædelse
var blevet sat til at vogte ham i hans Edenhjem, blev nu sat til at vogte paradisets
porte og vejen til livets træ, så han ikke skulle vende tilbage, få adgang til livets træ
og udødeliggøre synden. Synden jagede mennesket væk fra paradiset, og synd var
årsagen til fjernelsen af paradiset fra jorden. Som en følge af overtrædelse af Guds
lov tabte Adam paradiset. I lydighed mod Faderens lov og ved tro på hans Søns
forsonende blod kan paradiset genvindes. ‟Omvendelse til Gud,” fordi hans lov er
blevet  overtrådt,  og  tro  mod  vor  Herre  Jesus  Kristus  som  menneskets  eneste
Genløser, vil godtages af Gud. Til trods for menneskets syndighed vil Guds kære
Søns fortjenester på hans vegne være til nytte hos Faderen.’ Confrontation, s. 15.
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‘Ganske som Gud havde pålagt ham’

UDENADSVERS: ‘I tro byggede Noa gudfrygtigt, varslet af Gud om det, som
endnu ikke var at se, en ark til frelse for sit hus; og ved den tro blev han en dom
over verden og arving til tros-retfærdigheden.’ Heb. 11, 7.

STUDIEHJÆLP: Den Store Mester, s. 433-434.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Mos. 6, 9 – 7, 9.   
LEKTIENS MÅL: At studere Noas lydighed.

Indledning
‘Gud har altid advaret mennesker om en kommende dom. De, som troede på hans
budskab til deres tid, og som handlede efter deres tro og i lydighed mod hans bud,
undgik den dom, der ramte de ulydige og vantro. Disse ord blev sagt til Noa: ‟Gå
ind i arken med hele dit hus, thi dig har jeg fundet retfærdig for mine øjne.” 1 Mos.
7, 1. Noa adlød og blev frelst.’ Herren Kommer, . 28. januar. 

‘Menneskenes ondskab tog til på jorden’

1. Hvordan var tilstanden i den verden, Noa levede i? 1 Mos. 6, 5. 12.  

BEMÆRK: ‘Menneskene glemte Gud og tilbad det, deres fantasi havde skabt, og
som følge heraf nedværdigedes de mere og mere. Salmisten beskriver den virkning
afgudstilbedelse har på den tilbedende. Han siger: ‟Som dem skal de, der lavede
dem,  blive,  enhver,  som  stoler  på  dem!”  Sal.  115,  8.  Det  er  en  lov  for  den
menneskelige  forstand,  at  vi  forvandles  ved  at  beskue.  Mennesket  kan  ikke  nå
højere end dets tanker om sandhed, renhed og hellighed. Hvis sindet aldrig løftes
over det menneskelige plan, hvis det ikke ved troen hæves op til  at beskue den
evige visdom og kærlighed, vil mennesket stadig synke dybere og dybere. De, der
tilbad  falske  guder,  tillagde  dem menneskelige  karaktertræk  og  lidenskaber,  og
derved sænkedes deres karakterstandard ned på linje med syndige mennesker. Som
følge heraf blev de besmittet. ‟Herren så, at menneskenes ondskab tog til på jorden,
og at deres hjerters higen og tragten kun var ond dagen lang... Jorden fordærvedes
for Guds øjne, og jorden blev fuld af uret.” Gud havde givet menneskene sine bud
som  en  leveregel,  men  hans  lov  blev  overtrådt,  og  enhver  tænkelig  synd  var
resultatet.  Menneskenes  ondskab  var  åbenlys  og  forvoven,  retfærdigheden  blev
trådt i støvet, og de undertryktes skrig nåede Himmelen.’ Patriarker & Profeter,  s.
47.
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2. Hvordan  reagerede  Gud  på  den  alt-gennemtrængende  fordærvelse  på

jorden i Noas tid? 1 Mos. 6, 6-7. 12-13.

BEMÆRK: ‘Gud er fuld af kærlighed og er rig på barmhjertighed, men han vil på
ingen måder frifinde dem, som forsømmer den store frelse, han har tilvejebragt.
Menneskene før syndfloden levede længe, og de blev udryddet fra jorden, fordi de
gjorde den guddommelige lov ugyldig. Gud vil ikke igen bringe vand fra himlene
foroven og fra jorden forneden som sit våben til at ødelægge verden; men når hans
hævn næste gang skal udgydes over dem, som foragter hans autoritet, vil de blive
tilintetgjort af ild, der er skjult i jordens indre, som vækkes til intens aktivitet af ild
fra himmelen foroven.’ Our High Calling, s. 252. 
‘Hver dag du forbliver i synd, bedrøver du Gud ved din mangel på anger. Vil du
ikke huske, at tiden er lige over dig, når den sidste barmhjertighedsdag  kommer?
Så vil Gud rejse sig fra sit sted for at straffe verden for dens overtrædelse. Så vil
jorden bringe sit blod for lyset og ikke længere dølge sine dræbte. Vredens skyer,
som har samlet sig, vil bryde ud med ubarmhjertig vrede over verden.’  Review &
Herald, 1. december 1896.

‘Retfærdighedens forkynder’

3. Hvilken gerning kaldte Gud Noa til at udføre? 2 Pet. 2, 5.

BEMÆRK: ‘Noas budskab var en realitet for ham. Midt i verdens hån og spot var
han et ubøjeligt vidne for Gud. Hans sagtmodighed og retfærdighed stod i strålende
kontrast  til  de  modbydelige  forbrydelser,  intriger  og  vold,  der  konstant  blev
praktiseret omkring ham. Hans ord blev ledsaget af en kraft, for det var Guds røst
til mennesket gennem hans tjener. Forbindelse med Gud gjorde ham stærk i den
uendelige krafts styrke, mens hans højtidelige, advarende røst i et hundred og tyve
år lød i menneskenes øren i den generation angående begivenheder, der så langt
menneskelig visdom kunne dømme, forekom umulige. Nogle blev dybt overbeviste
og ville have givet agt på advarselens ord, men der var så mange til at håne og
spotte,  at  de tog del  i  den samme ånd, modstod barmhjertighedens indbydelser,
nægtede  at  reformere  sig og var  snart  blandt de modigste og mest  udfordrende
spottere; for ingen er så hensynsløse og går så langt i synd som de, der engang
havde lys, men har stået imod Guds overbevisende Ånd. Hvor enfoldig og barnlig
var ikke Noas tro midt i en spottende verdens vantro. Han gav verden et eksempel
på at tro netop, hvad Gud sagde.’ Reflecting Christ, s. 322. 

4. Hvordan blev Noas forkyndelse modtaget af hans samtidige? 1 Pet. 3, 20.
Betragt 2 Pet. 3, 3-6.
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BEMÆRK: ‘Ved sin forkyndelse og sit eksempel med at bygge arken fordømte
Noa verden. Gud gav alle, som valgte det, en anledning til at angre og vende sig til
ham.  Men de  troede  ikke  på  Noas  forkyndelse.  De  spottede  hans  advarsler  og
hånede bygningen af det store skib på tørt land. Noas anstrengelser for at reformere
sine  medmennesker  lykkedes  ikke.  Men i  over  hundred  år  blev han  ved  i  sine
anstrengelser for at vende mennesker til anger og til Gud. Hvert slag, der ramte
arken, var en forkyndelse for folket. Noa dirigerede, han forkyndte, han arbejdede,
mens  folket  så  på  i  undren  og  betragtede  ham  som  en  fanatiker.’  Spirit  of
Prophecy, bind 1, s. 70.

‘Noa vandrede med Gud’

5. Hvad anbefalede Noa i Guds øjne? 1 Mos. 6, 8-9. Sammenlign med 1 Mos.
5, 22.

BEMÆRK: ‘Noa havde tro på Gud. Hans var en prøvende stilling; han var nødt til
at stride troens gode strid ved hvert skridt. En prøvetid på et hundred og tyve år
blev skænket verdens beboere, og Noa skulle leve i den generation. Alt omkring
ham var i forvirring. På alle sider var synd og ondskab, tilsidesættelse af Gud og
hans hellige lov; men han skulle leve blandt mennesker og ikke tage del i deres
onde  gerninger,  men  være  et  eksempel  på  retfærdighed,  tro  og  fuldkommen
lydighed mod Gud. Midt i den verdensomspændende foragt for Gud var han en
trofast  forkynder  af  retfærdighed,  idet  han gav  verden  et  eksempel  på,  hvad  et
menneskes liv kunne være ved at have tillid til Guds sikre ord, ved at adlyde alle
hans bud. Næsten hele verden var imod Noa.’ Signs of the Times, 18. april 1895.

6. Hvilket vidnesbyrd gives der angående Noas lydighed? 1 Mos. 6, 22; 7, 5.
9. 16.

BEMÆRK:  ‘Hvad  udgjorde  forskellen  mellem  Enok  og  Noa  og  de,  der  blev
tilintetgjort  af  syndfloden?  Enok  og  Noa  var  lydige  mod  Guds  lov;  de  andre
vandrede  efter  deres  egne  hjerters  forestillinger  og  fordærvede  deres  vej  foran
Herren og tilsidesatte alle hans krav. Ved deres ulydighed skilte de sig fra ham og
provokerede ham til at tilintetgøre dem. Enok og Noa blev fundet retfærdige, når de
blev testet af Guds lov. Hvis menneskene før syndfloden havde holdt Guds vej,
havde  adlydt  hans  bud,  ville  de  også  være  blevet  fundet  retfærdige  og  have
modtaget  Herrens  bifald.  I  sit  brev til  romerne skriver  Paulus  om de lydige  og
ulydige. ‟Jeg skammer mig nemlig ikke ved evangeliet,” skriver han, ‟thi det er en
Guds kraft  til  frelse for enhver,  som tror, for jøde først og så for græker.  Thi i
evangeliet åbenbares retfærdigheden fra Gud, af tro til tro, som der står skrevet:
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‘Den retfærdige skal leve af tro.’” Disse er de lydige. Idet troen på Gud vokser,
desto tydeligere udholder vi at se ham, som er usynlig, og vi styrkes til at adlyde
ham.’ Signs of the Times, 11. februar 1897. 
    

‘Dig har jeg fundet retfærdig for mine øjne’

7. Hvorfor blev Noa og hans familie reddet, når hele verden blev dømt til
ødelæggelse? 1 Mos. 7, 1.

BEMÆRK:  ‘Verden  er  ikke  mere  gunstig  i  dag  for  udviklingen  af  en  kristen
karakter end på Noas tid. Dengang var ondskaben så udbredt, at Gud sagde: ‟‘Jeg
vil  udslette  menneskene,  som jeg  har  skabt,  af  jordens  flade,  både  mennesker,
kvæg, kryb og himmelens fugle, thi jeg angrer, at jeg gjorde dem.’ Men Noa fandt
nåde  for  Herrens  øjne…  Noa  var  en  retfærdig,  ustraffelig  mand  blandt  sine
samtidige;  Noa  vandrede  med  Gud.”  Ja,  midt  i  den  degenererede  tidsalders
fordærvelse var Noa en glæde for sin Skaber.’ Notebook Leaflets, bind 1, s. 33

8. Hvad bliver vi fortalt om Noa, mens de onde og degenererede mennesker,
der levede før syndfloden, blev tilintetgjort af Gud? 1 Mos. 8, 1a.

BEMÆRK: ‘Menneskenes sønner gav efter for appetitten, som opflammede deres
lidenskaber. De blev voldelige, moralsk fordærvede og forhærdede. Deres tanker
og handlinger var onde, og til sidst udgød Gud sin vrede over ulydighedens børn og
rensede  jorden  for  dens  moralske  besmittelse  ved  en  vandflod.  Men  Gud
anerkendte de få på jorden, som var retfærdige. Noa og hans familie blev reddet.
Midt i sin vrede og gengældende retfærdighed huskede Gud barmhjertighed og lod
ikke de retfærdige og trofaste dø sammen med de onde.’  Signs of the Times, 1.
august 1878.

‘Aldrig mere’

9. Hvordan reagerede Gud på Noas offer efter syndfloden? 1 Mos. 8, 20-22.
Sammenlign med Es. 54, 9-10.

BEMÆRK: ‘Til den forsikring, der blev givet Noa om syndfloden, har Gud selv
knyttet de dyrebareste af sin nådes løfter: ‟Som jeg svor, at Noas vande ej mer
skulle oversvømme jorden, så sværger jeg nu, at jeg aldrig vil vredes og skænde på
dig. Om også bjergene viger, om også højene rokkes, min kærlighed viger ej fra
dig,  min fredspagt  rokkes ikke,  så siger  Herren,  din forbarmer.”  Es.  54,  9-10.’
Patriarker & Profeter, s. 55.
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10. Hvilken særlig pagt indgik Gud med Noa? 1 Mos. 9, 9. Læs versene 9-17.

BEMÆRK: ‘Gud kalder på os til at modtage og give kærligheden, der overgår al
erkendelse. Han ser på sin lov, der ligger i støvet, på sin sabbat, der er trådt under
fode af en slægt af oprørske undersåtter. Han kunne være kommet frem fra sit sted
for at straffe verdens beboere for deres overtrædelse. Han kunne have fejet dem
bort med en vandflod, som han gjorde i Noas dage. Men han gjorde det ikke. Han
har sparet dem på grund af den pagt, han indgik med Noa. Herren Gud er fuld af
medlidenhed,  barmhjertighed  og kærlighed.  Når  hans tjenere,  hans virksomheds
forvaltere,  fejlrepræsenterer  ham og handler  i  modstrid med hans bestemmelser,
vanærer de ham meget. Historien vil vidne imod dem. De, som er i Guds tjeneste,
som bekender sig til at tro sandheden, burde nøje ransage sig selv for at se, om de
er  i  troen,  om de bruger  hellig  eller  fremmed ild.  Ved Nadabs  og Abihus død
erklærede Moses over for Aron: ‟Det er det, Herren talede om, da han sagde: Jeg
viser min hellighed på dem, der står mig nær, og min herlighed for alt folkets øjne.”
Lad  alle,  som  nævner  Kristi  navn,  holde  sig  fra  synd.”  General  Conference
Bulletin, 1. oktober 1899.

‘Vil jeg komme den pagt i hu’

11. Hvilket blivende tegn er der på Guds pagt med Noa? 1 Mos. 9, 13-17.

BEMÆRK: ‘Hvor var Guds nåde og medlidenhed med de fejlende skabninger stor,
idet han således satte den smukke regnbue i skyen som et tegn på sin pagt med
menneskene! Herren siger, at når han ser på buen, vil han komme sin pagt i hu. Det
betyder ikke, at han nogensinde ville glemme den; men han taler til os på vort eget
sprog, for at vi bedre kan forstå ham. Det var Guds hensigt, at når børn i senere
slægtled  spurgte  om  betydningen  af  den  smukke  bue,  der  strækker  sig  over
himmelen, skulle deres  forældre gentage  beretningen om syndfloden og fortælle
dem, at den Højeste havde sat denne bue i skyen som en forsikring om, at vandet
aldrig mere skulle oversvømme jorden. Således ville den fra slægt til slægt være et
vidnesbyrd om Guds kærlighed til menneskene og derved styrke deres tillid til Gud.
Omkring  tronen  i  Himmelen  og  over  Kristi  hoved  er  der  noget,  der  ligner  en
regnbue. Profeten siger: ‟Som regnbuen, der viser sig i skyen på en regnvejrsdag,
var stråleglansen om ham at se til. Således så Herrens herlighedsåbenbarelse ud.”
Ez. 1, 28. I Åbenbaringens bog siges der: ‟Se, en trone stod i Himmelen, og der sad
En  på  tronen,  ...  og  der  var  en  regnbue  rundt  omkring  tronen,  at  se  til  som
smaragd.” Åb. 4,  2-3. Når menneskene ved deres  store uretfærdighed nedkalder
Guds straffedomme, vil Frelseren, idet han går i forbøn for dem hos Faderen, pege
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på regnbuen i skyen, på buen om tronen og over sit eget hoved som tegn på Guds
barmhjertighed over for den angrende synder.’ Patriarker & Profeter, s. 55.

12. Hvordan udpeger Bibelen Noa til særlig fremhævelse? Ez. 14, 14. 20.

BEMÆRK: ‘Mens Noa forkyndte sit advarselsbudskab for verden, vidnede hans
gerninger om hans oprigtighed. Det var på den måde, hans tro blev fuldkommen og
åbenbar. Han viste verden et eksempel ved at tro netop det, Gud siger. Alt, hvad
han ejede, brugte han til arken… Hvert slag på arken var et vidnesbyrd for folket
Patriarker & Profeter, s. 48.
‘Noas advarsel var blevet forkastet af verden; men hans indflydelse og eksempel
blev  til  en  velsignelse  for  hans  familie.  Som  belønning  for  hans  troskab  og
retskaffenhed frelste Gud hele hans familie sammen med ham. Hvilken opmuntring
for trofaste forældre!’ Patriarker & Profeter, s. 50.
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‘Fordi Abraham adlød’

UDENADSVERS: ‘Og jeg vil gøre dit afkom talrigt som himmelens stjerner og
give dit afkom alle disse lande, og i din sæd skal alle jordens folk velsignes, fordi
Abraham adlød  mine  ord  og  holdt  sig  mine  forskrifter  efterrettelig,  mine  bud,
anordninger og love.’ 1 Mos. 26, 4-5.

STUDIEHJÆLP: The Faith I Live By, s. 115
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Mos. 22, 1-18.
LEKTIENS MÅL: At studere den rolle, som lydighed spillede i Abrahams liv.

Indledning
‘Jakob skriver om Abraham: ‟Blev vor fader Abraham ikke gjort retfærdig af

gerninger,  da han bragte sin søn Isak som offer på alteret? Som du ser, virkede
troen  sammen  med  hans  gerningerb  og  det  var  af  gerningerne,  hans  tro  blev
fuldkommen. Dermed gik det skriftord i opfyldelse, som lyder: ‘Abraham troede
Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed,’ og han blev kaldt Guds ven.” (Jak. 2,
21-24) For at et menneske skal kunne blive retfærdiggjort ved tro, må troen nå det
punkt, hvor den vil kunne kontrollere hjertets følelser og impulser, og det er ved
lydigheden, troen bliver fuldendt.’ På fast grunn, bog 1, s. 363.  

‘Som Herren sagde til ham’

1. Hvad befalede Gud Abraham, da han først blev kaldet? 1 Mos. 12, 1.

BEMÆRK:  ‘For  at  Gud kunne gøre  ham skikket  til  den  store  gerning  som de
hellige  forskrifters  bevarer,  måtte  Abraham  skilles  fra  dem,  han  havde  levet
sammen med i sine yngre dage. Indflydelsen fra slægt og venner ville påvirke den
undervisning, Herren havde i sinde at give sin tjener. Nu, da Abraham på en særlig
måde var knyttet til Himmelen, skulle han bo blandt fremmede. Han skulle have en
særegen karakter, der adskilte sig fra alle andres. Han kunne ikke engang forklare
sin  handlemåde,  så  hans  venner  kunne  forstå  den.  Åndelige  ting  skal  forstås
åndeligt,  og hans afgudsdyrkende slægtninge kunne ikke forstå hans motiver og
handlinger.’ Patriarker & Profeter, s. 62. 

2. Hvordan reagerede Abraham på Guds befaling? 1 Mos. 12, 4; Heb. 11, 8.

BEMÆRK: ‘Det var ingen let prøve, Abraham blev sat på, og ikke noget lille offer,
der blev krævet af ham. Der var stærke bånd, der bandt ham til hans land, slægt og
hjem. Men han tøvede ikke med at adlyde kaldet. Han stillede ingen spørgsmål med

22



Lektie 4: 19. – 25. april
hensyn til det forjættede land – om jorden var frugtbar og klimaet sundt, om der var
gode omgivelser  og mulighed for at samle sig rigdom. Gud havde talt,  og hans
tjener måtte adlyden Det bedste sted på jorden for ham var der,  hvor Gud ville
have, han skulle være’ Patriarker & Profeter, s. 63.
‘Patriarken adlød. Han forlod sit land, sit hjem, sine slægtninge og alle behagelige
forbindelser med sit tidligere liv for at blive en pilgrim og en fremmed. Abraham
kunne have ræsonneret  og stillet  spørgsmålstegn ved Guds hensigter  med dette.
Men han viste, at han havde fuldkommen tillid til, at Gud ledte ham; han spurgte
ikke, om det var et frugtbart, dejligt land, eller om han skulle have det behageligt
eller ej. Han drog ud ved Guds befaling. Dette er en lektie for enhver af os.’  In
Heavenly Places, s. 112.

‘Gud er med dig i alt, hvad du tager dig for’

3. Hvilket ry havde Abraham blandt hedningerne? 1 Mos. 21, 22.

BEMÆRK:  ‘Gud kaldte Abraham og velsignede  og ærede  ham, og patriarkens
troskab var et  lys  for folkene i alle de lande, hvor han kom til at bo. Abraham
isolerede  sig  ikke  fra  de  mennesker,  der  boede  omkring  ham.  Han  havde
venskabelig  forbindelse  med de  omkringboende  folks  konger,  og nogle  af  dem
behandlede ham med stor respekt. Hans retskaffenhed og uegennytte, hans mod og
velvilje repræsenterede Guds karakter. I Mesopotamien, i Kanaan, i Ægypten, ja
selv  over  for  Sodomas  indbyggere  åbenbaredes  Himmelens  Gud  gennem  sin
repræsentant.’ Patriarker & Profeter, s. 185. 

