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Forord