4. Hvordan kan vi i dag have Gud med i alt, hvad vi tager os for? Hag. 1, 12-
13.

BEMÆRK: ‘Herren Gud den Almægtige, som regerer i himlene, erklærer: ‟Jeg er
med eder.” Han forsikrer sit folk om, at de, der er lydige, befinder sig i en position,
hvor han kan velsigne dem til sit navns ære. Han vil være en hjælp i angster for
alle, som tjener ham i stedet for at tjene selvet.’ The Faith I Live By, s. 62. 
‘Gud kan beskytte sit folk, som er lydigt. Hvis du er ulydig, er det vigtigt, at du
overvejer din situation. Der er en vis vigtighed tilknyttet det at adlyde Guds bud.
‟Hør derfor, Israel, og gør omhyggeligt efter dem, for at det kan gå dig vel, og for
at I må blive overvættes talrige, således som Herren, dine fædres Gud har forjættet
dig,  i  et  land,  der  flyder  med mælk og  honning.  Hør,  Israel!  Herren  vor  Gud,
Herren er én. Og du skal elske Herren din Gud” (af totredjedel af dit hjerte? af
halvdelen af dit hjerte? eller af en kvart?) ‟af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af
hele din styrke.”’ Sermons & Talks, bind 2, s. 104. 
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‘At vogte på Herrens vej’

5. Hvordan overbragte Abraham lydighedens princip i sit hjem? 1 Mos. 18,
19.

BEMÆRK: ‘Abraham blev kaldt de troendes fader. Blandt de ting, der gjorde ham
til et bemærkelsesværdigt eksempel på gudfrygtighed, var den strenge agtelse, han
viste for Guds bud i sit hjem. Han dyrkede religionen hjemme. Han, som ser den
opdragelse, der gives i hvert eneste hjem, og som kan bedømme indflydelsen af
denne opdragelse, sagde: ‟Jeg har jo udvalgt ham, for at han skal pålægge sine børn
og sine efterkommere at vogte på Herrens vej ved at øve retfærdighed og ret.”’
Barnet i Hjemmet, s. 18.

6. Hvordan  indprægede  Herren  Isak  med  betydningen  af  hans  faders
lydighed efter Abrahams død? 1 Mos. 26, 2-5.

BEMÆRK: Gud mindede Isak om, at den pagt, der blev indgået med Abraham og
hans  efterkommere,  sammen  med  de  velsignelser,  der  ledsagede  pagten,  blev
indgået  kun,  ‟fordi  Abraham  adlød  mine  ord  og  holdt  sig  mine  forskrifter
efterrettelig, mine bud, anordninger og love.” Isak skulle således forstå, at pagten
kun ville forblive ubrudt, så længe han og hans efterkommere øvede Abrahams
trofaste lydighed.
‘Kristus gav sit liv, for at Guds billede kunne gendannes i mennesket. Hans nådes
magt forener menneskene i lydighed mod sandheden. Gud ønsker, at vi skal nå den
grad af fuldkommenhed, som han gennem Kristus gør det muligt for os at nå. Han
byder os at træffe vort valg på den rigtige side, at forene os med de himmelske
kræfter og at vælge sådanne grundsætninger, som vil genoprette Guds billede i os. I
sit skrevne ord og i naturens store bog har han åbenbaret de grundsætninger, hvoraf
livet betinges. Det påhviler os at skaffe kundskab om disse grundsætninger og ved
lydighed at samarbejde med ham i at generhverve sundhed såvel til legeme som til
sjæl. Menneskene trænger til at lære, at de kun til fulde kan blive delagtige i de
velsignelser,  som lydighed medfører,  når  de modtager  Kristi  nåde.  Det  er  hans
nåde, som giver menneskene kraft til at adlyde hans love; det er den, der sætter dem
i stand til at sønderbryde onde vaners trællebånd. Den er den eneste kraft, som kan
lede dem ind på og bevare dem på den rette vej.’ God’s Amazing Grace, s. 103.

‘Din søn Isak, din eneste, ham, du elsker’

7. Hvilken utrolig befaling gav Gud Abraham i hans senere år? 1 Mos. 22, 2.
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BEMÆRK:  ‘Det  havde  været  Abrahams  store  ønske  at  komme  til  at  se  den
forjættede Frelser. Han opsendte den inderligste bøn om, at han før sin død måtte få
Messias at se. Og han så Kristus. Der blev givet ham et overmenneskeligt lys, og
han erkendte Kristi guddommelige karakter. Han så hans dag og glædede sig. Han
fik et indblik i det guddommelige offer for synden. Gennem sine egne erfaringer
havde han fået et eksempel på dette offer. Han fik denne befaling: ‟Tag din søn
Isak, din eneste, ham, du elsker, ... og bring ham ... som brændoffer.” 1 Mos. 22,
2… Abraham blev udsat for denne frygtelige prøve, for at han kunne komme til at
se Kristi dag og erkende Guds store kærlighed til verden, en kærlighed så stor, at
Gud for at oprejse verden fra dens nedværdigelse hengav sin enbårne Søn til den
skændigste død.’ Den Store Mester, s. 320.

8. Hvad var Abrahams respons på Guds befaling? Heb. 11, 17.

BEMÆRK: ‘Abraham adlød Gud. Han rådførte sig ikke med sine følelser,  men
med en ædel tro og tillid til Gud forberedte han sin rejse. Med et sønderrevet hjerte
så han den stolte, hengivne mor se med øm kærlighed på den lovede søn. Men han
ledte denne elskede søn væk. Abraham led, dog lod han ikke sin vilje rejse sig i
oprør mod Guds vilje. Pligt, streng pligt, beherskede ham. Han vovede ikke at se på
sine følelser eller give efter for dem et øjeblik. Hans eneste søn vandrede ved siden
af den strenge, hengivne og lidende far og talte indtagende, idet han igen og igen
udtalte det ømme navn far og så spurgte: ‟Hvor er dyret til brændofret?” O hvilken
prøve for  den trofaste far!  Engle  så med tilfreds  undren på denne scene.  Guds
trofaste tjener bandt sågar sin elskede søn og lagde ham på brændet. Kniven blev
hævet.’ Gospel Workers, 1892 udgave, s. 214.

‘Fordi du adlød min røst’

9. Hvilket guddommeligt indgreb forhindrede ofringen af Isak? 1 Mos. 22,
11-13.

BEMÆRK: ‘Isak var et billede på Guds Søn, der blev et offer for verdens synder.
Gud ville vise Abraham evangeliet om frelse for menneskene. For at det kunne ske
og for at gøre sandheden til en virkelighed for ham såvel som for at prøve hans tro
krævede Gud af ham, at han skulle slagte sin elskede Isak. Hensigten med al den
sorg og angst, Abraham udholdt i denne mørke og frygtelige prøve, var at give hans
forstand et indtryk af genløsningsplanen for faldne mennesker. Hans egen erfaring
gav ham en forståelse af, hvor usigelig stor den evige Guds selvfornægtelse var, når
han gav sin egen Søn i døden for at redde mennesket fra fuldstændig ødelæggelse.
For Abraham kunne ingen sjælelig tortur sidestilles med den, han udholdt ved at
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adlyde den guddommelige befaling om at ofre sin søn. Gud hengav sin Søn til et liv
i fornedrelse, selvfornægtelse, fattigdom, møje og forsmædelse, ja, til den kvalfulde
død ved korsfæstelsen. Men da kom der ingen engel for at forkynde det glædelige
budskab: ‟Det er nok; du behøver ikke at dø, min elskede Søn.” Legioner af engle
ventede med sorg i det håb, at Gud ligesom i tilfældet med Isak i sidste øjeblik ville
afværge hans beskæmmende død. Men englene fik ikke lov til at bringe et sådant
budskab  til  Guds  kære  Søn.  Ydmygelsen  i  retssalen  og  undervejs  til  Golgata
fortsatte. Han blev spottet, forhånet og spyttet  på. Han udholdt spot, hånsord og
forsmædelse fra dem, der hadede ham, indtil han bøjede sit hoved på korset og
døde.’ Vejledning for Menigheden, bind 1, s. 295. 

10. Hvilket guddommeligt bifald blev givet Abraham og hvorfor? 1 Mos. 22,
15-18. Bemærk de afsluttende ord i vers 18.

BEMÆRK: ‘Abrahams store troshandling står som en ildstøtte og oplyser vejen for
Guds tjenere  i  alle  efterfølgende tider.  Abraham prøvede ikke at  undgå at  gøre
Guds vilje. På den tre dages rejse havde han tilstrækkelig tid til  at tænke sagen
igennem og tvivle på Gud, hvis han var tilbøjelig til  at  tvivle.  Han kunne have
tænkt, at han ved at dræbe sin søn ville blive betragtet som en morder, som en ny
Kain, og at det ville bevirke, at hans undervisning blev foragtet og forkastet, så at
hans muligheder for at gøre godt mod sine medmennesker ville forspildes.  Han
kunne have bedt om at blive fritaget for at adlyde på grund af alder. Men patriarken
tog ikke sin tilflugt til nogen af disse undskyldninger. Abraham var et menneske.
Hans følelser og tilbøjeligheder var som vore; men han gav sig ikke til at spekulere
på, hvordan løftet kunne opfyldes, hvis Isak blev slået ihjel. Han begyndte ikke at
rådføre sig med sit smertende hjerte.  Han vidste, at Gud er retfærdig i alle sine
krav. Han adlød befalingen til punkt og prikke. ‟Abraham troede Gud, og det blev
regnet ham til retfærdighed, og han blev kaldt Guds ven.” Jak. 2, 23. ‟De, som er af
tro, de er Abrahams børn.” Gal. 3, 7. Men Abrahams tro åbenbaredes gennem hans
gerninger.’ Patriarker & Profeter, s. 76. 

‘Guds ven’

11. Hvilket særligt forhold havde Abraham på grund af sin lydighed? 1 Mos.
18, 17-19.

BEMÆRK: ‘Herren kommunikerede sin vilje til Abraham og gav ham en tydelig
kundskab om morallovens krav og om den frelse, der ville blive opnået gennem
ham selv. Det var en stor ære, Abraham blev kaldet til, at være fader for det folk,
som i århundreder skulle vogte og bevare Guds sandhed for verden, for det folk,
som  alle  jordens  nationer  skulle  velsignes  igennem  ved  den  lovede  Messias’
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komme.  Men  han,  som  kaldte  patriarken,  dømte  ham  værdig.  Dette  er  Guds
vidnesbyrd  om  sin  udvalgte  tjener,  som  det  står  optegnet  i  den  hellige  skrift:
‟Abraham adlød mine ord og holdt  sig  mine forskrifter  efterrettelig,  mine bud,
anordninger og love.” Og igen: ‟Jeg har jo udvalgt ham, for at han skal pålægge
sine børn og sine efterkommere at vogte på Herrens vej ved at øve retfærdighed og
ret.”  Det  er  Gud,  der  taler.  Han,  som  forstår  tankerne  langt  væk  og  vurderer
mennesker ret, siger: ‟Jeg kender ham.” På Abrahams side vil der ikke være noget
forræderi  af  sandheden  til  selviske  formål.  Han  vil  holde  loven  og  handle
retfærdigt, for han ved, at han må stå til regnskab for sin opførsel over for Gud. Og
han vil ikke blot frygte Herren selv, men han vil dyrke religion i sit hjem. Han vil
vejlede sin familie i retfærdighed, hans Guds lov vil være loven i hans hjem. Gid, at
dette vidnesbyrd kunne bæres om alle, som i dag har kundskaben om Herrens vej
og bekender sig til at vandre på den. Gud tildelte sin trofaste tjener særlig ære og
særlige velsignelser. Gennem syner og gennem englene, der vandrede og talte med
ham som ven til ven, blev han bekendt med Guds hensigter så vel som med hans
vilje.  Da straffedomme skulle  udgydes  over Sodoma,  blev kendsgerningen ikke
skjult for Abraham. ‟Herren sagde ved sig selv: ‘Skulle jeg vel dølge for Abraham,
hvad jeg har i sinde at gøre?’”’ Signs of the Times, 22. april 1886.

12. Hvilken  særlig  titel  blev  givet  Abraham  på  grund  af  hans  trofaste
lydighed? Jak. 2, 23.

BEMÆRK: ‘Fuldkommen lydighed mod Guds lov er den prøve, ved hvilken det
kendes,  om  vor  kærlighed  til  Kristus  er  fuldkommen.  Faderen  åbenbarer  sin
kærlighed til  Kristus ved at modtage og byde Kristi  venner velkomne som sine
venner.  Faderen er fuldt ud tilfreds med den forsoning, som Kristus har skaffet.
Han led lovens straf, så mennesket kunne få en mulighed for at øve anger over for
Gud og  tro mod vor  Herre  Jesus Kristus.  På synderes  vegne  har  Kristus  båret
trængsler, fornærmelser, bagtalelse, mishandling og vildledende fremstilling. Han
blev afvist af dem, han kom for at frelse, forkastet af sin egen nation. Herlighedens
Herre led den mest skamfulde død, og Gud selv var i Kristus og led sammen med
sin enbårne Søn for at forlige verden med sig selv. Alt dette blev gjort, så det faldne
menneske kunne få en anden chance til at genløse sig selv. Kristus tillægger den
angrende, troende sjæl sin retfærdighed, og den, som modtager Kristus, bliver Guds
ven.’ Signs of the Times, 18. juni 1896.
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‘Hvis I nu vil adlyde min røst’

UDENADSVERS: ‘Hvis I nu vil adlyde min røst og holde min pagt, så skal I
være min ejendom blandt alle folkene, thi mig hører hele jorden til.’ 2 Mos. 19, 5.

STUDIEHJÆLP: Profeter & Konger, s. 142-143.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 5 Mos. 6, 1-18.
LEKTIENS MÅL: At studere grundlaget for den pagt, Gud indgik med sit folk.

Indledning
‘Israelitterne havde fået et ganske særligt pålæg om, at de ikke måtte tabe Guds

bud af syne. De ville netop finde, at der var styrke og velsignelse ved at adlyde
disse bud. Herren havde sagt til dem gennem Moses: ‟Kun skal du vogte dig og
omhyggeligt tage vare på dig selv, at du ikke glemmer, hvad du med egne øjne har
set, og at det ikke viger fra dit hjerte, så længe du lever; og du skal fortælle dine
sønner og dine sønners sønner derom.” 5 Mos. 4, 9. De måtte aldrig glemme det
betagende skue, som de overværede, da loven blev forkyndt på Sinaj.’ Profeter &
Konger, s. 142-143. 

‘Så skal I være min ejendom’

1. Hvad var grundlaget for pagten mellem Gud og israelitterne? 2 Mos. 19,
5-6.

BEMÆRK: ‘Den samme røst, der forkyndte prædikenen på bjerget, talte til Moses
fra skystøtten og pålagde israelitterne at  være lydige:  ‟Thi du er et folk, der er
helliget Herren din Gud; dig har Herren din Gud udvalgt til sit ejendomsfolk blandt
alle folk på jorden. Det er ikke, fordi I er større end alle de andre folk, at Herren har
fattet velbehag til eder og udvalgt eder, thi I er det mindste af alle folk; men fordi
Herren elskede eder, og fordi han ville holde den ed, han tilsvor eders fædre, derfor
var det, at Herren med stærk hånd førte eder ud og udløste dig af trællehuset, af
ægypterkongen Faraos hånd; så skal du vide, at Herren din Gud er den sande Gud,
den trofaste Gud, der i tusinde slægtled holder fast ved sin pagt og sin miskundhed
mod dem, der elsker ham og holder hans bud, men bringer gengældelse over den,
der hader ham, så han udrydder ham, og ikke tøver over for den, der hader ham,
men bringer gengældelse over ham. Derfor skal du omhyggeligt handle efter det
bud, de anordninger og lovbud, jeg i dag giver dig!”’  Review & Herald, 6. juni
1899.
  
2. Hvordan viste Peter, at disse Guds løfter står til rådighed for hedninger,

som er villige til at indgå et pagtsforhold med Gud? 1 Pet. 2, 9-10.
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BEMÆRK: ‘Herren indgik denne særlige pagt med det gamle Israel: ‟Hvis I nu vil
lyde min røst og holde min pagt, så skal I være min ejendom blandt alle folkene, thi
mig hører hele jorden til, og I skal blive mig et kongerige af præster og et helligt
folk!” 2 Mos. 19, 5-6. Han henvender sig til sit lovlydige folk i disse sidste dage:
‟Men  I  er  en  udvalgt  slægt,  et  kongeligt  præsteskab,  et  helligt  folk,  et
ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomskraft, som kaldte jer fra mørket
til sit underfulde lys.” ‟I elskede! jeg formaner jer som fremmede og udlændinge:
Hold  jer  fra  de  kødelige  lyster,  som fører  krig imod sjælen.”  1  Pet.  2,  9.  11.’
Testimonies, bind 2, s. 450. 

‘For at det må gå dem vel’

3. Hvordan forklarede Gud udfaldet af lydighed? 5 Mos. 4, 40; 5, 32-33.

BEMÆRK:  ‘De  rige  muligheder,  som  blev  beskrevet  for  Israel,  kunne  kun
virkeliggøres ved lydighed mod Guds befalinger. Den samme ophøjede karakter,
den  samme  velsignelses  rige  goder  –  velsignelser  til  ånd,  sjæl  og  legeme,
velsignelser til hjem og mark, velsignelser i dette liv og i det tilkommende – kan vi
kun opnå ved lydighed.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 110. 

4. Hvordan udtrykte Gud sit ønske til Moses om, at hans folk ville være lydig
mod ham? 5 Mos. 5, 29.

BEMÆRK:  ‘Den  samme  lydighed,  som  Kristus  udviste,  fordrer  Gud  af
menneskene i dag. Han tjente sin Fader i kærlighed af egen fri vilje. ‟At gøre din
vilje, min Gud, er min lyst,” sagde han, ‟og din lov er i mit indre.” Sal. 40, 9. For
Kristus var intet offer for stort, intet arbejde for svært, når det gjaldt at fuldende den
gerning, som han var kommet for at udføre. Da han var tolv år gammel, sagde han:
‟Vidste I ikke, at jeg bør være i min Faders hus?” Luk. 2, 49. Han havde hørt kaldet
og var begyndt på sin gerning. Han sagde: ‟Min mad er at gøre hans vilje, som
sendte mig, og fyldbyrde hans gerning.” Joh. 4, 34. På samme måde skal vi tjene
Gud. Kun den tjener Gud, som adlyder helt og fuldt. Alle, der ønsker at være Guds
sønner og døtre, må vise, at de er medarbejdere med Gud, Kristus og de hellige
engle. Det er prøvestenen for hver sjæl… Guds hensigt med alt, hvad han lader ske,
er at prøve menneskene og give dem anledning til at udvikle karakteren. På denne
måde prøver han, om de er lydige mod hans bud. Gode gerninger kan ikke købe
Guds kærlighed, men de viser, at vi er i besiddelse af denne kærlighed. Hvis vi
overgiver viljen til Gud, vil vi ikke arbejde for at fortjene Guds kærlighed. Vi vil
modtage hans kærlighed i hjertet som en fri gave, og vi vil finde glæde i at lyde
hans befalinger, fordi vi elsker ham. Der findes kun to klasser mennesker i verden i
dag, og der vil kun være to klasser i dommen – de, der overtræder Guds lov, og de,
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der adlyder den. Kristus stiller prøven, som skal vise, om vi er tro eller utro. Han
siger: ‟Hvis I elsker mig, så hold mine befalinger! … Den, som har mine befalinger
og holder dem, han er den, som elsker mig.” Joh. 14, 15-21.’ Lys over hverdagen,
del 2, s. 81-82.

‘Alle disse velsignelser vil komme over dig’

5. Hvilke velsignelser, lovede Gud dem, ville følge af deres lydighed? 5 Mos.
28, 1-2. 13-14. (Læs versene 1-14).

BEMÆRK: ‘Alle hans gaver loves på betingelse af lydighed. Gud har en Himmel,
der er rig på velsignelser til dem, der vil samarbejde med ham. Alle, som adlyder
ham, kan tillidsfuldt  bede og forvente,  at  han vil  opfylde  sine løfter.’  Lys over
hverdagen, del 1, s. 134.

6. Hvad advarede Gud dem ville være konsekvenserne af ulydighed? 5 Mos.
28, 15-20. (Læs versene 15-68.)

BEMÆRK: ‘Ulykke ramte jøderne, fordi de ikke overholdt Guds bud. Gud havde
fortalt dem, at hvis de ikke overholdt hans bud, kunne han ikke opfylde sin lovede
pagt, for denne pagt skulle opfyldes kun på betingelse af lydighed. Israels historie
burde for os være en højst højtidelig advarsel om de ulykker, der vil ramme os, hvis
vi er ulydige mod Guds bud. ‟Derfor må vi så meget mere give agt på det, vi har
hørt, for at vi ikke skal glide bort fra det. Thi når det ord, som var talt ved engle,
stod fast,  og hver overtrædelse og ulydighed fik sin velfortjente straf,  hvorledes
skal vi da kunne slippe, hvis vi ikke bryder os om så stor en frelse? Den blev jo
først forkyndt ved Herren selv og senere stadfæstet for os af dem, som havde hørt
ham.”’ Signs of the Times, 24. januar 1895. 

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

7. Hvad var  israelitternes  umiddelbare  respons  på Guds  kald  efter  deres
lydighed? 2 Mos. 19, 8.

BEMÆRK: ‘Vi læser i 2 Mos. 19: ‟I har set, hvad jeg gjorde ved ægypterne, og
hvorledes jeg bar eder på ørnevinger og bragte eder hid til mig. Hvis I nu vil lyde
min røst og holde min pagt, så skal I være min ejendom blandt alle folkene, thi mig
hører hele jorden til, og I skal blive mig et kongerige af præster og et helligt folk!
Det er de ord, du skal tale til Israels børn.” Hvor vidunderligt! Gud tilbyder at gøre
israelitterne til sin særlige skat, hvis de vil adlyde hans bud og ære hans navn. Læg
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så mærke til deres svar på disse ord: ‟Da gik Moses hen og kaldte folkets ældste
sammen og forelagde dem alle disse ord, som Herren havde pålagt ham.” De ældste
forelagde da denne vejledning for den samlede umådelige mængde: ‟Og hele folket
svarede, alle som én: Alt, hvad Herren har sagt, vil vi gøre!”’ Kristus Alene, s. 135.

8. Hvordan gentog de dette løfte om at være lydige? 2 Mos. 24, 3. 7.

BEMÆRK:  ‘Lydighed  havde  altid  været  forudsætningen  for,  at  Gud  kunne
velsigne Israel. Ved foden af Sinaj bjerg havde de sluttet pagt med ham som ‟hans
ejendom blandt  alle  folkene.”  De havde højtideligt  lovet,  at  de  ville  vandre  på
lydighedens vej. ‟Alt, hvad Herren har sagt, vil vi gøre!” sagde de. 2 Mos. 19, 5. 8.
Da Guds lov nogle få dage senere blev forkyndt fra Sinaj, lovede israelitterne atter
med  én  røst:  ‟Alle  de  ord,  Herren  har  talt,  vil  vi  overholde.”  Dette  løfte
indbefattede  også  den  supplerende  undervisning,  som  de  modtog  i  form  af
anordninger  og lovbud ved Moses.  Da pagten blev bekræftet,  sagde hele folket
endnu en gang: ‟Vi vil gøre alt, hvad Herren har talt, og lyde ham!” 2 Mos. 24, 3.
7. Gud havde valgt Israel som sit folk, og de havde valgt ham som deres konge.’
Profeter & Konger, s. 142.

‘Hastigt veg de bort fra den vej’

9. Hvilken begivenhed viste, at folket ikke var i stand til at holde deres løfte
om at adlyde? Neh. 9, 16-18.

BEMÆRK:  ‘Folket  indså ikke  deres  eget  hjertes  syndighed,  og at  det  var  dem
umuligt at holde Guds lov uden Kristus, og de indgik villigt pagten med Gud. De
følte, at de var i stand til selv at tilvejebringe retfærdighed, og sagde: ‟Vi vil gøre
alt, hvad Herren har talt, og lyde ham!” 2 Mos. 24, 7. De havde været vidne til
lovens  forkyndelse  i  ærefrygtindgydende  majestæt  og  havde  skælvet  af  rædsel
foran bjerget, og dog brød de deres pagt med Gud nogle få uger efter og bøjede sig
for et udskåret billede. De kunne ikke gøre sig håb om Guds nåde gennem en pagt,
de havde brudt. Idet de nu indså deres syndighed og deres trang til tilgivelse, følte
de, at de behøvede den frelser, der åbenbaredes i pagten med Abraham, og hvem
ofringerne pegede hen til.’ Patriarker & Profeter, s. 186.

10. Hvilken bedre pagt har Gud tilbudt? Jer. 31, 31-33.

BEMÆRK: ‘Ligesom Bibelen taler om to love, hvoraf den ene er uforanderlig og
evig, den anden midlertidig, således er der også to pagter. Nådens pagt blev først
oprettet  med  mennesket  i  Edens  have,  da  der  efter  syndefaldet  blev  givet  et
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guddommeligt løfte om, at kvindens sæd skulle knuse slangens hoved. Denne pagt
tilbød  alle  mennesker  tilgivelse  og  Guds  nådes  hjælp  til  at  vise  lydighed  for
fremtiden ved troen på Kristus. Den lovede dem også evigt  liv på betingelse af
troskab mod Guds lov. Således modtog patriarkerne håbet om frelse. Denne pagt
blev fornyet  over for Abraham gennem løftet: ‟I din sæd skal alle jordens folk
velsignes.”  1  Mos.  22,  18.  Dette  løfte  pegede  hen  på  Kristus.  Således  forstod
Abraham det  (se  Gal.  3,  8.  16),  og  han  satte  sin  lid  til  Kristus  for  syndernes
forladelse.  Det var denne tro,  der blev regnet  ham til  retfærdighed.  Pagten med
Abraham fastslog også Guds lovs autoritet. Herren åbenbarede sig for Abraham og
sagde: ‟Jeg er Gud den Almægtige; vandre for mit åsyn og vær ustraffelig.” 1 Mos.
17, 1. Guds vidnesbyrd om sin tro tjener var: ‟Abraham adlød mine ord og holdt
sig mine forskrifter  efterrettelig,  mine bud, anordninger og love.” 1 Mos. 26, 5.
Nådens pagt er ikke en ny sandhed, for den eksisterede i Guds sind fra evighed af.
Det er derfor, den kaldes den evige pagt. Der er håb for os, kun når vi kommer
under  Abrahams  pagt,  som  er  nådens  pagt  ved  tro  på  Kristus  Jesus.  Det
evangelium, der blev forkyndt for Abraham, ved hvilket han havde håb, var det
samme evangelium, som prædikes for os i dag. Abraham så hen til Jesus, som er
vor tros banebryder og fuldender.’ The Faith I Live By, s. 77. 

‘Bedre forjættelser’

11. Hvordan forklarer Paulus, hvorfor denne ‘nye’ pagt er bedre end den, der
blev stiftet ved Sinaj? Heb. 8, 6.

BEMÆRK: ‘Den ‟gamle pagt” sagde: Adlyd og lev! ‟Det menneske, som gør efter
dem, skal leve ved dem” (Ez. 20, 11; 3 Mos. 18, 5); men ‟forbandet enhver, som
ikke holder denne lovs ord i hævd og handler efter dem!” 5 Mos. 27, 26. Den ‟nye
pagt”  blev  oprettet  på  grundlag  af  ‟bedre  forjættelser”  løftet  om  syndernes
forladelse og om Guds nåde til hjertets fornyelse og til at bringe det i harmoni med
Guds lovs principper.’ Patriarker & Profeter, s. 187.
Læg mærke til, at den gamle pagt blev stadfæstet ved menneskets løfte til Gud om
at være lydigt, et løfte, som det syndige menneske ikke er i stand til at holde. Den
‘nye’ pagt er grundlagt på Guds løfter til mennesker om tilgivelse for deres synder
og om at skabe i dem rene hjerter og en stadig ånd, som er indpræget med Guds
lovs retfærdige principper.

12. Hvordan bliver vi vist, at den ‘nye’ pagt er ligesom den gamle baseret på
lydighed mod Guds lov? Heb. 8, 10. 

BEMÆRK:  ‘Den  samme  lov,  der  blev  indskrevet  på  stentavlerne,  skrives  af
Helligånden på hjertets kødtavler. I stedet for at prøve at tilvejebringe retfærdighed
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selv tager vi imod Kristi retfærdighed. Hans blod soner vor synd. Hans lydighed
tilregnes os. Da fornyes hjertet ved Helligånden og frembringer ‟Åndens frugt.”
Ved Kristi nåde skal vi leve i lydighed mod Guds lov, som er skrevet i vort hjerte.
Når vi har Kristi Ånd, vil vi vandre, som han vandrede.’ Patriarker & Profeter, s.
187.
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‘Velsignelsen og forbandelsen’

UDENADSVERS: ‘Jeg tager i dag himmelen og jorden til vidne mod eder på,
at jeg har forelagt eder livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da
livet, for at du og dit afkom må leve.’ 5 Mos. 30, 19.

STUDIEHJÆLP: Patriarker & Profeter, kap. 46.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 5 Mos. 28. 
LEKTIENS MÅL: At studere udfaldet af lydighed og ulydighed.

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

‘Dersom du adlyder Herren din Guds røst’

1. Hvordan  overbeviste  Gud  Israel  om  følgerne  af  både  lydighed  og
ulydighed? 5 Mos. 27, 12-13. Sammenlign med Jos. 8, 33-34.

BEMÆRK: ‘Seks af stammerne – alle efterkommere af Lea og Rakel – tog plads
på Garizims bjerg, mens de, der nedstammede fra trælkvinderne, tog plads på Ebals
bjerg sammen med Rubens og Zebulons stamme. Præsterne, som bar arken, tog
plads i dalen imellem dem. Alarmtrompeten gav signal til stilhed, og nu oplæste
Josua fra sin plads ved siden af den hellige ark i den store forsamlings påhør de
velsignelser,  der ville blive folket til  del, hvis de var lydige imod Guds lov. De
stammer,  der  stod  på  Garizim,  svarede  ved  at  sige  amen.  Bagefter  læste  han
forbandelserne,  og  nu  svarede  stammerne  på  Ebals  bjerg.  I  tusindvis  af  røster
istemte det højtidelige svar som én røst.’ Patriarker & Profeter, s. 256.

2. Hvad sagde Gud ville være resultatet af lydighed? 5 Mos. 28, 1-2. 

BEMÆRK:  ‘Gud  omgav  Israel  med  alle  hjælpemidler,  gav  dem  enhver
forrettighed, som kunne gøre dem til en ære for hans navn og en velsignelse for de
omkringboende folk. Hvis de ville vandre på lydighedens veje, lovede han, at han
ville sætte dem højt over alle folk, som han har skabt, til pris og berømmelse og 
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ære. ‟Og alle jordens folk skal se,” sagde han, ‟at Herrens navn er nævnet over dig,
og frygte dig.” De folkeslag, som kommer til at høre om alle disse forordninger,
skal sige: ‟Sandelig, det er et viist og klogt folk, dette store folk!” 5 Mos. 26, 17;
28, 10; 4, 6.’ Uddannelse, s. 40. 

‘Alle disse velsignelser vil komme over dig’

3. Hvor omfattende lovede Gud, at velsignelserne af lydighed ville være? 5
Mos. 28, 3-8.

BEMÆRK: ‘Lydighed var den absolutte betingelse, for at det gamle Israel skulle få
opfyldt løfterne, som gjorde dem til Guds udvalgte folk, og lydighed mod loven vil
være til lige så stor velsignelse for den enkelte og for folket i vor tid, som den ville
have været det for israelitterne.  Lydighed mod loven er vigtig,  ikke kun for vor
frelse, men for vor egen lykke og for alle, som står os nær. ‟Stor er lykken for dem,
der elsker din lov, intet får dem til at snuble.” (Sal. 119, 165).’ På fast grunn, bog
1, s. 214. 

4. Hvilke yderligere velsignelser blev lovet dem på betingelse af lydighed? 5
Mos. 28, 11-12.

BEMÆRK: ‘Herren gav det gamle Israel sit ord på, at hvis de ville holde sig helt til
ham og følge alle hans befalinger, ville han bevare dem fra alle de sygdomme, han
havde sendt over ægypterne; men dette løfte blev givet på betingelse af lydighed.
Havde israelitterne fulgt den undervisning, de fik, og draget nytte af disse fordele,
ville deres sundhed og fremgang være blevet en anskuelsesundervisning for verden.
Israelitterne undlod at opfylde Guds hensigt og gik derfor glip af de velsignelser, de
kunne have fået.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 320.

‘Sit hellige folk’

5. Hvad slags mennesker ville en sådan lydighed frembringe? 5 Mos. 28, 9.
13.

BEMÆRK:  ‘Det  var  Guds  hensigt  at  give  verden  en  kundskab  om hans  vilje
gennem sit folk Israel. Hans løfter og trusler, hans belæring og irettesættelser, de
vidunderlige åbenbaringer af hans kraft blandt dem, i velsignelser for lydighed og
straffedom  for  overtrædelse  og  frafald;  alle  havde  den  hensigt  at  uddanne  og
udvikle religiøse principper blandt Guds folk indtil tidens afslutning. Det er derfor
vigtigt,  at  vi  bliver  bekendt  med den  hebraiske  skares  historie  og  omhyggeligt
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tænker over den måde, Gud behandlede dem på.’ SDA Bible Commentary, bind 2,
s. 994.

6. Hvilken slags ry ville et lydigt folk have i verden? 5 Mos. 28, 10; 4, 5-6.

BEMÆRK: ‘Guds hensigt med at kalde, velsigne og ophøje Israel var ikke, at de
skulle  være  de  eneste,  der  ved  lydighed  mod  hans  lov  modtog  hans  gunst  og
velsignelser. Det var hans hensigt at åbenbare sig for alle jordens beboere gennem
dem.’ Patriarker & Profeter, s. 185.
    

‘Hvis du ikke adlyder Herren din Guds røst’

7. Hvad ville følgerne af ulydighed være? 5 Mos. 28, 20. Læs versene 15-68.

BEMÆRK: ‘Den lære, der går ud på, at mennesker ikke behøver at adlyde Guds
bud, har svækket de moralske forpligtelsers styrke og åbnet for syndens sluseporte
på  jorden.  Ulovlighed,  udskejelser  og  korruption  vælder  ind  over  os  som  en
overvældende tidevandsbølge. Satan arbejder i familielivet. Hans banner vajer selv
i såkaldte kristne hjem. Der er misundelse, ond mistanke, hykleri, kølighed, strid,
skuffet tillid, begær. Hele det system af religiøse principper og læresætninger, der
skulle danne grunden og mønsteret for samfundslivet, ligner en svajende masse på
vej til  ødelæggelsen.  De værste forbrydere,  der bliver kastet  i  fængsel  for deres
forbrydelser, får lov at modtage gaver og opmærksomheder, som om de havde fået
en  misundelsesværdig  udmærkelse.  Deres  karakter  og  forbrydelser  gøres  til
genstand for megen offentlig omtale. Aviserne offentliggør oprørende enkeltheder
om deres  laster  og  underviser  således  andre  i,  hvordan  man  laver  bedragerier,
røverier og mord; og Satan fryder sig over den lykke, hans djævelske planer gør.
Denne forgabelse i laster, den formålsløse berøvelse af liv, den frygtelige stigning i
drikfældighed og lastefuldhed af enhver art og grad burde vække alle dem, som
frygter Gud, til at spørge sig, hvad der kan gøres for at standse denne flodbølge af
ondskab.’ Konfrontation, s. 480-482.

8. Hvor omfattende ville følgerne af ulydighed være? 5 Mos. 28, 15-19.

BEMÆRK: ‘Hensynet til retfærdighedens principper krævede en tro skildring af
fakta til gavn for alle, der nogen sinde kom til at læse den hellige beretning. Her ser
vi de synlige beviser på guddommelig visdom. Det kræves af os, at vi lyder Guds
lov, og vi oplyses ikke blot om straffen for ulydighed, men til hjælp og advarsel for
os har vi skildringen af Adam og Eva i Paradis og af de sørgelige følger af deres
ulydighed mod Guds befalinger. Beretningen er fuldstændig og tydelig. Loven, der
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blev givet  menneskene  i  Eden,  er  nedtegnet  tillige  med den  straf,  de  ville  få  i
tilfælde af ulydighed. Derpå følger beretningen om fristelsen og faldet og den straf,
der blev tildelt vore fejlende forfædre. Deres eksempel er givet os som en advarsel
mod ulydighed, for at vi kan være forvissede om, at syndens løn er døden, at Guds
gengældende retfærdighed aldrig udebliver,  og at han af sine skabninger kræver
streng agtelse for sine befalinger. Hvor bestemte var ikke de straffebestemmelser,
der blev knyttet til loven, da den blev givet på Sinai, hvor sikker var ikke den straf,
der ville følge overtrædelse af denne lov, og hvor tydelige er ikke de tilfælde, der
omtales som beviser på denne kendsgerning!’ Vejledning for Menigheden, bind 1,
s. 362.

‘Hvad vil han så gøre ved de vingårdsmænd?’

9. Hvilken lignelse fortalte Kristus for at vise følgerne af Israels ulydighed?
Matt. 21, 33-39.

BEMÆRK:  ‘De jødiske rådsherrer  elskede  ikke Gud,  derfor  ville  de  ikke  have
noget med ham at gøre og afslog alle tilbud om en retfærdig afgørelse.  Kristus,
Guds  elskede  Søn,  kom  for  at  gøre  vingårdens  ejers  ret  gældende,  men
vingårdsmændene behandlede ham med åbenbar foragt og sagde: ‟Vi vil ikke have
denne mand til at herske over os.” De misundte Kristus for hans smukke karakter.
Hans  undervisningsmetode  stod  langt  over  deres,  og  de  var  bange  for  den
fremgang, han havde. Han gik i rette med dem, afslørede deres hykleri og viste
dem,  hvad  der  ville  være  følgen  af  deres  fremgangsmåde.  Dette  gjorde  dem
rasende. De følte sig krænket over de irettesættelser, som de ikke kunne bringe til
tavshed. De hadede den retfærdighed, som Kristus altid satte som målet her i livet.
De indså, at hans undervisning havde til følge, at deres egenkærlighed ville blive
afsløret,  og de besluttede sig til  at dræbe ham. De hadede hans mønsterværdige
sandhedskærlighed  og fromhed og ædelmodige sindelag,  som åbenbaredes i alt,
hvad han foretog sig. Hele hans liv var en irettesættelse af deres egenkærlighed, og
da den sidste prøve kom, den prøve, som betød lydighed til evigt liv eller ulydighed
til evig død, forkastede de Israels Hellige.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 95-96.
 
10. Hvordan svarede de jødiske ledere,  da de blev spurgt  om,  hvordan de

onde vingårdsmænd skulle behandles? Matt. 21, 20-41.

BEMÆRK: ‘Uden at vide det havde de udtalt dommen over sig selv. Jesus så på
dem, og af hans gennemtrængende blik kunne de se, at han læste hjertets skjulte
tanker. Hans guddommelighed lyste for dem med en kraft, der ikke var til at tage
fejl af. De så i vingårdsmændene en beskrivelse af sig selv.’ Lys over hverdagen,
del 2, s. 97.    

37



Lektie 6: 3. – 9. maj

‘Så er I trælle under ham, som I lyder’

11. Hvordan erklærede Kristus forkastelsen af den jødiske nation? Matt. 21,
43.

BEMÆRK: ‘Med alvor og sorg i stemmen spurgte Jesus dem: ‟Har I aldrig læst
skrifterne: ‘Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten. Fra Herren
er dette kommet, underfuldt er det for vore øjne.’ Derfor siger jeg jer, at Guds rige
skal tages fra jer og gives til et folk, der bærer dets frugter. Og den, der falder på
denne sten, slår sig fordærvet; men den, som stenen falder på, ham skal den knuse.”
Kristus  ville  have  afværget  dommen over  jødefolket,  hvis  de havde taget  imod
ham, men misundelse og skinsyge  gjorde dem uforsonlige.  De besluttede, at  de
ikke ville tage imod Jesus af Nazaret som Messias. De forkastede verdens lys, og
herefter  var  deres  liv  omigvet  af  mørke  som  mørket  ved  midnatstide.  Den
forudsagte dom ramte jødefolket. Deres egne heftige lidenskaber,  som ikke blev
behersket,  var skyld i deres  fald.  I  deres blinde raseri  var  de skyld i hinandens
undergang.  Deres  oprørske,  hårdnakkede  stolthed  nedkaldte  de  romerske
sejrherrers vrede over dem. Jerusalem blev ødelagt, templet lagt i grus og pladsen,
hvor  det  havde  ligget,  pløjet  som  en  mark.  Judas  børn  omkom  på  den  mest
grusomme måde. Millioner blev solgt for at arbejde som slaver i hedningelande.
Som et folk var jøderne kommet til kort med hensyn til at opfylde Guds hensigt, og
vingården blev taget fra dem. De forrettigheder, de havde misbrugt, og den gerning,
de havde ringeagtet, blev betroet andre.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 98.

12. Hvilken slags mennesker søger Gud efter til at udgøre Israel i dag? 1 Pet.
1, 2.

BEMÆRK: ‘Lignelsen om vingården gælder ikke jødefolket  alene. Den rummer
også en lærdom for os. Gud har skænket kirken i vor tid store forrettigheder og
velsignelser, og han forventer tilsvarende frugter… Kristus længes efter at modtage
hellighedens  og  uegennyttighedens  frugter  fra  sin  vingård.  Han  søger  efter
kærlighedens  og  godhedens  principper.  Al  kunstens  skønhed  tåler  ikke
sammenligning med sindets og karakterens skønhed, der skal åbenbares hos dem,
der  er  Kristi  repræsentanter.  Det  er  den  hellige  indflydelse,  som omgiver  den
troendes sjæl, Helligånden, der taler til sind og hjerte, der gør ham til en duft af liv
til liv og sætter Gud i stand til at velsigne hans gerning. En forsamling af troende
kan være den fattigste i landet, den kan være blottet for al ydre tiltrækning, men
dersom medlemmerne ejer Kristi karakters principper, vil de eje hans glæde.’ Lys
over hverdagen, del 2, s. 296, 100-101.
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‘At adlyde er mere værd end slagtoffer’

UDENADSVERS: ‘At adlyde er mere værd end slagtoffer, og at være lydhør er
mere værd end vædderfedt.’ 1 Sam. 15, 22b.

STUDIEHJÆLP: Patriarker & Profeter, kap. 61.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Sam. 15.
LEKTIENS MÅL: At studere hvordan Saul stod over for lydighedsspørgsmålet.

Indledning
‘Da Saul drog i krig mod Amalek, troede han, at han havde efterkommet den

væsentligste del af Herrens befaling, men Herren var ikke tilfreds med en delvis
lydighed  og  ville  heller  ikke  se  bort  fra  Sauls  forsømmelse,  selv  om  hans
bevæggrund var  aldrig så ædel.  Gud har  ikke givet  menneskene tilladelse til  at
slække på sine krav. Herren havde sagt til Israel: ‟I må ikke bære eder ad, som vi
nu  for  tiden  gør  her,  hvor  enhver  gør,  hvad  han  finder  for  godt,”  men ‟adlyd
omhyggeligt alle disse bud, som jeg i dag pålægger dig.” 5 Mos. 12 ,8. 28. Når vi
skal træffe en beslutning, skal vi ikke spørge, om der er forbundet nogen fare med
dens gennemførelse, men om den er i overensstemmelse med Guds vilje. ‟Mangen
vej  synes  manden  ret,  og  så  er  dens  ende  dog  dødens  veje.”  Ord.  14,  12.’
Patriarker & Profeter, s. 329.

‘Herren har svoret’

1. Hvilken befaling blev givet Saul, og hvorfor blev befalingen givet? 1 Sam.
15, 2-3. Se 2 Mos. 17, 8-13.

BEMÆRK:  ‘Amalekitterne  var  de  første,  der  drog  i  krig  imod  israelitterne  i
ørkenen,  og  på  grund  af  denne  synd  og  deres  foragt  for  Gud  samt  deres
nedværdigende afguderi havde Herren gennem Moses fældet dommen over dem.
Gud  havde  befalet,  at  beretningen  om  deres  grusomhed  over  for  Israel  skulle
nedtegnes, ledsaget af disse ord: ‟Da skal du udrydde ethvert minde om Amalek.
Glem det ikke!” 5 Mos. 25, 19. Denne dom havde ventet på sin fuldbyrdelse i 400
år, men amalekitterne var ikke holdt op med at synde. Herren vidste, at dette onde
folk ville udrydde hans folk og udslette den sande gudstilbedelse, hvis det var dem
muligt. Nu var tiden kommet, da dommen, som var blevet udsat så længe, skulle
fuldbyrdes.’ Patriarker & Profeter, s. 325.

2. Hvilken erklæring havde Herren givet angående amalekitterne? 2 Mos.
17, 14; 5 Mos. 25, 19.
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BEMÆRK: ‘Når Gud bærer over med de ugudelige, forhærder de sig, men selv om
straffen lader vente længe på sig, falder den med usvigelig sikkerhed og hårdhed.
‟Thi som på Perazims bjerg vil Herren stå op, som i Gibeons dal vil han vise sin
vrede for at gøre sin gerning – en underlig gerning, og øve sit værk – et sælsomt
værk.” Es. 28, 21. Det er et sælsomt værk og en underlig gerning for vor nådige
Gud at straffe. ‟Så sandt jeg lever, lyder det fra den Herre Herren: Jeg har ikke lyst
til den gudløses død, men til at han omvender sig fra sin vej, at han må leve!” Ez.
33,  11.  Herren  er  ‟barmhjertig  og  nådig,  langmodig  og  rig  på  miskundhed  og
trofasthed,”  han  ‟tilgiver  brøde,  overtrædelse  og  synd.”  2  Mos.  34,  6-7.  Skønt
Herren ikke finder behag i at tage hævn, vil han alligevel fuldbyrde dommen over
dem, der overtræder hans lov. Han er nødt til at gøre det for at forhindre, at Jordens
beboere bliver totalt fordærvede og går helt til grunde. Han er nødt til at udslette de
forhærdede syndere for at redde menneskeheden. ‟Herren er langmodig, hans kraft
er stor, Herren lader intet ustraffet.” Nahum 1, 3. Hans dom over dem, der har trådt
hans lov under fod, bliver frygtelig, men retfærdig. At Gud tøver med at fuldbyrde
dommen over synden, er i sig selv et vidnesbyrd om syndernes alvorlige karakter
og straffens hårdhed.’ Patriarker & Profeter, s. 325-326.

‘Det bedrøvede Samuel’

3. Hvordan reagerede Saul på Guds befaling? 1 Sam. 15, 8-9. 

BEMÆRK: ‘Saul vandt den største af alle sine sejre i krigen mod amalekitterne, og
nu blev hans stolthed, som var hans største fare, vakt til live igen. Han efterkom
kun delvis den guddommelige befaling om at udrydde Guds fjender fuldstændig.
Saul besluttede at gøre sit sejrstog så strålende som muligt ved at tage en konge
med sig tilbage  som fange.  Han dristede sig til  at  efterligne de omkringboende
folks  skikke  og  skånede  den  barske  og  krigeriske  amalekitterkonge  Agags  liv.
Folket skånede det bedste af hornkvæget og småkvæget og de bedste arbejdsdyr og
undskyldte deres synd med, at de ville ofre kvæget til Herren. Men det var kun et
påskud for at få lov til at beholde det kvæg, som de selv ønskede at få.’ Patriarker
& Profeter, s. 326.

4. Hvad var Samuels respons på meddelelsen om Sauls ulydighed? 1 Sam.
15, 10-11.

BEMÆRK:  ‘Der  rådede  dyb  sorg  i  profeten  Samuels  hjem,  da  Saul  og  hæren
marcherede hjem i den første sejrsrus. Herren havde givet Samuel et budskab, der
fordømte kongens handlemåde. Det lød således: ‟Jeg angrer, at jeg gjorde Saul til
konge;  thi  han  har  vendt  sig  fra  mig  og  ikke  holdt  mine  befalinger!”  Profeten
sørgede  dybt  over  den  oprørske  konges  optræden;  han græd  og benyttede  hele

40



Lektie 7: 10. – 16. maj
natten  til  at  bede  om,  at  Gud  ville  ændre  den  frygtelige  dom.’  Patriarker  &
Profeter, s. 326.  

‘Jeg har holdt Herrens befaling’

5. Med hvilke ord hilste Saul Samuel? 1 Sam. 15, 13.

BEMÆRK: ‘Med tungt hjerte gik profeten den vildfarne konge i møde den næste
morgen. Samuel håbede, at Saul ville indse sin synd, når han havde overvejet sin
handlemåde, og at han ville angre og ydmyge sig, så at Gud atter kunne skænke
ham sin nåde. Men når et menneske har taget det første skridt på overtrædelsens
vej, går det hurtigt nedad. Sauls karakter havde allerede fået et knæk på grund af
hans ulydighed, og nu gik han Samuel i møde med en løgn på læben. Han udbrød:
‟Herren velsigne dig! Jeg har holdt Herrens befaling!”’  Patriarker & Profeter, s.
327.  

6. Hvilket spørgsmål stillede Samuel Saul, og hvad var Sauls svar? 1 Sam.
15, 14-15.

BEMÆRK: ‘Men profeten kunne høre nogle lyde, der overbeviste ham om, at den
ulydige konges ord var usande. Han gik lige til sagen og spurgte: ‟Hvad er det for
en brægen af småkvæg, som når mit øre, og brølen af hornkvæg, jeg hører?” Saul
svarede:  ‟De  tog  dem  med  fra  amalekitterne;  thi  folket  skånede  det  bedste  af
småkvæget og hornkvæget for at ofre det til Herren din Gud; på det andet derimod
lagde vi band.” Folket havde rettet sig efter Sauls befaling, men for at dække over
sig selv gav han folket skylden for sin ulydighed.’ Patriarker & Profeter, s. 327.

‘Hvorfor adlød du da ikke?’

7. Hvilket spørgsmål stillede Samuel Saul derefter? 1 Sam. 15, 19.

BEMÆRK:  ‘Dette  er  årsagen  til,  at  mange  ikke  er  effektive  redskaber  for
Mesteren. De gør hele tiden foranstaltning for at behage og herliggøre sig selv, eller
de nærer begær i hjertet. Det er sandt, at de bifalder tibudsloven, og mange lærer
loven i teorien, men de nærer ikke dens principper. De adlyder ikke Guds befaling
om at være rene, at elske Gud højest og deres næste som sig selv. Kan sådanne
have styrke, kan de have tillid, vil sådanne blive effektive arbejdere for Gud, mens
de vedvarende lever en løgn?’ Testimonies to Ministers, s. 159.

8. Hvordan svarede Saul? 1 Sam. 15, 20.
41



Lektie 7: 10. – 16. maj

BEMÆRK:  ‘Det  er  meget  farligt  at  foragte  Guds  ords  eller  Helligåndens
irettesættelser og advarsler. Mange giver efter for fristelsen ligesom Saul og kan til
sidst slet ikke se syndens sande karakter. De smigrer sig med, at de har haft et eller
andet stort mål for øje, og at de ikke har båret sig forkert ad ved at undlade at gøre
Herrens vilje. De handler i strid med nådens Ånd så længe, at de ikke mere kan
høre dens røst, og følgen er, at de overlades til at leve i de vildfarelser, som de selv
har valgt.’ Patriarker & Profeter, s. 329. 

‘Genstridighed er trolddomssynd’

9. Hvordan undskyldte Saul sin ulydighed? 1 Sam. 15, 21. 

BEMÆRK: ‘Vi skal komme til Gud, ikke med en selvretfærdiggørende ånd, men
med ydmyghed og anger for vore synder. Han er i stand til at hjælpe os og er villig
til  at  gøre  mere  for  os,  end  vi  beder  om eller  tænker  på.  Han  har  himmelens
overflod, med hvilken han kan dække vore behov. Gud er hellig, og vi må bede,
idet vi løfter hænderne uden vrede og tvivl (1 Tim. 2, 8).’  In Heavenly Places,  s.
71.

10. Hvordan reagerede Samuel over for Sauls undskyldninger? 1 Sam. 15, 22-
23.

BEMÆRK: ‘‟At adlyde er mere værd end slagtoffer.” Selve ofrene havde ingen
værdi i Guds øjne. De var et udtryk for, at den, som bragte dem, angrede sin synd,
troede på Kristus og forpligtede sig til at være lydig imod Guds lov i fremtiden.
Men ofrene var værdiløse, hvis der ikke lå anger, tro og et lydigt hjerte bagved. Da
Saul i direkte strid med Guds bud foregav at ofre det, som Gud havde befalet ham
at tilintetgøre,  viste han åbenlys foragt for Guds myndighed. Hans ofring var en
fornærmelse imod Himmelen. Skønt vi har kendskab til Sauls synd og dens følger,
er der mange, som bærer sig ad på samme måde i dag. Samtidig med, at de nægter
at  anerkende  og adlyde  visse  af  Herrens  bud,  vedbliver  de med at  holde  deres
formelle gudstjenester. Guds bud billiger ikke en sådan gudstjeneste. Uden hensyn
til, hvor nidkært mennesker iagttager deres religiøse ceremonier, kan Herren ikke
anerkende  dem,  hvis  de  med  vilje  vedbliver  at  overtræde  et  af  hans  bud.’
Patriarker & Profeter, s. 329.
‘‟Genstridighed er trolddomssynd, og egenrådighed er afgudsbrøde.” … Det største
bevis på Satans forførende magt er, at mange af dem, som han dirigerer på denne
måde, forledes til at tro, at de tjener Gud. Da Kora, Datan og Abiram satte sig op
imod Moses’ myndighed, troede de, at de kun modarbejdede et menneske som de
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selv. Til sidst mente de, at de arbejdede på at gøre Guds vilje, men da de forkastede
Guds udvalgte redskab, forkastede de Kristus og bedrøvede Guds Ånd. Situationen
var den samme på Kristi tid. Da korsfæstede jødernes skriftkloge og ældste Guds
Søn, samtidig med at de gjorde sig de største anstrengelser for at ære Gud. Den
samme ånd gør sig gældende hos de mennesker, der overtræder Guds vilje for at
gøre deres egen vilje.’ Patriarker & Profeter, s. 329.

‘Jeg frygtede folket og føjede dem’

11. Hvilken slags anger gjorde Saul for sin ulydighed? 1 Sam. 15, 24.

BEMÆRK: ‘Det var ikke sorg over synden, men frygt for straffen, der fik Israels
konge til at rette denne appel til Samuel: ‟Tilgiv mig dog nu min synd og vend
tilbage med mig,  for  at  jeg kan tilbede Herren!” Hvis Sauls anger  havde været
ægte, ville han have bekendt sin synd offentligt, men for ham var det vigtigste at
bevare  sin  myndighed og at  sikre  sig  folkets  fortsatte  troskab.  Han bad om, at
Samuel ville vise ham den ære at ledsage ham for at kunne gøre sin indflydelse
gældende overfor folket.’ Patriarker & Profeter, s. 327.

12. Hvordan reagerede Samuel på Sauls selvretfædiggørende ‘anger’? 1 Sam.
15, 26.

BEMÆRK: ‘Gud angrer ikke som et menneske. ‟Han, som er Israels herlighed,
lyver ikke, ej heller angrer han; thi han er ikke et menneske, at han skulle angre!”
Når et menneske angrer,  ændrer det sin indstilling. Når Gud angrer,  ændrer han
forholdene. Et menneske kan ændre sit forhold til Gud på to måder. Det kan enten
opfylde de betingelser, som Gud har stillet for at skænke det sin nåde, eller også
kan det af egen fri vilje forkaste betingelserne for at opnå Guds nåde. Herren er
derimod den samme ‟i går og i dag, ja, til evig tid.” Heb. 13, 8. Saul ændrede sit
forhold til Gud ved sin ulydighed, men betingelserne for at opnå Guds nåde var de
samme. Guds krav var uændrede, for hos Gud er der ikke ‟forandring eller skygge,
der kommer og går.” Jak. 1, 17.’ Patriarker & Profeter, s. 326. 
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‘Dette er kærlighed til Gud’

UDENADSVERS: ‘Kun må I omhyggeligt agte på at holde det bud og den lov,
Herrens tjener Moses pålagde eder, at elske Herren eders Gud, vandre på alle hans
veje, holde hans bud, holde fast ved ham og tjene ham af hele eders hjerte og hele
eders sjæl.’ Jos. 22, 5.

STUDIEHJÆLP: Vejen til Kristus, s. 58-64.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Joh. 5, 2-3; 4, 16-21.
LEKTIENS MÅL: At studere forholdet mellem lydighed og kærlighed.

Indledning
‘I sin hellige lovs forskrifter har Gud givet os en fuldkommen rettesnor for livet, og
han har  erklæret,  at  indtil  dagenes  ende skal  denne lov,  uden  at  der  ændres  et
bogstav eller en tøddel i den, vedblive at stille sine krav til mennesker. Kristus kom
for at  fuldkomme loven og ophøje den. Han viste,  at  den bygger  på den brede
grundvold af kærlighed til Gud og mennesker, og at lydighed mod dens forskrifter
indeholder alle et menneskes forpligtelser.  Ved sit eget liv gav han eksempel på
lydighed mod Guds lov. I bjergprædikenen viste han, hvordan dens krav rækker ud
over  de  ydre  handlinger  og  gransker  hjertets  tanker  og  hensigter.’  Mesterens
Efterfølgere, s. 267.

‘Dem, der elsker mig og holder mine bud’

1. Hvordan  viste  Gud,  at  lydighed  mod  hans  bud  er  udtrykket  for  vor
kærlighed til ham? 2 Mos. 20, 6.

BEMÆRK: ‘Men læg her mærke til, at lydighed ikke er en blot og bar udvortes
overensstemmelse med Guds fordringer, men en kærlighedens tjeneste. Guds lov er
et udtryk for hans egen natur; den er indbegrebet af det store kærlighedsprincip, og
derfor er den Guds regerings grundvold i himmelen og på jorden. Hvis vore hjerter
er fornyede efter Guds billede, hvis Guds kærlighed er indplantet i sjælen, vil så
ikke Guds lov vise sig i livet? Når kærlighedens princip er indplantet i hjertet, når
mennesket  er  fornyet  efter  hans  billede,  som skabte  det,  da  vil  den  nye  pagts
forjættelse blive opfyldt: “Jeg vil give mine love i deres hjerter, og jeg vil indskrive
dem i deres sind.” Heb. 10, 16. Og er loven skrevet i hjertet, vil den da ikke også
præge  livet?  Lydighed  –  troskabens  og  kærlighedens  tjeneste  –  er  det  rette
kendetegn på en discipel. Derfor siger Skriften: “Dette er kærlighed til Gud, at vi
holder hans bud.” “Den, som siger: Jeg kender ham, og ikke holder hans bud, han
er en løgner, og i ham er sandheden ikke.” 1 Joh. 5, 3; 2, 4.’ Vejen til Kristus, s. 60.
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2. Hvordan  lærte  Moses,  at  kærlighed  og  lydighed  er  grundlaget  for

pagtsforholdet med Gud? 5 Mos. 7, 9. Sammenlign med 5 Mos. 11, 1. 13.
22; 30, 16. 

BEMÆRK: ‘Hvis alle blot ville lære den enkle lektie, at de må tage og bære Kristi
åg og lære af den store Lærers sagtmodighed og ydmyghed af hjertet, ville de bedre
kunne opfylde deres pagt om at elske Gud af hele hjertet og deres næste som sig
selv. De må begynde ved selve begyndelsen. Kristus siger: Tag mit beherskelses-
og lydighedsåg på jer og lær af mig. Da vil hjertet gennem Kristi skabende kraft
komme i overensstemmelse med Gud. De har del i den guddommelige natur og er
forvandlede.’ In Heavenly Places, s. 162.

‘At elske Herren eders Gud, vandre på alle hans veje’

3. Hvordan  mindede  Josua  Israel  om  forholdet  mellem  kærlighed  og
lydighed? Jos. 22, 5. 

BEMÆRK: ‘Den store sten, som blev rejst af Josua [Jos. 24, 26-27], skulle stå som
en konstant påmindelse for Israel om pagten, de havde indgået med Gud, og som et
tavst vidnesbyrd på deres trofasthed eller frafald. Således skulle Moses’ sang også
vidne  imod  dem,  hvis  de  forlod  Gud.  Mange  af  israelitterne  kendte  ikke
Mosebøgerne.  Men  det  var  Guds  hensigt,  at  denne  inspirerede  sang  i
eftertænksomme sind skulle vække et ønske om at lære mere om Guds underfulde
handlemåde med sit folk og lede dem til at studere hans åbenbarede ord. Således
ville de blive ledt til at indse Guds godhed mod dem og deres pligt til at elske,
adlyde og tilbede ham.’ Signs of the Times, 26. maj 1881. 

4. Hvordan viste Nehemias sin viden om denne sandhed? Neh. 1, 5. 

BEMÆRK:  ‘Gennem  det  babyloniske  fangenskab  blev  israelitterne  vænnet
grundigt af med at tilbede udskårne billeder. I de følgende århundreder led de under
undertrykkelse  af  hedenske  fjender,  indtil  det  blev deres  faste  overbevisning,  at
deres lykke var afhængig af deres lydighed mod Guds lov. Men hos alt for mange
af  folket  var  det  ikke  kærlighed,  der  tilskyndede  dem  til  lydighed.  De  havde
egenkærlige  motiver.  I  det  ydre  tjente  de  Gud  som midlet  til  at  opnå national
storhed. De blev ikke verdens lys.’ Den Store Mester, s. 18.

‘På disse to bud hviler hele loven’

5. Hvordan åbenbarede Daniel sit kendskab til sandheden om, at lydighed er
udtrykket for kærlighed til Gud? Dan. 9, 4. 
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BEMÆRK: ‘Skal vi høre Guds røst og adlyde ham, eller skal vi halte til begge
sider  og  forsøge  at  tjene  både  Gud  og  mammon?  Kristus  har  fremstillet
betingelserne for at få evigt liv for os. “Du skal elske Herren din Gud”, siger han,
“af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din
næste som dig selv.” “Gør det, så skal du leve.” De, som skal få disse ord at høre
fra Kristi mund: “Vel, du gode og tro tjener,” vil uforfærdet beflitte sig på at øve
retfærdighedsgerninger.  Det  kan  hænde,  at  de  aldrig  holder  en  prædiken  fra
prædikestolen, men tro mod Guds krav på dem og nidkære for hans ære vil de søge
at hjælpe de sjæle, som Kristus har købt med sit eget blod. De vil indse behovet for
at udføre deres arbejde med et villigt sindelag, en alvorlig ånd og en uegennyttig
nidkærhed. De vil ikke bestræbe sig på at bevare deres egen værdighed, men ved
ydmyghed og omtanke vil de søge at vinde deres hjerter, som de tjener. Fra alle
sider vil Satans redskaber bestræbe sig på at lokke dem til at synde, men de, der
ønsker at elske og frygte Gud, vil stå urokkelige som en klippe på deres himmel-
inspirerede  forsæt.  Ligesom  Daniel  vil  de  nægte  at  lade  sig  bevæge  fra
overbevisningen om deres pligt.’ Review & Herald, 28. november 1899.

6. Hvilke to store lydighedsprincipper blev åbenbaret for Israel.? 5 Mos. 6,
5; 3 Mos. 19, 18. 

BEMÆRK: ‘De første fire af de ti bud er indbefattet i denne ene befaling: “Du skal
elske Herren din Gud af hele dit hjerte!” De sidste seks indbefattes i dette: “Du skal
elske  din  næste  som dig  selv!”  Begge  disse  bud er  et  udtryk  for  kærlighedens
grundlæggende betydning. Man kan ikke holde det første og bryde det andet, og
man kan heller ikke holde det andet, medens man bryder det første. Når Gud har
den plads, der tilkommer ham på hjertets trone, vil vi også give vor næste den rette
plads. Ham skal vi elske som os selv, og kun hvis vi elsker Gud af hele vort hjerte,
er det muligt at elske vor næste på en upartisk måde.’ Den Store Mester, s. 413.    

‘Hvad skal jeg gøre, for at jeg kan arve evigt liv?’

7. Hvilket svar fik Kristus på spørgsmålet om, hvad der er nødvendigt for at
få evigt liv? Luk. 10, 25-27.  

BEMÆRK: ‘Medens Kristus lærte folket, “stod en lovkyndig op og stillede fælde
for ham, idet han spurgte: Mester! hvad skal jeg gøre, for at jeg kan arve evigt liv?”
I  åndeløs  spænding  ventede  den  store  forsamling  på  svaret.  Præsterne  og  de
skriftkloge havde tænkt sig at kunne bringe Jesus i vanskeligheder ved at få den
lovkyndige  til  at  stille  dette  spørgsmål;  men Frelseren  indlod  sig  ikke  i  nogen
ordstrid. Han krævede svaret  af den spørgende selv.  Han sagde:  “Hvad står  der
skrevet i loven, hvordan læser du?” Jøderne beskyldte stadig Jesus for at tage let på
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loven, der var givet på Sinaj; men han gjorde spørgsmålet om frelse afhængigt af
overholdelse af Guds bud. Den lovkyndige sagde: “Du skal elske Herren din Gud
af hele dit hjerte og med hele din sjæl og med hele din styrke og med hele dit sind,
og din næste som dig selv.” Jesus sagde: “Du har svaret rigtigt; gør dette, så skal du
leve.” Den lovkyndige var ikke tilfreds med farisæernes indstilling og gerninger.
Han havde gransket Skrifterne med et stærkt ønske om at lære deres rette betydning
at kende. Han var levende interesseret  i sagen og havde spurgt med et oprigtigt
sind: “Hvad skal jeg gøre?” I sit svar på, hvad loven krævede, havde han sprunget
alle de ceremonielle og rituelle forskrifter over. Han regnede ikke med, at disse
havde noget værd, men fremførte de to store grundregler, hvoraf hele loven og også
profeterne  var  afhængige.  Dette  svar,  som  Kristus  roste,  gav  Frelseren  en
fordelagtig stilling over for rabbinerne. De kunne ikke fordømme ham, fordi han
bifaldt det, der var blevet fremført af en af lovens fortolkere. “Gør dette, så skal du
leve!” sagde Jesus. Han fremstillede loven som en guddommelig enhed og lærte
herigennem, at det ikke er muligt at overholde et enkelt bud og bryde et andet; thi
det er den samme grundtanke, der går gennem dem alle. Et menneskes skæbne vil
blive afgjort efter dets lydighed mod hele loven. Den højeste kærlighed til Gud og
en upartisk kærlighed til mennesker er de grundregler, der må gennemføres i livet.’
Den Store Mester, s. 339.

8. Hvordan  forklarede  Kristus  forholdet  mellem  lydighed  og  kærlighed?
Joh. 14, 21. Sammenlign med Joh. 14, 15; 15, 10. 

BEMÆRK: ‘Kærligheden til ham vil bringe liv og kraft til alt, hvad vi foretager os.
Ved den rette brug af vore talenter kan vi blive knyttet til den højere verden med en
gylden kæde. Dette er sand helliggørelse; for helliggørelse består i, at vi med glæde
udfører  vore  daglige  pligter  i  fuldkommen  lydighed  mod  Guds  vilje.’  Kristi
Lignelser, s. 380.
‘Han siger: “Hvis I elsker mig, så hold mine befalinger.” Han frelser mennesker,
ikke i synd, men fra synd; og de, som elsker ham, vil vise deres kærlighed gennem
lydighed.’ Den Store Mester, s. 457.

‘I ham er sandelig Guds kærlighed blevet fuldkommet’

9. Hvordan forklarede Johannes forholdet mellem kærlighed og lydighed? 1
Joh. 5, 2-3. 

BEMÆRK: ‘Og Johannes erklærer: “Thi dette er kærlighed til Gud, at vi holder
hans  bud;  og  hans  bud er  ikke  byrdefulde.”  I  den  nye  fødsel  bringes  hjertet  i
samklang  med  Gud  og  i  overensstemmelse  med  loven.  Når  denne  vældige
forandring  er  sket  med synderen,  er  han  gået  over  fra  død til  liv,  fra  synd  til
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hellighed, fra lovovertrædelse og oprør til lydighed og trofasthed. Det gamle livs
fremmedgørelse  for  Gud  er  slut;  det  nye  liv  i  forsoning,  tro  og  kærlighed  er
begyndt. Så skal “lovens krav opfyldes i os, som ikke vandrer efter kødet, men efter
Ånden.” Og så vil mennesket udbryde: “Hvor elsker jeg dog din lov! Hele dagen
grunder jeg på den.”’ Konfrontation, s. 387.
 
10. Er det muligt for en person at kende Gud uden at adlyde hans bud? 1 Joh.

2, 3-4. 

BEMÆRK: ‘Der findes nogle, der regner sig for hellige. De erklærer, at de helt
tilhører Herren og hævder at være berettigede til Guds forjættelser, skønt de nægter
at vise lydighed mod hans bud. Disse lovens overtrædere gør krav på alt det, der er
lovet Guds børn; men dette er anmasselse fra deres side, for Johannes siger os, at
den sande kærlighed til Gud viser sig i lydighed mod hans bud. Det er ikke nok
teoretisk at tro sandheden, at give sig ud for at tro på Kristus, at tro, at Jesus ikke er
nogen bedrager, og at Bibelens religion ikke er en snedigt opfundet fabel. “Den, der
siger:  ‘Jeg kender ham,’  og ikke holder  hans bud,” skrev Johannes,  “han er  en
løgner, og i ham er sandheden ikke; men den, der holder hans ord, i ham er sandelig
Guds kærlighed blevet fuldkommet. Derpå kender vi, at vi er i ham.” 1 Joh. 2, 4-5.
“Og  den,  der  holder  hans  bud,  bliver  i  Gud,  og  Gud  i  ham.”  1  Joh.  3,  24.’
Mesterens Efterfølgere, s. 296.    

‘Derfor er kærlighed lovens opfyldelse’

11. Hvad er den eneste måde at opfylde Guds lov på? Rom. 13, 8. 10. 

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

12. Hvordan sammenfattede Paulus lydighed mod Guds lov? Gal. 5, 14. 

BEMÆRK: ‘Den, som frygter Gud, vil opdage, at han ikke kan give næring til en
trævl af selviskhedens rod. Han kan ikke gøre sin pligt over for Gud og samtidig
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være tyrannisk over for sine medmennesker. Lovens næste påbud ligner det første:
“Du skal elske din næste som dig selv.” “Gør dette, så skal du leve.” Dette er Jesu
Kristi ord, som der ikke kan viges fra af noget menneske, som ønsker at være en
sand kristen. Det er lydighed over for forskrifterne i Guds bud, som former sindet
efter det guddommelige forbillede.’ Guds Sønner & Døtre, 15. februar.

13. Hvilket lys kaster Johannes over Paulus’ ord? 1 Joh. 4, 20. 

BEMÆRK: ‘Og når Guds børn udviser venlighed,  barmhjertighed og kærlighed
mod alle mennesker, så vidner de også om, af hvad art de himmelske love er.
De er et vidnesbyrd om dette, at “Herrens lov er fuldkommen.” Sal. 19, 8. Og
hvem der end svigter i at udvise denne kærlighed, han bryder den lov, som
han hævder at ære. Thi den ånd, som vi lægger for dagen over for vore brødre,
forkynder, hvilken ånd vi nærer over for Gud. Guds kærlighed i hjertet er den
eneste kilde til kærlighed mod vor næste. “Hvis nogen siger: Jeg elsker Gud
og hader sin broder, så er han en løgner; thi den, der ikke elsker sin broder,
som han har set, han kan ikke elske Gud, som han ikke har set.” I elskede,
“hvis  vi  elsker  hverandre,  bliver  Gud  i  os,  og  hans  kærlighed  er  blevet
fuldkommet i os.” 1 Joh. 4, 20. 12.’ Den Store Mester, s. 343.
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‘Guds bud og troen på Jesus’

UDENADSVERS: ‘Sætter vi da loven ud af kraft ved troen? Nej, langtfra! Vi
stadfæster loven.’ Rom. 3, 31.

STUDIEHJÆLP: Faith & Works, s. 51-54.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Rom. 1, 16-18.
LEKTIENS MÅL: At studere forholdet mellem lydighed og tro.

Indledning
‘Troen på Kristus,  som frelser  sjælen, er  ikke sådan,  som den af  mange bliver
fremstillet. “Tro, tro,” råber de, “tro kun på Kristus, og du vil blive frelst. Det er alt,
du skal gøre.” Mens sand tro stoler fuldt ud på Kristus for frelse, vil den lede til
fuldkommen  overensstemmelse  med  Guds  lov.  Tro  viser  sig  i  gerninger.  Og
apostelen Johannes siger: “Den, der siger: ‘Jeg kender ham,’ og ikke holder hans
bud, han er en løgner, og i ham er sandheden ikke” (1 Joh. 2, 4).’ Faith & Works, s.
52.

Forfatterens bemærkning: Det er vigtigt i studiet af dette emne at forstå det faktum,
at når Paulus taler om ‘gerninger,’ taler han om noget helt andet end Jakob, da han
skrev om ‘gerninger.’ Når Paulus taler om ‘lovgerninger’, henviser han primært til
den type religiøs overholdelse, som Jesus talte om i sin lignelse om farisæeren og
tolderen  (Luk.  18,  9-14).  Paulus  talte  om  farisæernes  lære  om,  at  streng
overholdelse  af  religiøse  former  retfærdiggjorde  et  menneske  i  Guds øjne.  Kun
gennem troen på Jesu Kristi sonende blod kan et menneske blive retfærdiggjort.
Når Jakob talte om ‘gerninger,’ talte han om lydighed mod Guds åbenbarede vilje.
Som eksempler citerer han Abrahams lydighed ved at ofre Isak og Rahabs lydighed
ved at adlyde den instruktion, hun havde modtaget for at sikre hendes sikkerhed
under Jerikos fald. Jakob giver en bredere definition af de gerninger, som kræves af
den kristne i Jakob 1, 27. 

‘Nej, langtfra!’

1. Hvordan forklarede Paulus, at vi intet kan gøre for at gøre os fortjent til 
retfærdiggørelse i Guds øjne? Rom, 3, 20.   

BEMÆRK: ‘Kristi nåde retfærdiggør synderen uden fortjeneste eller fordring fra
hans side. Retfærdiggørelse er en fuldstændig og komplet tilgivelse for synd. Det
øjeblik, en synder tager imod Kristus ved tro, det øjeblik bliver han tilgivet. Kristi
retfærdighed  bliver  tilregnet  ham,  og  han  skal  ikke  længere  tvivle  på  Guds
tilgivende nåde.’ The Faith I Live By, s. 107.
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2. Betyder  dette,  at  Paulus  lærte,  at  lydighed  ikke  har  nogen  del  i  den

kristnes liv? Rom. 3, 31; 6, 15-16.

BEMÆRK: ‘I beretningen om sin erfaring fremstiller apostelen Paulus en vigtig
sandhed angående den gerning, der skal ske i omvendelsen. Han siger: “Jeg levede
engang uden lov,” han følte ingen fordømmelse; “men da budet kom,” da Guds lov
tilskyndede hans samvittighed, “levede synden op, og jeg døde.” [Rom. 7, 9.] Da så
han sig selv som en synder, fordømt af den guddommelige lov. Bemærk, at det var
Paulus, og ikke loven, der døde. Han siger yderligere: “Jeg havde ikke lært synden
at kende uden ved loven; thi jeg havde jo ikke vidst af begær, om ikke loven havde
sagt: Du må ikke begære.” [Rom. 7, 7.] “Budet, som var til liv, blev mig til død.”
[Rom. 7, 10.] Loven, som lovede liv til den lydige, udtalte død over overtræderen.
“Altså,” siger han, “er loven vel hellig,  og budet helligt og retfærdigt  og godt.”
[Rom. 7, 12.] Hvor stor er ikke kontrasten mellem disse ord fra Paulus og de, som
kommer fra mange talerstole i dag. Mennesker lærer, at lydighed mod Guds lov
ikke er nødvendig for frelsen; at de kun behøver at tro på Jesus, så er de trygge.
Uden loven har mennesker ingen overbevisning om synd og føler ingen trang til
anger. Da de ikke ser deres fortabte tilstand som overtrædere af Guds lov, føler de
ikke deres behov for Kristi sonende blod som deres eneste håb om frelse.’ Spirit of
Prophecy, bind 4, s. 297.

‘Tros-lydighed’

3. Hvordan bliver vi vist, at Paulus så forbindelsen mellem tro og lydighed?
Rom. 16, 25-26.

BEMÆRK: ‘For dem, der tror, er Kristus den trygge grundvold. Dette er dem, der
falder på klippen og sønderknuses. Her tales der om lydighed mod Kristus og tro på
ham. At falde på klippen og blive knust vil sige at opgive sin egen selvretfærdighed
og komme til Kristus med et barns ydmyghed, at angre sine overtrædelser og tro på
hans tilgivende kærlighed. På samme måde er det også gennem tro og lydighed, at
vi bygger på Kristus som vor grundvold.’ Den Store Mester, s. 407. 

4. Hvordan  svarede  Paulus  dem,  som  lærte,  at  man  kan  frelses  uden
lydighed? Rom. 6, 1-4.

BEMÆRK: ‘Mennesker kan ikke blive frelst uden lydighed, men gerningerne skal
ikke være af egne forsøg. Kristus skulle virke i dem både at ville og at gøre efter
hans gode vilje. Hvis menneskene kunne blive frelst ved det, de selv kan gøre, ville
de have noget i sig, som de kunne glæde sig over. Kains offer er repræsentativt for
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menneskenes  forsøg  på  at  vinde  frelse  ved  det,  de  selv  kan  gøre.  Alt,  hvad
menneskene kan gøre uden Kristus, er besmittet af egenkærlighed og synd. Men
det,  som  bliver  gjort  i  tro,  er  acceptabelt  for  Gud.  Når  vi  forsøger  at  vinde
himmelen ved Kristi store gerninger,  kan vi gøre fremgang. Ved at se på Jesus,
troens ophavsmand og fuldender, kan vi vokse i styrke og gå fra sejr til sejr, for ved
Kristus har Guds nåde gennemført vor hele og fulde frelse.’ På fast grund, bog 1, s.
361.

‘Troen død uden gerninger’

5. Hvordan  forklarede  Jakob,  at  et  menneskes  tro  på  Gud  åbenbares
gennem dets lydighed mod Guds bud? Jak. 2, 21-22.

BEMÆRK:  ‘Men  selv  om  Gud  kan  være  retfærdig  og  alligevel  erklære  den
retfærdig,  som tror  på  Jesus,  kan  ingen  være  klædt  i  Jesu  Kristi  retfærdigheds
klædning, så længe han synder med fuldt overlæg eller unddrager sig den pligt, han
ved,  han  skulle  udføre.  Gud  kræver  en  hel  og  fuld  overgivelse  af  hjertet,  før
retfærdiggørelsen kan finde sted. For at et menneske skal kunne blive stående i
retfærdiggørelsen,  må der  være  en  stadig  lydighed  som ved  hjælp  af  en  aktiv,
levende tro er virksom i kærlighed og renser sjælen.’ På fast grund, bog 1, s. 363.

6. Hvilken skarp bemærkning kommer Jakob med til dem, som hævder at
have tro uden at vise tilsvarende retfærdighedsgerninger? Jak. 2, 18. 20.

BEMÆRK: ‘Syndsforladelse loves den, som angrer og tror; livets krone vil være
dens belønning, som er tro til enden. Vi kan vokse i nåde ved at gøre fremskridt i
den nåde, vi allerede har. Vi må holde os selv uplettet af verden, hvis vi ikke vil
anklages  på  vor  Herres  Jesu  Kristi  dag.  Tro  og gerninger  går  hånd i  hånd,  de
arbejder harmonisk sammen i kampen for at vinde sejr. Gerninger uden tro er døde,
og  tro  uden  gerninger  er  gold.  Gerninger  vil  aldrig  frelse  os;  det  er  Kristi
fortjeneste, som vil være til nytte for os. Gennem troen på ham vil Kristus gøre alle
mangelfulde anstrengelser, så de bliver antaget af Gud. Troen, som vi skal have, er
ikke en  uvirksom tro.  Frelsende tro er  den,  som arbejder  i  kærlighed  og lutrer
sjælen. Den, som løfter hellige hænder til Gud og beder uden vrede og tvivl, vil
vandre forstandigt på Guds buds veje.’ Vækkelse, s. 61-62.    

‘I tro adlød Abraham’

7. Hvilket eksempel har vi fået i Bibelen, der viser den rolle, som tro spiller i
lydighed? Heb. 11, 8.  
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BEMÆRK: ‘Guds budskab lød til Abraham: “Drag ud fra dit land, fra din slægt og
din faders hus til det land, jeg vil vise dig.” 1 Mos. 12, 1. For at Gud kunne gøre
ham skikket til den store gerning som de hellige forskrifters vogter, måtte Abraham
skilles  fra  dem,  han  havde  haft  forbindelse  med  i  sine  yngre  dage.  Abrahams
ubetingede lydighed er et af de mest storslåede eksempler på tro, der findes i hele
Bibelen. Det var ingen let prøve, Abraham blev sat på, og ikke noget lille offer, der
blev krævet af ham. Der var stærke bånd, der bandt ham til hans land, slægt og
hjem. Men han tøvede ikke med at adlyde kaldet. Han stillede ingen spørgsmål med
hensyn til det forjættede land, om jorden var frugtbar og klimaet sundt, om der var
gode omgivelser  og mulighed for at samle sig rigdom. Gud havde talt,  og hans
tjener måtte adlyde, Det bedste sted på jorden for ham var der, hvor Gud ville have,
han skulle være. ’ Conflict & Courage, s. 44.

8. Hvordan viste Kristus Paulus, at tro på ham vil lede til helliggørelse af
livet? Ap. 26, 18.

BEMÆRK: ‘Der er mange, som kun har lidt fred eller glæde, skønt de stræber efter
at adlyde Guds bud. Denne manglende erfaring skyldes, at de ikke udøver tro. De
vandrer  ligesom i  et  øde land, en udtørret  ørken.  De kræver  kun lidt,  skønt de
kunne kræve meget; thi der findes ingen grænse for Guds forjættelser. Den slags
mennesker  er  ikke  den  rette  slags  repræsentanter  for  den  helliggørelse,  der
fremkommer ved at være lydig mod sandheden. Herren vil, at alle hans sønner og
døtre  skal  være  lykkelige,  trygge  og  lydige.  Ved  at  handle  i  tro  kommer  den
troende  til  at  eje  disse  velsignelser.  Ved  tro  kan  enhver  ufuldkommenhed  i
karakteren blive afhjulpet, enhver tilsmudsning blive renset, enhver fejl rettet og
enhver udmærket egenskab blive udviklet. Bøn er det middel, Himmelen har anvist
os til at vinde sejr i striden mod synd og til udvikling af en kristen personlighed.
Den guddommelige  påvirkning,  der  kommer  som svar på troens bøn,  vil  i  den
bedendes sjæl opfylde alt det, han trygler om. Vi kan bede om syndernes forladelse,
om et kristent sindelag, om visdom og styrke til at gøre Guds gerning og om enhver
gave, han har lovet os; og hans løfte lyder: “I skal få!”’ Mesterens Efterfølgere, s.
297.

‘Tro, som er virksom’

9. Hvad er det, der hjælper os i vor vandring med Kristus? Gal. 5, 6.

BEMÆRK: ‘Helligåndens vejledning leder os til hele sandheden. Helligånden tager
det, der hører Gud til, og viser os det og overdrager det som en levende kraft i det
lydige hjerte. Da har vi troen, som er virksom i kærlighed og renser sjælen, som
bliver fuldkomment præget af sin Skaber.’ Evangelism, s. 166.
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 Hvad roste Paulus i menigheden i Tessalonika? 1 Tess. 1, 3.

BEMÆRK:  ‘Kærlighedens  arbejde  udspringer  af  troens  gerninger.  Bibelens
religion betyder konstant arbejde. Vi skal være ivrige efter at gøre gode gerninger;
være omhyggelige med at bevare gode gerninger. Og det sanddru vidne siger: “Jeg
kender dine gerninger.” Mens det er sandt, at vore travle aktiviteter i sig selv ikke
kan sikre frelse, er det også sandt, at tro, som forener os med Kristus, vil vække
sjælen til aktivitet.’ Our High Calling, s. 121.    

‘Troen på Jesus’

10. Hvilket livsprincip vil gøre Guds folk i stand til at adlyde ham? Rom. 1,
17. Sammenlign med Hab. 2, 4.

BEMÆRK: ‘For den, som er indviet til at tjene, er det en vidunderlig trøst at vide,
at  selv  Kristus  dagligt  søgte  til  sin  Fader  for  at  få  forøget  nåde;  og  fra  dette
samfund med Gud gik han ud for at styrke og velsigne andre. Se Guds Søn bøje sig
i bøn til sin Fader! Skønt han er Guds Søn, styrker han sin tro ved bøn, og ved
samfund  med  Himmelen  samler  han  kraft  til  at  modstå  det  onde  og  hjælpe
mennesker i deres nød. Som vor slægts ældre broder kender han deres behov, som
midt i en verden fuld af skrøbelighed og fristelser dog ønsker at tjene ham. Han
ved,  at  de  sendebud,  som  han  er  i  stand  til  at  udsende,  er  svage,  fejlende
mennesker;  men  til  alle,  som  helt  vil  give  sig  til  hans  tjeneste,  lover  han
guddommelig hjælp. Hans eget eksempel forvisser os om, at inderlig, vedholdende
bøn  til  Gud  i  tro,  en  tro  som  fører  til  fuldkommen  afhængighed  af  Gud  og
uforbeholden overgivelse til  hans gerning, vil kunne formå at bringe mennesker
Helligåndens hjælp i kampen mod synden.’ Mesterens Efterfølgere, s. 34.

11. Hvordan identificerer Herren dem, som han betragter som sine hellige?
Åb. 14, 12.

BEMÆRK: ‘Guds bud og Jesu tro prøver os. Hvis vi er tro og lydige,  vil Gud
glæde sig over os og velsigne os som sit eget udvalgte, særskilte folk. Når
fuldkommen tro, fuldkommen kærlighed og lydighed findes i stor mængde og
arbejder  i  hjertet  på  dem,  der  er  Kristi  efterfølgere,  så  vil  de  få  mægtig
indflydelse. Lys vil strømme ud fra dem og sprede mørket rundt om dem, idet
det forædler og ophøjer alle, som kommer inden for deres indflydelse, og det
vil bringe kundskab om sandheden til alle, der er villige til at blive oplyst og
gå på lydighedens ydmyge sti.’ Review & Herald, 13. juli 1897. 
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‘Jeg har holdt min Faders bud’

UDENADSVERS: ‘Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom
jeg har holdt min Faders bud og bliver i hans kærlighed’ Joh. 15, 10.

STUDIEHJÆLP: Kristus Alene, s. 166.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Joh. 14, 15-24.  
LEKTIENS MÅL: At studere hvad Kristus lærte om lydighed.

Indledning
‘Kristus var himlens Majestæt, Livets Fyrste; alligevel fornedrede han sig og blev
menneske og adlød alle Guds love. Jesus gik den samme vej, som enhver af hans
efterfølgere må gå, og fremstod efter sin prøvetid ren og uplettet af synd. Han er
vort eksempel i alt.’ Testimonies, bind 9, s. 69.

‘Hvis I holder mine bud’

1. Hvad sagde Jesus var nødvendigt for at blive i hans kærlighed? Joh. 15, 
10a. Sammenlign med Joh. 14, 15.   

BEMÆRK: ‘Der findes kun to klasser mennesker i verden i dag, og der vil kun
være to klasser i dommen - de, der overtræder Guds lov, og de, der adlyder den.
Kristus stiller prøven, som skal vise, om vi er tro eller utro. Han siger: “Hvis I
elsker mig, så hold mine befalinger! ... Den, som har mine befalinger og holder
dem, han er den, som elsker mig; og den, som elsker mig, skal elskes af min Fader;
og jeg skal elske ham og åbenbare mig for ham. Den, som ikke elsker mig, holder
ikke fast ved mine ord; og det ord, I hører, er ikke mit, men Faderens,  som har
sendt mig.” “Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har
holdt min Faders bud og bliver i hans kærlighed.”’ Kristi Lignelser, s. 290-291.

2. Hvad sagde Jesus skulle være et udtryk for vort venskab med ham? Joh,
15, 14.

BEMÆRK: ‘Kristne viser, at de er Guds venner, ved deres lydighed. Kristus siger:
“I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg byder jer… Var I af verden, så ville verden
elske sit eget, men fordi I ikke er af verden, men jeg har udvalgt jer af verden,
derfor hader verden jer. ”’ Our High Calling, s. 149.
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‘Det er forgæves, de dyrker mig’

3. Hvilken slags tilbedelse beskrev Kristus som værdiløs? Matt. 15, 9.

BEMÆRK: ‘Anvendelsen af menneskers forskrifter som erstatning for Guds bud er
stadig ikke holdt op. Endog blandt kristne findes der indstiftelser og skikke, som
ikke har noget bedre grundlag end fædrenes overleveringer. Den slags indstiftelser,
som udelukkende støtter sig til menneskers myndighed, er trådt i stedet for dem af
guddommelig oprindelse. Mennesker klamrer sig til deres traditioner og ærer deres
skikke og nærer had mod dem, der forsøger at vise dem deres vildfarelse. I vor tid,
hvor det er os påbudt at henlede opmærksomheden til Guds bud og Jesu tro, møder
vi det samme fjendskab, som åbenbarede sig på Kristi tid. Om den rest af Guds
folk, der er tilbage, står der skrevet: “Og dragen vrededes på kvinden og gik bort
for at føre krig mod de andre af hendes slægt, dem, der holder Guds bud og bevarer
Jesu vidnesbyrd.” Åb. 12, 17. Men “enhver plante, som min himmelske Fader ikke
har plantet, skal rykkes op med rode.” I stedet for den myndighed, som kirkens
såkaldte fædre  udøver,  befaler  Gud os  at  tage  imod ordet  fra  den evige  Fader,
Himmelens og jordens Herre. Kun her finder vi sandheden, uden at den er blandet
med vildfarelser. David sagde: “Jeg er klogere end alle mine lærere, thi jeg grunder
på dine vidnesbyrd. Jeg har mere forstand end de gamle; jeg agter på dine bud.”
Sal. 119, 99-100. Alle de, som antager menneskelig myndighed, kirkens sædvaner
og skikke eller fædrenes overleveringer, burde give agt på den advarsel, der gives
os i Kristi ord: “Det er forgæves, de dyrker mig, når de fører lærdomme, som kun
er menneskebud.”’ Den Store Mester, s. 268. 

4. Hvad sagde Jesus i særdeleshed underminerer lydighed mod Gud? Matt.
15, 3.

BEMÆRK: ‘Et “Så siger Herren” kan ikke tilsidesættes for et “Så siger kirken.”’
Mesterens Efterfølgere, s. 40.
‘Det fjerde bud i de ti bud bliver sat ud af kraft af traditioner modtaget fra den
romersk katolske kirke. Ved at acceptere en falsk sabbat har mennesker vanæret
Gud og æret tronraneren, som satte sig for at ændre tider og lov. Mange farlige
vildfarelser er blevet taget ind for at fjerne den sande sabbat. Mennesker har taget
den store oprørers side, og har i stedet  for at  acceptere Guds ord, som det står,
placeret sig selv i et net af kætteri. På dette punkt bringer Satan kirkerne og verden
sammen i en fordærvet harmoni. Mørk og ildevarslende nat omgiver den kristne
verden.  Frafald  fra  Guds  bud  er  bevis  på  denne  nat,  som  er  dyb,  mørk  og
tilsyneladende  uigennemtrængelig.  Systemer,  der  sætter  Guds  sandheder  ud  af
kraft,  bliver  værdsat.  Mennesker lærer  menneskers  bud som doktriner,  og deres
påstande  bliver  antaget  som  sandheden.  Folket  har  modtaget  menneskeskabte
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teorier.  Således  bliver  evangeliet  forvrænget  og  Skrifterne  misbrugt.  Ligesom i
Kristi  dage  bliver  sandhedens  lys  skubbet  i  baggrunden.  Menneskers  teorier  og
formodninger  bliver  æret  frem  for  Hærskarers  Herres  ord.  Sandheden  bliver
modvirket af vildfarelser. Herrens ord bliver forvrænget, opdelt og forvredet af den
“højere kritik.” Jesus bliver anerkendt blot for at blive forrådt med et kys. Frafald
eksisterer  og  vil  til  det  sidste  omslutte  verden.  Dets  frygtelige  karakter  og
formørkende  indflydelse  vil  blive  set  i  den  berusende  drik,  som  deles  ud  fra
Babylon.’ Bible Echo, 1. februar 1897.

‘Vil du gå ind til livet’

5. Hvordan svarede Jesus, da han blev spurgt om, hvad der er nødvendigt
for at få evigt liv? Matt. 19, 17.

BEMÆRK: ‘Til enhver sjæl, som spørger: “Hvad skal jeg gøre for at få evigt liv?”
kommer  svaret  fra  Guds  guddommelige  Søn.  “Vil  du  gå  ind  til  livet,  så  hold
budene!” Beder Kristus os om at gøre noget, som det er umuligt for os at gøre? Nej,
aldrig. Lydighedens vej er mulig, og den fører til livets træ. Det er denne vej, som
fører til Guds paradis. Guds krav om at adlyde og leve blev givet Adam. Den eneste
vej til levet er gennem lydighed mod budene.’ Review & Herald, 28. marts 1893.

6. Hvordan gjorde Jesus det klart, at han talte om de ti bud? Matt. 19, 18-19.

BEMÆRK: ‘“Vil  du gå ind til  livet,”  fortsatte  Kristus,  “‘så hold budene!’  Han
spørger: ‘Hvilke bud?’” Som svar citerer Jesus flere af budene: “Du må ikke slå
ihjel; du må ikke bedrive hor; du må ikke stjæle, du må ikke sige falsk vidnesbyrd;
ær din fader og din moder, og du skal elske din næste som dig selv.” Rådsherrens
svar til dette var positivt: “Det har jeg holdt alt sammen fra min ungdom af; hvad
mangler  jeg  endnu?”  “En  ting  mangler  du  endnu,”  sagde  Jesus,  “Vil  du  være
fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du
have en skat i Himlene; og kom så og følg mig.” Kristus læste rådsherrens hjerte.
Han rørte ved hans afgud, hans jordiske ejendele, som han måtte give afkald på,
hvis han ikke skulle mangle noget. De ejendele, han kaldte sine, var Herrens, som
var betroet ham til det samme formål, som Kristus pegede på, at hjælpe de fattige
og trængende, at afhjælpe menneskehedens lidelser, klæde den nøgne og brødføde
den sultne. Hvis rådsherren havde været villig til at adlyde Kristus, kunne han have
udrettet meget godt ved at følge Frelserens eksempel. Men han var uvillig. Prisen
for evigt liv syntes for stor, og han gik bedrøvet bort, for han havde meget gods.
Frelseren betød ikke lige så meget for ham som hans eget navn blandt mennesker
eller  hans  ejendele.  At  opgive  sine  jordiske  skatte,  som  var  synlige,  for  de
himmelske skatte, som var usynlige, var for stor en risiko. Han afslog tilbuddet om
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evigt liv, og til hans dages ende skulle verden modtage hans tilbedelse.’  Review &
Herald, 12. januar 1905.    

‘Den mindste i Himmeriget’

7. Hvad sagde Jesus som svar på anklagen om, at han var kommet for at
afskaffe de ti bud og læren i det Gamle Testamente? Matt. 5.  17-18. (For
at forstå ‘fuldkomme’ sammenlign med ApG. 13, 22; Gal. 6, 2; Jakob 2,
8.)  

BEMÆRK: ‘Enhver  sjæl  har  forpligtelse  til  i  Kristi  fodspor  at  følge  det  store
forbillede for menneskeslægten. Han sagde: “Jeg har holdt min Faders befalinger.”
Farisæerne mente, at han søgte at mindske kravene i Guds lov, men hans røst klang
for deres øren, da han sagde: “Tro ikke, at jeg er kommen for at nedbryde loven
eller profeterne; jeg er ikke kommen for at nedbryde, men for at fuldkomme. Thi
sandelig siger jeg eder: før himmelen og jorden forgår, skal end ikke det mindste
bogstav eller en tøddel af loven forgå - før det er sket alt sammen.” Kristus kom for
at  ophøje  loven  til  højhed  og  ære;  han  kom  for  at  prise  det  gamle  bud,  som
mennesket havde fra begyndelsen. Så har vi altså brug for loven og profeterne. Vi
har  brug  for  det  Gamle  Testamente  til  at  føre  os  frem  ad  vejen  til  det  Nye
Testamente, som ikke træder i stedet for det Gamle Testamente, men som meget
tydeligt  åbenbarer  os  frelsesplanen  og  giver  mening  i  hele  systemet  af
tempeltjeneste  og  ofringer  og  til  det  ord,  som  vi  havde  fra  begyndelsen.
Fuldkommen lydighed kræves der af enhver sjæl, og lydighed overfor Guds udtalte
vilje vil gøre jer til ét med Kristus. “Se, jeg kommer, i bogrullen er der givet mig en
forskrift; at gøre din vilje min Gud, er min lyst, og din lov er i mit indre.”’  Guds
Sønner og Døtre, 11. februar.

8. Hvilken advarsel  gav Jesus angående dem,  som ikke kun bryder Guds
bud, men også lærer andre at gøre det samme? Matt. 5, 19.

BEMÆRK:  ‘“Den,  der  bryder  et  af  de  mindste  blandt  disse  bud  og  lærer
menneskene  således,  han  skal  kaldes  den  mindste  i  Himmeriget.”  Således
bekendtgjorde  Frelseren  den moralske lovs gyldighed.  De,  som er  ulydige  mod
Guds bud og ved deres eksempel og doktriner lære andre at gøre det samme, bliver
fordømt af Kristus. De er børn af den onde, som var den første oprører mod Guds
lov.’ Spirit of Prophecy, bind 2, s. 218.  
‘Hvilken grund har mennesker til at tro, at Gud ikke er nøjeregnende med, om de
adlyder ham ubetinget eller vælger deres egen vej? Adam og Eva mistede Eden på
grund af  én overtrædelse af  hans befaling;  hvorledes tør  vi  drive gæk med den
Højestes lov og give løgnagtige undskyldninger for vore sjæle? Vi gør dette under
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store fare. Vi må holde hele loven til punkt og prikke, for den, der bare bryder én,
er  skyldig i  alle.  Enhver lysstråle  skal  modtages og værdsættes,  ellers  bliver  vi
mørkets legemer. Herren Jesus siger: “Den, der bryder et af de mindste blandt disse
bud og lærer menneskene således, han skal kaldes den mindste i Himmeriget; men
den, der holder dem og lærer andre dem, han skal kaldes stor i Himmeriget.” Vi
skal  ophøje  himmelens  forskrifter  gennem  vore  ord  og  handlinger.’ Reflecting
Christ, s. 54.

‘Elske hverandre’

9. Hvad er beviset på sand lydighed? Joh. 15, 12. 17.

BEMÆRK: ‘Vor Frelser taler så tydeligt, at ingen behøver at være ude af stand til
at forstå, at sand kærlighed altid vil frembringe lydighed. Jesu Kristi religion er
kærlighed. Lydighed er tegnet på sand kærlighed. Kristus og Faderen er ét, og de,
som i sandhed modtager Kristus, vil elske Gud som det store midtpunkt for deres
tilbedelse og vil også elske hinanden.’ Bible Echo, 17. juni 1901.
 
10. Hvilket  lys åbenbarede Johannes om disse ord fra Jesus? 1 Joh. 4,  20.

Sammenlign med 1 Peter 1, 22.

BEMÆRK: ‘Og når Guds børn udviser venlighed,  barmhjertighed og kærlighed
mod alle mennesker, så vidner de også om, af hvad art de himmelske love er. De er
et vidnesbyrd om dette, at “Herrens lov er fuldkommen”. Sal. 19, 8. Og hvem der
end svigter i at udvise denne kærlighed, han bryder den lov, som han hævder at
ære. Thi den ånd, som vi lægger for dagen over for vore brødre, forkynder, hvilken
ånd  vi  nærer  over  for  Gud.  Guds  kærlighed  i  hjertet  er  den  eneste  kilde  til
kærlighed mod vor næste. “Hvis nogen siger: Jeg elsker Gud og hader sin broder,
så er han en løgner; thi den, der ikke elsker sin broder, som han har set, han kan
ikke elske Gud, som han ikke har set.” I elskede, “hvis vi elsker hverandre, bliver
Gud i os, og hans kærlighed er blevet fuldkommet i os.” 1 Joh. 4, 20. 12.’  Den
Store Mester, s. 343-344.
‘“Da  I  har  renset  jeres  sjæle  i  lydighed  mod  sandheden  til  at  nære  oprigtig
broderkærlighed,” fortsatte Peter, “så elsk hverandre inderligt af hjertet.” Guds ord,
sandheden, er vejen, ad hvilken Gud tilkendegiver sin Ånd og sin magt. Lydighed
mod ordet frembringer frugt af den rette slags: “Oprigtig broderkærlighed.” Denne
kærlighed  stammer  fra  Himmelen  og  fører  til  ædle  tilskyndelser  og  uselviske
handlinger.’ Mesterens Efterfølgere, s. 275.    
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‘Ligesom jeg har holdt min Faders bud’

11. Hvilket eksempel på lydighed viste Kristus? Joh. 15, 10.

BEMÆRK:  ‘Gennem  det  eksempel,  Kristus  har  givet  os,  opmuntrer  han
medlemmerne  af  menneskeslægten  til  at  adlyde  Guds  ord  inden  for  det
menneskeliges område. Han blev selv et menneske – ikke en trælbunden slave af
Satan, der kunne udvikle hans egenskaber, men et menneske med moralsk styrke,
lydig over for Guds lov, der er som en afskrift af Guds eget væsen. De, der helst vil
gøre oprør mod at underkaste sig en viis og god lov, der udspringer fra Gud, er
slaver for en frafalden magthaver. Jesus blev menneske for at kunne mægle mellem
mennesker og Gud, … for at kunne genoprette menneskets oprindelige sindelag,
som  var  gået  tabt  i  Edens  have  ved  Satans  besnærende  fristelse…  Ulydighed
stemmer ikke overens med den natur, som Gud gav mennesket i Paradis.’ At jeg
må kende Ham, 12. oktober. 

12. Hvordan viste Jesus, at de, der skal døbes, bør instrueres i lydighed mod
Guds bud? Matt. 28, 20.

BEMÆRK: ‘Der tiltrænges en grundigere forberedelse af dem, der skal døbes. De
behøver en mere  indgående undervisning end den,  de i  almindelighed får.
Kristenlivets principper  bør klarlægges  for  sådanne,  som nylig har  antaget
sandheden. Man kan aldrig bygge på deres bekendelse til troen som et bevis
på, at de har en frelsende forbindelse med Kristus. Vi må ikke blot sige: “Jeg
tror,” men vi må efterleve sandheden. Det er ved at efterkomme Guds vilje i
vor tale, vor færd og vor karakter, at vi beviser vor forbindelse med ham. Når
som  helst  nogen  forsager  synd,  som  er  lovens  overtrædelse,  vil  hans  liv
bringes i overensstemmelse med loven og leves i fuldkommen lydighed. Dette
er Helligåndens gerning. Lyset fra Guds omhyggeligt studerede ord tilligemed
samvittighedens  stemme og Åndens  påvirkning  vil  i  hjertet  frembringe  en
sand kærlighed til Kristus, der gav sig selv som et helt offer for at genløse
hele  mennesket,  både  legeme,  sjæl  og  ånd.  Og kærligheden  viser  sig  ved
lydighed. Der vil være en klar og tydelig skillelinie mellem dem, der elsker
Gud og holder hans bud, og dem, der ikke elsker ham og ikke ænser hans
forskrifter.’Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 321.
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‘Ske din vilje’

UDENADSVERS: ‘Skønt han var Søn, lærte han lydighed af det, han led.’ Heb.
5, 8.

STUDIEHJÆLP: Mesterens Efterfølgere, s. 254-255.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Fil. 2, 5-8.
LEKTIENS MÅL: At studere Kristi eksempel på lydighed.

Indledning
‘‟Skønt han var Søn, lærte han lydighed af det, han led, og da han havde nået
fuldendelsen, blev han ophav til evig frelse for alle, som er lydige mod ham.” Heb.
5,  8-9.  Jesus kom for  at  kunne give  moralsk kraft  i  tillæg til  menneskets  egen
indsats og hans efterfølgere må ikke i noget tilfælde tabe Kristus af syne, han må
være deres eksempel i alt. Han sagde: ‟Jeg helliger mig selv for dem, for at de også
kan være helliget i sandheden” (Joh. 17, 19). Jesus lægger sandheden frem for sine
børn, for at de skal se den. Ved at være optaget af den bliver de ved hans nåde
forvandlet  fra  overtrædelsen  til  lydighed,  fra  urenhed til  renhed,  fra  synd til  et
retskaffent liv.’ På fast grunn, bog 1, s. 257-258. 

‘Hans vilje, som har sendt mig’

1. Hvad var formålet med Kristi komme til jorden? Joh. 6, 38.   

BEMÆRK: ‘Kristi lydighed mod sin Faders bud er målet for vor lydighed. Hvis de,
som følger Kristus, gerne vil blive fuldendt i ham, må de overgive deres vilje til
Guds vilje. Der er sørget rigeligt for, at de, som søger Gud af hele hjertet, vil finde
ham som en hjælp i enhver trængelsestid. Hjælpen er blevet lagt på ham, der er
mægtig. Kristus har lovet: Jeg vil være din hjælper.’ Our High Calling, s. 107.

2. Hvordan beskrev Kristus motivationen for sit liv? Joh. 4, 34.

BEMÆRK: ‘Gud står som en fader for sit folk, og som en fader kan han kræve, at
vi tjener ham trofast. Tænk på Kristi liv. Som repræsentant for menneskeheden og i
Faderens tjeneste er han et eksempel på, hvad enhver søn skulle og kunne være.
Den samme lydighed, som Kristus udviste, fordrer Gud af menneskene i dag. Han
tjente sin Fader i kærlighed af egen fri vilje. “At gøre din vilje, min Gud, er min
lyst,” sagde han, “og din lov er i mit indre.” For Kristus var intet offer for stort,
intet arbejde for svært, når det gjaldt at fuldende den gerning, som han var kommet
for at udføre. Da han var tolv år gammel, sagde han: “Vidste I ikke, at jeg bør være 
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i  min Faders  hus?” Han havde hørt  kaldet  og var  begyndt  på sin gerning.  Han
sagde:  “Min  mad  er  at  gøre  hans  vilje,  som  sendte  mig,  og  fuldbyrde  hans
gerning.”’ Kristi Lignelser, s. 289.

‘Han gav afkald’

3. Hvad er Kristi retmæssige position? Fil. 2, 6.

BEMÆRK: ‘Kristus var ét med Faderen, før jordens grundvold blev lagt. Det er
dette lys, som skinner på et mørkt sted og fylder det med Guds egen herlighed.
Kristus  er  Guds  forudeksisterende,  selveksisterende  Søn.  Når  han  taler  om sin
forudeksistens,  fører  Kristus  vort  sind  tilbage  gennem  tidløse  tidsaldre.  Han
forsikrer os om, at der aldrig har været en tid, da han ikke var i tæt fællesskab med
den  evige  Gud.  Hans  guddommelige  liv  kan  ikke  beregnes  ved  menneskelige
udregninger. Kristi eksistens før hans inkarnation kan ikke måles med tal. Kristus
var Gud fuldt ud og i den højeste forstand. Han var hos Gud fra evighed af, Gud
over alt, velsignet i al evighed. Den Herre Jesus Kristus, Guds Søn, eksisterede fra
evighed af som en selvstændig person, men alligevel ét med Faderen. Han var den
herligste i himmelen, og han var englenes leder. Han modtog englenes tilbedelse,
som med rette tilkom ham. Han var lige med Gud, uendelig og almægtig.’  The
Faith I Live By, s. 46.

4. Hvad var han villig til at gøre, da han kom til jorden? Fil. 2, 7.

BEMÆRK: ‘Han ydmygede sig selv og påtog sig dødelighed. Som medlem af den
menneskelige  familie  var  han  dødelig,  men  som Gud  var  han  selve  kilden  til
verdens  liv.  Han  kunne  i  sin  guddommelighed  have  modstået  dødens  magt  og
nægtet at underkaste sig den; men han gav frivilligt sit liv for derved at skænke liv
og udødelighed. Han bar verdens synd og udholdt straffen, der rullede som et bjerg
over hans guddommelige sjæl. Han ofrede sit liv, for at mennesker ikke skulle dø
en evig død. Han døde - ikke fordi han blev tvunget til det, men af egen fri vilje. Og
dette vidunderlige mysterium, Kristi inkarnation og den soning, han skaffede, må
meddeles enhver af Adams sønner og døtre.’ The Faith I Live By, s. 46.

‘Jeg kan slet intet gøre af mig selv’

5. Hvordan forklarede Kristus den begrænsning, som dette havde lagt på
ham? Joh. 5, 30.
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BEMÆRK: ‘Kristus kom til denne verden for at modvirke Satans løgn om, at Gud
havde givet en lov, som mennesker ikke kunne holde. Han tog menneskeligheden
på sig, kom til denne jord og viste ved et liv i lydighed, at Gud ikke har givet en
lov,  som mennesker  ikke  kan  holde.  Han  viste,  at  det  var  fuldt  ud  muligt  for
mennesker at adlyde loven. De, som tager imod Kristus som deres Frelser, får del i
hans guddommelige natur og bliver i stand til  at følge hans eksempel og leve i
lydighed mod hver af lovens forskrifter. Gennem Kristi fortjeneste skal mennesket
vise ved sin lydighed, at han kan stoles på i himmelen, at han ikke vil gøre oprør. I
alle sine guddommelige gerninger erklærer  verdens Forløser:  “Jeg kan slet intet
gøre af mig selv.” “Dette bud fik jeg af min Fader.” Joh. 5, 30; 10, 18. Alt,  hvad
jeg  gør,  er  i  overensstemmelse  med  min  himmelske  Faders  vilje  og  råd.
Beretningen  om Jesu  daglige  liv  er  den  nøjagtige  optegnelse  på  opfyldelsen  af
Guds  hensigter  med  mennesker.  Hans  liv  og  karakter  var  en  åbenbaring  eller
repræsentation af den fuldkomne karakter, som mennesket kan opnå ved at få del i
den guddommelige natur og gennem daglige konflikter vinde sejr over  verden.’
The Faith I Live By, s. 114.

6. Hvad var omfanget af disse begrænsninger? Joh. 14, 10.

BEMÆRK:  ‘Verdens  Forløser  arbejdede  i  afhængighed  af  Faderen.  “Jeg  er
kommen ned fra Himmelen,” sagde han, “ikke for at gøre min vilje, men hans vilje,
som sendte mig.” “Tror du ikke, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig? De ord,
jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv; men Faderen, som bliver i mig, gør sine
gerninger. Tro mig, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig; men vil I ikke, så tro
for selve gerningernes skyld.” “Min mad er at gøre hans vilje, som sendte mig, og
fuldbyrde hans gerninger.”’ Review & Herald, 16. oktober 1900.
‘“Sandelig, sandelig siger jeg eder,” fortsatte Jesus, “den, som tror på mig, han skal
også gøre de gerninger, jeg gør.” Det var uendelig magtpåliggende for Frelseren, at
hans disciple skulle forstå,  med hvilket formål hans guddommelighed var blevet
forenet med menneskelighed. Han kom til verden for at åbenbare Guds herlighed,
så  mennesker  kunne blive  forædlede  ved  dens  genoprettende  kraft.  Gud havde
åbenbaret sig i ham, for at han skulle blive åbenbaret i dem. Jesus åbenbarede ingen
evner og udøvede ingen magt, som mennesker ikke kan få ved at tro på ham. Hans
fuldkommenhed som menneske kan alle hans efterfølgere komme i besiddelse af,
hvis de vil underordne sig Gud, sådan som han gjorde det.’  Den Store Mester, s.
456.    

‘Fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre’

7. Hvilken følelse havde Jesus, da han stod med udsigt til korset? Joh. 12, 27.
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BEMÆRK: ‘“Nu er min sjæl forfærdet,” sagde Kristus rørt til dens dybder; “og
hvad  skal  jeg  sige?  Fader,  frels  mig  fra  denne  time!”  Dette  er  Kristi
menneskeligheds  råb,  mens han grundede over fremtiden.  Han skulle lige  til  at
begynde  sin  ydmygelsestime.  Døden  på  korset  kunne  ikke  udtrykke  andet  end
rædsel for hans menneskelige natur. Men herlighed skulle komme fra ydmygelse.
Liv og udødelighed skulle ved hans død bringes frem i lyset.’ Signs of the Times, 8.
juli 1897.

8. Hvordan  betragtede  Jesus  formålet  med  sit  syndfri  liv?  Joh.  17,  3-4.
Sammenlign med Joh. 12, 28.

BEMÆRK: ‘Jesus udtømte sig selv, og hans eget Jeg kom ikke til syne i nogen af
alle hans handlinger. Han lod alt være Faderens vilje underordnet. Da hans mission
på Jorden var sin afslutning nær, kunne han sige: “Jeg har herliggjort dig på jorden
ved at fuldbyrde den gerning, du har givet mig at gøre.” Og han byder os: “Lær af
mig; thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet!” “Hvis nogen vil gå i mit spor, skal
han fornægte sig selv!” (Joh. 17, 4; Matt. 11, 29; 16, 24). Lad selvet blive styrtet fra
tronen og ikke længere herske over sjælen!’ Med Mesteren På Bjerget, s. 22.
‘Gennem  alle  de  nådegerninger,  som  Jesus  udførte,  søgte  han  at  indprente
mennesker Guds faderlige og barmhjertige egenskaber. Gennem hele sin lære søgte
han at lære mennesker den vidunderlige sandhed, at “således elskede Gud verden,
at han gav sin Søn, den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes,
men have evigt  liv.”  Jesus ville,  at  vi  skulle forstå  Faderens kærlighed,  og han
søger at drage os til ham ved at vise os hans faderlige godhed. Han ville, at hele
vort synsfelt skulle være opfyldt af fuldkommenheden i Guds egenskaber. I sin bøn
for disciplene siger  han: “Jeg har  herliggjort  dig på jorden  ved at  fuldføre  den
gerning, du har givet mig at gøre. Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du
tog ud af verden og gav mig.” Jesus kom til verden for at give et billede af Guds
egenskaber gennem sit eget liv, og han bortviste den forvanskede fremstilling, som
Satan havde opfundet,  og åbenbarede  Guds herlighed.  Det  var  kun ved at  leve
blandt mennesker,  at han kunne åbenbare sin himmelske Faders barmhjertighed,
medlidenhed og kærlighed; for det var kun gennem barmhjertighedsgerninger, at
han kunne fremstille Guds nåde. Menneskers  vantro var dybt  rodfæstet, og dog
kunne de ikke modstå hans guddommelige  eksempel  og hans kærlige  og sande
gerninger.’ Guds Sønner & Døtre, 12. maj.

‘Ske din vilje’

9. Hvilken  lydighedskamp gennemgik  Kristus?  Matt.  26,  39.  Sammenlign
med Luk. 22, 44.
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BEMÆRK: ‘Idet Kristus følte sin enhed med Faderen sønderbrudt, frygtede han, at
hans menneskelige natur ikke ville være i stand til at udholde den forestående strid
med mørkets magter.  Ved fristelsen i  ørkenen havde menneskeslægtens  skæbne
stået på spil. Dengang blev Kristus sejrherre. Nu var fristeren kommet for at kæmpe
den sidste frygtelige kamp. Dette havde han beredt sig til i de tre år, hvor Kristus
havde virket på jorden. Nu gjaldt det alt eller intet for ham. Hvis han led nederlag
her, var det ude med hans håb om herredømmet. Verdens riger ville til slut tilfalde
Kristus.  Han  selv  ville  blive  besejret  og  kastet  ud.  Men  hvis  Kristus  blev
overvundet,  ville  jorden  blive  Satans  rige,  og  menneskeslægten  ville  for  evigt
komme i hans magt. Med stridens endelige udfald for øje fyldtes Kristi sjæl med
rædsel ved at være skilt fra Gud. Satan sagde til ham, at hvis han blev selvskyldner
for en syndig verden, så ville adskillelsen blive evig. Han ville blive ét med Satans
rige og ville aldrig mere kunne blive ét med Gud. Og hvad var der så at vinde ved
dette  offer?  Hvor  forekom ikke menneskers  skyld  og utaknemmelighed  håbløs!
Satan indskærpede Frelseren tilstanden på den hårdeste måde: Det folk, der hævder
at stå over alle andre ved både timelige og åndelige fortrin, har forkastet dig. De
søger  at  tilintetgøre  dig,  som  er  grundvolden,  midtpunktet  og  seglet  på  de
forjættelser, de fik som et særligt udvalgt folk. En af dine egne disciple, som har
lyttet til dine ord, og som har været en af de mest aktive inden for din menighed, vil
nu forråde dig. En af dine mest nidkære disciple vil fornægte dig. Alle vil de svigte
dig. Hele Kristi væsen følte afsky ved denne tanke. At de, som han havde påtaget
sig at frelse, dem, som han havde elsket så højt, skulle gøre fælles sag med Satan,
dette skar ham i hjertet. Det var en frygtelig strid. Den drejede sig om hans folks
skyld, om hans anklagere og hans forræder, skylden i en verden, der lå i det onde.
Menneskers synd hvilede tungt på Kristus, og følelsen af Guds vrede over synden
var ved at sønderknuse ham. Betragt ham, medens han overvejer den pris, der må
betales for menneskers sjæl. I sin kval klamrer han sig til den kolde jord som for at
hindre sig selv i at lade sig drage længere bort fra Gud. Nattens iskolde dug falder
på hans udstrakte skikkelse, men han lægger ikke mærke til  det. Fra hans blege
læber lyder dette angstfulde råb: “Min Fader! er det muligt, så lad denne kalk gå
mig forbi.”’ Den Store Mester, s. 469-470.
 
10. Hvilken beslutning traf Kristus, da han stod overfor denne konflikt? Matt.

26, 42.

BEMÆRK: ‘Vor egen vilje må overvindes. Stolthed, indbildskhed må korsfæstes
og tomrummet erstattes med Ånden og Guds kraft. Fik Jesus Kristus, himmelens
Majestæt, sin vilje? Se ham i hans sjæls møje i Getsemane, hvor han beder til sin
Fader.  Hvad  tvinger  disse  smertens  bloddråber  fra  hans  hellige  pande?  Å,  al
verdens synder er lagt på ham! Det var adskillelsen fra Faderens kærlighed, som
tvang hans blege og rystende læber til at sige, “Min Fader! er det muligt, så lad
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denne kalk gå mig forbi” (Matt. 26, 39). Tre gange blev denne bøn sendt op, men
efterfulgt af “dog ske ikke min vilje, men din!” (Luk. 22, 42). Dette må være vor
indstilling. Ikke min vilje, men din vilje ske, o Gud. Dette er sand omvendelse.’  In
Heavenly Places, s. 147.    

‘Lydig til døden’

11. Hvad anså Paulus som værende Kristi ultimative lydighedshandling? Fil.
2, 8.

BEMÆRK: ‘Kristus hengav sig helt til det værk, han kom for at udføre. Og hans
ord lyder til os: “Hvis nogen vil gå i mit spor, skal han fornægte sig selv og tage sit
kors op og følge mig” ‟og bliver mine disciple.” Kristus gav villigt og med glæde
sig selv hen til at udføre Guds vilje. Han blev lydig indtil døden, ja korsets død.
Skal vi da føle det som noget hårdt at fornægte os selv? Skal vi unddrage os at tage
del i hans lidelser? Hans død bør røre hver fiber i os, og gøre os villige til at hellige
alt det, vi har og er, til hans gerning. Når vi tænker på, hvad han har gjort for os,
bør vore hjerter fyldes med kærlighed.’ Budskaber til de unge, s. 188.

12. Hvad beskrev Paulus som Kristi grund til at være lydig til døden? Heb.
12, 2

BEMÆRK:  ‘Du skal  være  lydig  mod alle  Guds  krav.  Når  du  bringer  dit  eget
arbejde  ind  i  Guds  tid,  når  du  bryder  sabbatten,  bliver  din moralske  sans
formørket, og du kan ikke erkende, at din fremgangsmåde er en krænkelse
mod Gud. Hvis dine øjne kunne åbnes, ville du se Frelseren ved din side med
blodplettede hænder. Han blev såret for dine overtrædelser, vil du nægte at
tage imod det store offer, der er blevet givet på dine vegne? For din skyld,
blev Kristus fattig, så du gennem hans fattigdom kan blive rig på himmelske
rigdomme. I dag præsenterer vi Golgatas kors. Det taler tydeligt til hver sjæl,
der ikke er ført bag lyset af Satans fristelse som følge af ulydighed mod Guds
lov.  Kristus  kom  til  vor  verden  og  døde  en  skændig  død,  fordi  lovens
forskrifter ikke kunne ændres. Han udholdt korset, ænsede ikke skammen og
sidder nu ved Majestætens højre hånd i det høje. Han udholdt al dette for den
glæde, der ventede ham, glæden ved at bringe mange sønner og døtre til Gud.
Han døde for at bringe os i harmoni med himmelens lov.’ Signs of the Times,
2. juni 1890.
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‘Arbejde på jeres frelse’

UDENADSVERS: ‘Hvad skal vi da sige? Skal vi blive i synden, for at nåden
kan blive større? Nej, langtfra! vi, som jo er døde fra synden, hvordan kan vi stadig
leve i den? Rom, 6, 1.2.

STUDIEHJÆLP: Faith & Works, s. 52.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Rom. 8, 1-4.
LEKTIENS MÅL: At studere om Bibelen lærer, at lydighed mod Guds bud er

lovtrældom.

Forfatterens bemærkning: ‘Lovtrældom’ er et teologisk udtryk, som blev opfundet i
midten af  det  19. århundrede  for  at  definere  doktrinen om retfærdiggørelse  ved
gerninger,  en doktrin, som ingen kristen menighed har.  Bibelen indeholder ikke
ordet ‘lovtrældom’, men visse kristne farisæeres lære om, at især omskærelse og
lydighed mod Moseloven er essentiel for frelsen var et problem, som den første
menighed stod over for (se ApG. 15, 1-5). ‘Lovtrældom’ bruges som et skældsord
af visse kristne grupper til at angribe andre grupper, hvis doktriner afviger fra deres
egne. Det ser ud til at have været opfundet af dem, som lærte, at det er unødvendigt
for kristne at adlyde Guds bud.

Indledning
‘Guds  lov er  karakterens  store  moralske  målestok,  ved  hvilken  karakteren  skal
bedømmes. Den er Guds udtrykte vilje og skal  adlydes fra hjertet.  Dens hellige
forskrifter skal ligge bag vore handlemåder i alle vore forretningsanliggender. De,
som forklejner deres bekendelse til troen ved at rette sig efter verden, viser, at de
foragter  Kristi  nådes rigdomme. De råber:  “Kristi  nåde!  Vi bliver  ikke frelst  af
gerninger, men ved Kristus,” men de fortsætter i synd, forsætter med at overtræde
Guds lov. De opfører sig, som om de betragtede det som deres privilegium at leve i
synd, så nåden kan blive større. Men enhver eftergivenhed over for synd svækker
sjælen; det indbyder Satan til at komme ind og kontrollere sindet og gøre individet
til hans effektive tjener.’ Signs of the Times, 27. marts 1884. 

‘Retfærdiggjorte af tro’

1. Hvordan bliver en person retfærdiggjort af (tilgivet) sine synder? Rom. 3, 
24; Rom. 5, 1. 9.   

BEMÆRK: ‘Her bliver sandheden fremstillet i tydelige linier. Nåden og godheden
er fuldstændig ufortjent. Kristi nåde retfærdiggør synderen uden fortjeneste eller
fordring fra hans side. Retfærdiggørelse er en fuldstændig og komplet tilgivelse af 
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synd.  Det  øjeblik  synderen  tager  imod  Kristus  ved  tro,  det  øjeblik  bliver  han
tilgivet. Kristi retfærdighed bliver tilregnet ham, og han skal ikke længere tvivle på
Guds tilgivende nåde.’ Reflecting Christ, s. 78.

2. Når en person er blevet retfærdiggjort, hvordan skal så han blive frelst?
Ef. 2, 8-9.

BEMÆRK:  ‘Men  hvordan  skal  vi  så  blive  frelst?  “Ligesom  Moses  ophøjede
slangen i  ørkenen,”  sådan skal  Menneskesønnen  ophøjes,  og alle,  der  er  blevet
bedraget og bidt af slangen, har mulighed for at se og leve. “Se Guds Lam, som
bærer verdens synd.” Joh. 1, 29. Det lys, der skinner fra korset, åbenbarer Guds
kærlighed. Hans kærlighed drager os hen til ham. Hvis ikke vi modarbejder denne
dragen, vil vi blive ført hen til korsets fod med dyb anger over de synder, for hvis
skyld Frelseren blev korsfæstet. Så frembringer Guds Ånd ved troen et nyt liv i
sjælen.  Tanker  og  begæringer  bringes  ind  under  Kristi  vilje.  Sjæl  og  hjerte
nyskabes i hans billede, som virker i os for at lægge alt ind under sin vilje. Så står
Guds lov skrevet i sjæl og hjerte, og vi kan sige med Kristus: “At gøre din vilje,
min Gud, er min lyst.” Sal. 40, 9.’ Den Store Mester, s. 111.

‘I ham er sandheden ikke’

3. Lærte Paulus, at Guds lov er ophævet for dem, som er retfærdiggjorte af
tro? Rom, 3, 31. Sammenlign med Rom, 7, 12.

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

4. Hvad havde Johannes at sige om dem, der hævdede at kende Gud, men
som nægtede at adlyde hans bud? 1 Joh. 2, 4.

BEMÆRK: ‘Der findes nogle, der regner sig for hellige. De erklærer, at de helt
tilhører Herren og hævder at være berettigede til Guds forjættelser, skønt de nægter
at vise lydighed mod hans bud. Disse lovens overtrædere gør krav på alt det, der er
lovet Guds børn; men dette er anmasselse fra deres side, for Johannes siger os, at

68



Lektie 12: 14. – 20. juni
den sande kærlighed til Gud viser sig i lydighed mod hans bud. Det er ikke nok
teoretisk at tro sandheden, at give sig ud for at tro på Kristus, at tro, at Jesus ikke er
nogen bedrager og at Bibelens religion ikke er en snedigt opfundet fabel. “Den, der
siger:  ‘Jeg kender ham,’ og ikke holder hans bud,” skrev Johannes,  “han er  en
løgner, og i ham er sandheden ikke; men den, der holder hans ord, i ham er sandelig
Guds kærlighed blevet fuldkommet. Derpå kender vi, at vi er i ham.” 1 Joh. 2, 4-5.
“Og den, der holder hans bud, bliver i Gud, og Gud i ham.” 1 Joh. 3, 24. Johannes
lærte ikke, at frelsen skulle fortjenes gennem lydighed, men at lydigheden skulle
være troens og kærlighedens frugt. “I ved, at han åbenbaredes,  for at han skulle
bære synden,” sagde han, “og der er ikke synd i ham. Enhver, der bliver i ham,
synder ikke; enhver, der synder, har hverken set ham eller kendt ham.” 1 Joh. 3, 5-
6. Hvis vi bliver i Kristus, hvis Guds kærlighed bor i hjertet, vil vore følelser, vore
tanker  og  vore  handlinger  være  i  overensstemmelse  med  Guds  vilje.  Det
helliggjorte  hjerte  er  i  overensstemmelse  med Guds lovs forskrifter.’  Mesterens
Efterfølgere, s. 296-297.

‘For at lovens krav skulle opfyldes i os’

5. Hvordan forklarede Paulus det ultimative formål med Kristi  komme til
jorden? Rom. 8, 3-4.

BEMÆRK: ‘Doktrinen, som lærer frihed gennem nåden til at bryde loven, er et
fatalt  bedrag.  Enhver  overtræder  af  Guds lov er  en  synder,  og ingen  kan blive
helliggjorte,  mens de lever i kendt synd. Guds kære Søns fornedrelse og smerte
blev ikke udholdt for at købe frihed for mennesket til at overtræde Faderens lov og
dog sidde sammen med Kristus på hans trone. Det var så, at den mest skyldige
synder ved hans fortjenester og udøvelsen af anger og tro kunne modtage nåde og
opnå styrke til at leve et liv i lydighed. Synderen bliver ikke frelst i sine synder,
men fra sine synder.’ Faith and Works, s. 31.

6. Hvad siger Johannes er det sande bevis på, at vi elsker Gud og vor næste?
1 Joh. 5, 2-3.

BEMÆRK:  ‘Efter  som  årene  gik,  og  de  troende  voksede  i  antal,  arbejdede
Johannes med øget troskab og inderlighed for sine brødre. Tiderne var farefulde for
menigheden. Alle vegne forekom Satans forblindelser. Ved fejlagtige fremstillinger
og falskhed søgte Satans udsendinge at vække modstand mod Kristi lære, og som
følge heraf bragte vildfarelser og uenighed menigheden i fare. Nogle, der bekendte
sig til Kristus, hævdede, at hans kærlighed frigjorde dem fra lydighed mod Guds
bud. På den anden side var der mange, det lærte, at det var nødvendigt at overholde
de jødiske skikke og formaliteter; at en ren og skær overholdelse af loven uden tro
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på Jesu blod var tilstrækkelig til at blive frelst. Nogle mente, at Kristus var et godt
menneske, men benægtede hans guddommelighed. Andre, der foregav at være tro
mod Guds  sag,  var  bedragere  og  ved  deres  liv  fornægtede  de  Kristus  og  hans
evangelium.  Ved  selv  at  leve  i  synd  bragte  de  vildfarelser  ind  i  menigheden.
Derved blev mange ført ind i tvivlens og vildfarelsens labyrint. Johannes blev dybt
bedrøvet, når han så, hvorledes disse giftige vildfarelser sneg sig ind i menigheden.
Han  så,  hvilke  farer  menigheden  var  udsat  for,  og  han  imødegik  den  kritiske
situation både omgående og beslutsomt. Johannes’ breve ånder kærlighed. Det er
næsten, som om han skrev med en pen, der var dyppet i kærlighed. Men når han
kom i berøring med dem, der brød Guds bud, men dog hævdede, at de levede uden
synd,  tøvede  han  ikke  med  at  advare  dem  mod  deres  frygtelige  selvbedrag.’
Mesterens Efterfølgere, s. 292.    

‘Det anklagende skyldbrev’

7. Hvilken strid truede med at splitte den første menighed? ApG. 15, 1. 5.  

BEMÆRK: Tegn  på  denne  strid  findes  i  brevene  til  romerne,  galaterne  og
kolossenserne. Det er vigtigt  at forstå, hvad striden handlede om, hvis man skal
læse disse breve forstandigt og ikke fortolke dem i lyset af moderne falsk lære.
‘Lykkedes det nogle jødiske troende “af farisæernes parti,” at fremkomme med et
spørgsmål, som snart førte til udbredt strid indenfor menigheden og forfærdede de
troende hedninger. Med stor overbevisning hævdede disse lærere fra Judæa, at man
for at blive frelst også måtte være omskåren og overholde alle lovens forskrifter.
Paulus og Barnabas imødegik med det samme denne falske lære og modsatte sig, at
den skulle forelægges hedningerne. Men der var på den anden side mange af de
troende jøder i Antiokia, som var enige med de brødre, der lige var ankommet fra
Judæa. De jødekristne var i almindelighed ikke tilbøjelige til at gå så rask fremad,
som Gud beredte vejen for dem. Når man så resultatet af apostlenes arbejde blandt
hedningerne,  var  det  indlysende,  at  de  omvendte  blandt  disse  snart  langt  ville
overgå  de  jødiske  omvendte  i  antal.  Jøderne  var  bange  for,  at  hvis  deres  lovs
forbehold  og  formaliteter  ikke  blev  gjort  obligatoriske  for  hedningerne  som
betingelse  for  kirkefællesskab,  ville  jødernes  nationale  ejendommeligheder,  der
hidtil havde holdt dem adskilt fra andre folkeslag, til slut svinde bort blandt dem,
der  modtog evangeliet.  Jøderne  havde altid  været  stolte  af  deres  guddommeligt
forordnede ceremonier;  og mange af dem, der var  blevet  omvendt til  Kristi  tro,
følte  stadig,  at  når  Gud  tydeligt  havde  givet  anvisning  på  den  hebraiske
gudsdyrkelse, var det usandsynligt, at han nogensinde skulle give sin tilladelse til,
at den blev ændret  i  nogle enkeltheder.  De holdt  fast  på,  at de jødiske love og
ceremonier skulle indbefattes i ritualet for den kristne religion. De var langsomme i
opfattelsen af, at hele offertjenesten kun havde været symboler på Guds Søns død,
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hvor  forbilledet  mødte  virkeligheden,  og  hvorefter  den  mosaiske  anordnings
ritualer og ceremonier ikke mere var gældende.’ Mesterens Efterfølgere, s. 104.

8. Hvilket  svar  gav  Paulus  dem,  der  insisterede  på,  at  omskærelse  og
lydighed mod de andre anordninger i Moseloven er essentielle for frelsen?
Gal. 2, 16. Sammenlign Kol. 2, 14 med 5 Mos. 31, 26.

BEMÆRK: ‘På den måde fik Moses ceremoniloven, som han skrev i en bog. Men
de ti bud, der blev forkyndt fra Sinaj, havde Gud selv skrevet på stentavlerne, og de
blev med hellig omhu opbevaret i arken. Der er mange, der prøver at blande disse
to systemer sammen, idet de bruger de skriftsteder, som taler om ceremoniloven, til
at  bevise,  at  moralloven  er  ophævet.  Dette  er  en  forvanskning  af  skriften.
Forskellen mellem de to systemer er tydelig og klar. Ceremonisystemet bestod af
symboler,  der  viste  hen  til  Kristus,  hans  offer  og  hans  præstegerning.
Ceremoniloven med dens ofringer og anordninger skulle overholdes af hebræerne,
indtil forbilledet ved Kristi død mødte modbilledet, det Guds Lam, der borttager
verdens synd. Da skulle alle ofringerne ophøre. Det er denne lov, Kristus tog bort
ved at nagle den til korset Kol. 2, 14. Men om ti-budsloven siger salmisten: “Herre,
dit ord er evigt, står fast i Himmelen.” Sal. 119, 89. Kristus siger selv: “Tro ikke, at
jeg er kommen for at nedbryde loven.” og for at give sin udtalelse så megen vægt
som muligt siger han: “Sandelig siger jeg Eder: før himmelen og jorden forgår, skal
end ikke det mindste bogstav eller en tøddel af loven forgå - før det er sket alt
sammen.” Matt.  5,  17-18. Her lærer  han ikke blot,  hvad Guds lovs krav havde
været og var dengang, men at disse krav ville stå fast, så længe himmelen og jorden
består. Guds lov er lige så urokkelig som Guds trone. Den vil gøre sine krav på
menneskeheden gældende til alle tider.’ Patriarker og Profeter, s. 183.

‘Ren og ubesmittet gudsdyrkelse’

9. Hvordan viste Jakob, at gerninger af kristen venlighed og velvilje faktisk
er beviset på ren gudsdyrkelse? Jakob 1, 27.

BEMÆRK:  ‘Ønsket  om en  nem  religion,  der  ikke  kræver  nogen  bestræbelser,
ingen selvfornægtelse, ingen afstandtagen fra verdens dårskaber, har gjort læren om
tro og tro alene populær; men hvad siger Guds ord? Apostlen Jakob siger: “Hvad
nytter det, mine brødre! om en siger, han har tro, når han ikke har gerninger? Kan
troen måske frelse ham? … Men ønsker du, tankeløse menneske, bevis for, at tro
uden gerninger er gold?”’ Konfrontation, s. 389.
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10. Hvad siger Jakob om de, som hævder,  at tro alene er krævet af  den

kristne? Jakob, 2, 14-18.

BEMÆRK: ‘At tro på Jesus er absolut nødvendigt, for ved tro på ham bliver du
frelst. Men det er farligt at have den indstilling, mange har, når de siger, at de er
frelst. Mange har sagt: “Du må gøre gode gerninger, så vil du leve”; men bortset fra
Kristus, kan ingen gøre gode gerninger. Mange i vor tid siger: “Tro, bare tro og
lev.” Tro og gerninger hører sammen. At tro og at handle går over i hverandre.
Herren kræver ikke mindre i dag, end han gjorde af Adam i Paradiset før faldet:
fuldkommen lydighed og lydefri retfærdighed. Guds krav er lige store under nådens
pagt, som de krav han kom med i Paradiset: harmoni med Guds lov, som er hellig,
retfærdig og god.  Evangeliet  svækker ikke lovens  krav,  men gør  loven stor  og
herlig. Kravene er ikke mindre under den nye pagt end under den gamle. Ingen må
slå sig til ro med det bedrag, som er så tiltalende for det naturlige hjerte, at Gud vil
godtage den, som er  oprigtig,  uden at  spørge  efter  tro og uden hensyn til  hvor
ufuldkomment livet er. Gud kræver fuldkommen lydighed af sine børn.’  På fast
grund, bog 1, s. 370.    

‘Guds bud og troen på Jesus’

11. Hvordan identificerer Bibelen dem, som er berettigede til at blive kaldt
‘hellige’? Åb. 14, 12.

BEMÆRK: ‘Gud har  i  sit  ord opstillet  betingelserne,  ifølge  hvilke  enhver  sjæl
udvælges til evigt liv - lydighed mod hans bud ved tro på Kristus. Gud har udpeget
en karakter i harmoni med sin lov, og enhver, der står mål med de krav, han stiller,
vil få adgang til herlighedens rige. Kristus selv sagde: “Den, som tror på Sønnen,
har evigt liv; den, som ikke lyder Sønnen, skal ikke se livet.” Joh. 3, 36. “Ikke
enhver, der siger til mig: ‘Herre, Herre!’ skal komme ind i Himmeriget, men den,
der gør min himmelske Faders vilje” Matt. 7, 21. Og i Åbenbaringens bog siger
han: “Salige er de, som holder Guds bud, for at de kan få adgang til livets træ og
gennem portene gå ind i staden.” Åb. 22, 14.’ Patriarker og Profeter, s. 105.

12. Hvad siger Jesus om dem, som kræver adgang til hans rige uden at være
villige til at adlyde hans Faders bud? Matt. 7, 21-23.
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BEMÆRK: ‘Vi må have en solid grundvold for vor tro, den må være grundet i

Guds ord, og dens resultater vil vise sig som lydighed mod Guds udtrykte
vilje.  Apostlen siger:  “Hellighed,  uden den  skal  ingen  se Herren.”  Tro og
gerninger vil holde os afbalancerede og vil gøre os succesfulde i arbejdet med
at fuldkommengøre den kristne karakter. Jesus siger: “ Ikke enhver, der siger
til mig: ‘Herre, Herre!’ skal komme ind i Himmeriget, men den, der gør min
himmelske Faders vilje.”’ Signs of the Times, 16. juni, 1890.
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‘Hvad andet kræver Herren din Gud af dig?’

UDENADSVERS: ‘Og nu, Israel! Hvad andet kræver Herren din Gud af dig,
end at du skal frygte Herren din Gud, så du vandrer på alle hans veje, og at du skal
elske ham og tjene Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl, så du holder
Herren bud og anordninger, som jeg i dag pålægger dig, for at det må gå dig vel.’ 5
Mos. 10. 12-13.

STUDIEHJÆLP: Faith and Works, s. 85-90.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Matt. 7. 21-27.
LEKTIENS MÅL: At studere hvad lydighed virkelig er.

Indledning
‘Det menneske, der prøver at holde Guds bud, fordi han føler, det er hans pligt -
fordi det kræves af ham - vil aldrig føle glæden ved at adlyde. Han adlyder ikke.
Når  Guds  krav  føles  som  en  byrde,  fordi  de  går  på  tværs  af  menneskets
tilbøjeligheder ved vi, at det liv, vi lever ikke er et kristeligt liv. Sand lydighed er
følgen  af  en indre  overbevisning.  Den har  sin  rod i  kærlighed  til  retfærdighed,
kærlighed til Guds lov. Det, det kommer an på, er vor troskab mod vor forløser.
Den vil lede os til at handle ret, fordi det er ret, fordi det er Gud velbehageligt, at vi
gør hvad der er ret.’ Kristi Lignelser, s. 83. 

‘Altid må gå os vel’

1. Hvilket grundlæggende princip må en kristen forstå, før han virkelig kan 
være lydig? 5 Mos. 6, 24.   

BEMÆRK: ‘Livet, lykken, helsen og glæden afhænger af lydighed, både for mænd
kvinder og børn. Lydighed er til deres bedste i dette liv og i det kommende liv.
Hvor kan vi finde en mere pålidelig vejleder end den eneste sande Gud? Hvor er en
sikrere vej end den, hvor Den Evige fører an. Når vi følger ham, er vi ikke på en
billig,  sammenfiltret  skovsti.  Lydighedens  sti  til  Gud er  dydens,  sundhedens og
glædens sti.’ My Life Today, s. 162.

2. Hvordan har Gud udtrykt sit ønske om sit folks velfærd? 5 Mos. 5, 29.

BEMÆRK: ‘Guds bud er ikke et trældomsåg, og vi har intet at skamme os over ved
at  adlyde  dem.  Vi  burde  ikke  føle,  at  kravet  om  at  holde  Guds  bud  strengt
begrænser os. Herren tilbageholder intet fra os, som vil gavne os. Vi burde skamme
os over ulydighed mod hans forskrifter. ’ Signs of the Times, 15. oktober 1894.
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‘Dette er kærlighed til Gud’

3. Hvad er det ægte motiv bag lydighed? 5 Mos. 7, 9; 11, 22.

BEMÆRK: ‘I sin hellige lovs forskrifter har Gud givet os en fuldkommen rettesnor
for livet, og han har erklæret, at indtil dagenes ende skal denne lov, uden at der
ændres et bogstav eller en tøddel i den, vedblive at stille sine krav til mennesker.
Kristus kom for at fuldkomme loven og ophøje den. Han viste, at den bygger på
den brede grundvold af kærlighed til Gud og mennesker, og at lydighed mod dens
forskrifter  indeholder  alle  et  menneskes  forpligtelser.  Ved  sit  eget  liv  gav  han
eksempel på lydighed mod Guds lov. I bjergprædikenen viste han, hvordan dens
krav rækker udover de ydre handlinger og gransker hjertets tanker og hensigter.’
Mesterens Efterfølgere, s. 267. 

4. Hvordan fremhævede Johannes det samme princip? 1 Joh. 5, 3.

BEMÆRK: ‘Det naturlige hjerte er ikke tilbøjeligt til at elske dets forskrifter eller
adlyde dets krav. “Det bøjer sig ikke under Guds lov, og det kan heller ikke gøre
det.” Men sand tro på Kristus omvender hjertet og bevirker en forandring i dets
indstilling til loven, indtil det glæder sig over Guds lov. Det menneske, der udviser
fjendskab mod loven, har endnu ikke underkastet sig Guds omvendende kraft. Det
er ved at holde budene, at vi viser oprigtigheden af vore kærlighedsbekendelser.
Johannes siger: “Dette er kærlighed til Gud, at vi holder hans bud; og hans bud er
ikke byrdefulde.”’ Signs of the Times, 30. marts, 1888.

‘Forvandle gennem en fornyelse af jeres sind’

5. Hvad bliver vi nødt til at erkende om os selv? Rom. 8, 7.

BEMÆRK: ‘Mængderne elsker ikke retfærdighed, og de bygger på sandet. Mange,
som bekender sig til Kristus, elsker ikke Guds lov. Hvis de vovede, ville de ikke i
milde vendinger tale åbent om deres fjendskab mod den. De har  en overfladisk
religion,  og det  er  alt,  hvad de ønsker.  Nogle  er  bedrageriske  og utroværdige  i
handel og vil bryde løfter og kontrakter. Begærlighed, umådeholdenhed og urenhed
findes i stor mængde, og penge ødsles bort på tobak og andre lignende nydelser.
Der er mange, som går i kirke og hører sandheden blive talt; de ser Guds krav, men
de har en yndlingslast,  som de ikke vil  opgive,  noget,  som forhindrer  dem i at
dømme oprigtigt og forstandigt mellem timelige ting og evighedens ting. Det gør
liden forskel, hvad den er, så længe den adskiller sjælen fra Gud. Men der må ikke
spøges med Gud. Vi kan ikke lave nogen selvisk handel med Gud; vi kan ikke
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holde fast  ved nogen synd,  hvis vi  vil  beholde hans gunst.  De,  som bygger  på
Klippen, Kristus Jesus, vil ikke følge nogen af de verdslige eller verdens-elskende
kirkemedlemmers  ødelæggende  skikke,  men  vil  selv  granske  Bibelen.  Gud  har
givet  mennesker  forstandens  evne til  dette formål,  så de kan veje beviserne  og
afgøre,  hvad sandheden er.  Intet  menneskes påstand kan accepteres  på grund af
tillid. Spørgsmålet er: Hvad siger Herren? Hans “Du må” og “Du må ikke” skal
adlydes. ’ Special Testimonies on Education, s. 74-75.
‘Lydighed mod loven er vigtig, ikke kun for vor frelse, men for vor egen lykke og
for alle som står os nær. ‟Stor er lykken for dem, der elsker din lov, intet får dem til
at  snuble.”  (Sal.  119,  165).  Alligevel  findes  der  mennesker,  som forkynder  for
andre, at denne hellige, retfærdige og gode lov, denne frihedens lov, er et trælleåg,
et åg, ingen kan bære. Men det er synderen, som ser på denne lov som en trællelov,
det er overtræderen, som ikke ser noget smukt i dens bud. ‟For det, kødet vil, er
fjendskab med Gud; det underordner sig ikke Guds lov og kan det heller ikke.”
(Rom. 8, 7).’ På fast grunn, bog 1, s. 214-215.

6. Hvad er da nødvendigt for at vende os fra oprør til lydighed? Rom. 12, 2.

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

‘Gik ikke’

7. Hvordan  viste  Jesus,  at  lydighed  mod  Guds  vilje  tillader  adgang  til
himmelens rige? Matt. 7, 21.  

BEMÆRK: ‘Der er mange i dag, der hævder at adlyde Guds bud, men de ejer ikke
Guds kærlighed i hjertet, som kan tilflyde andre. Kristus kalder dem til at forene sig
med ham i arbejdet for at frelse verden, men de nøjes med at sige: “Ja, herre.” De
går  ikke.  De samarbejder  ikke med dem,  der  arbejder  for  Gud.  De står  ledige.
Ligesom  den  utro  søn  giver  de  Gud  falske  løfter.  Idet  de  selv  har  indgået  en
højtidelig pagt med menigheden, har de lovet at ville lyde Guds ord og hengive sig
i tjeneste for ham, men de gør det ikke. De bekender, at de er Guds sønner, men i
deres  liv og karakter  benægter  de slægtskabet.  De overgiver  ikke deres  vilje til
Gud. Deres liv er en løgn.’ Kristi Lignelser, s. 284-285.
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8. Hvilke eksempler gav Kristus for at vise, at lydighed bliver prøvet ved,

hvad vi gør, snarere end hvad vi siger? Matt. 21, 28-31.

BEMÆRK: ‘Den søn i lignelsen, som sagde: “Ja, herre,” foregav at være tro og
lydig, men tiden viste, at hans bekendelse ikke var ægte. Han havde ingen oprigtig
kærlighed til sin fader. På samme måde roste farisæerne sig af at være hellige, men
når  de blev  vejet,  fandt  man,  at  de var  for  lette.  De gjorde  lovens krav  meget
strenge, når det var i deres egen interesse, men når lydigheden krævedes af dem
selv, bortforklarede de Guds buds gyldighed ved at benytte spidsfindigheder. Jesus
sagde om dem: “Deres gerninger skal I ikke rette jer efter; thi de siger det nok, men
gør det ikke.” De havde ingen sand kærlighed til Gud eller mennesker. Gud kaldte
dem til at være sine medarbejdere til velsignelse for verden, og de tog vel imod
kaldet i ord, men i gerning nægtede de lydighed. De stolede på sig selv og var stolte
af deres godhed, men de trodsede Guds bud. De nægtede at udføre den gerning,
som Gud havde betroet dem. ’ Kristi Lignelser, s. 284.

‘Tros-lydighed’

9. Kræves det, at vi kender grunden til lydighed, før vi adlyder? Heb. 11, 8.
Betragt 1 Mos. 22, 1-3.

BEMÆRK: ‘Al din lykke, fred og glæde og din fremgang i dette liv er afhængig af
den  ægte,  hengivne  tro  på  Gud.  Denne tro  vil  skabe  sand lydighed  mod Guds
befalinger. Din kundskab og din tro på Gud er det stærkeste middel til at modstå
enhver dårlig handling og er motivet til alt godt.’ Budskaber til de unge, s. 249.
 
10. Bør bekymring over konsekvenserne afgøre, om vi adlyder eller ej? Dan.

6, 6-11.

BEMÆRK: ‘Når dit sind er bragt i overensstemmelse med Guds vilje, til at adlyde
hans  bud,  tror  du  da,  at  din  Herre  ikke  vil  tage  sig  af  dig  og  dine  timelige
interesser?... Guds krav skal være din første overvejelse. Lydighed mod Gud er din
første pligt. Du skal overlade alle konsekvenserne i hans hænder… Du må adlyde
Gud og tage dit standpunkt på sandhedens side, uanset hvordan dine følelser er. Din
opgave er at afgjort at arbejde ud fra principper, at træffe dine beslutninger uden
hensyn til konsekvenserne.’ Evangelism, s. 243.    

‘Kostelige fremfor guld’

11. Hvad bør vores indstilling til Guds bud være? Sal. 19, 8-11.
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BEMÆRK: ‘Gud ved, at hvis vi blev overladt til at følge vore egne tilbøjeligheder
og  gå,  hvorhen  vor  vilje  lystede,  ville  vi  falde  i  Satans  snarer  og  få  hans
egenskaber. Derfor forkynder loven en ophøjet og ædel Guds vilje. Han ønsker, at
vi med tålmodighed og visdom skal  tage vore tjenerpligter  på os.  En modvillig
underkastelse af Faderens vilje vil udvikle en oprørsk karakter. En sådan betragter
hans tjeneste som en besværlig byrde. Den udføres ikke med glæde og af kærlighed
til Gud. Det er udelukkende en teknisk præstation. En sådan tjeneste bringer ikke
sjælen fred eller hvile. Gud fremstiller to klasser for verden. Til den ene – den onde
– siger han: ‟De gudløse har ingen fred” (Es. 48, 22). Til den anden: ‟Megen fred
har de, der elsker din lov, og intet bliver til anstød for dem” (Sal. 119, 165).’ At jeg
må kende Ham, s 24. april.

12. Hvad bør den sande lydige sjæls bøn være? Sal. 119, 33-35.

BEMÆRK:  ‘For  Guds  lydige  barn  er  budene  en  glæde.  David  siger:  “Dine
vidnesbyrd fik jeg til evigt eje, thi de er mit hjertes glæde. Jeg bøjed mit hjerte
til at holde dine vedtægter for evigt til enden. Jeg hader tvesindet mand, men
jeg elsker din lov. Mit skjul og mit skjold er du, jeg bier på dit ord. Vig fra
mig, I, som gør ondt, jeg vil holde min Guds bud...  Jeg er din tjener, giv mig
indsigt,  at  jeg  må  kende  dine  vidnesbyrd.”  Sal.  119,  111-115  og  125.
Udslukkede den foragt,  som blev udvist  mod loven, Davids loyalitet?  Hør
hans ord. Han kalder på Gud. Han beder Gud om at gribe ind og forsvare sin
ære og vise, at der en Gud, at der er grænser for hans overbærenhed. “Det er
tid for Herren at gribe ind, de har krænket din lov.” Sal. 119, 126. David så de
guddommelige  forskrifter  kastet  til  side,  og   hårdnakkethed  og  oprør  var
stigende. Men han blev ikke fejet bort af tiltagende frafald. Spot og foragt
udgydt over loven førte ham ikke til at afstå fra at forsvare loven. Tværtimod
voksede hans ærbødighed for Jehovas lov, når han så andres ligegyldighed og
foragt. “De har gjort din lov til intet” udbryder han.  “Derfor elsker jeg dine
bud mere end guld; ja fint guld. Derfor følger jeg alle dine befalinger og hader
hver løgnens sti.” Idet mennesket studerer og forstår den Allerhøjestes gode
bud, idet han grunder på dem, og ser deres værdi, udbryder han: “Dine lovbud
er underfulde; derfor holder min sjæl dem. Tydes dine ord, så bringer de lys;
de giver enfoldige indsigt...  Megen fred har de, der elsker din lov, og intet
bliver til anstød for dem.”’ Review & Herald, 7. maj 1901.
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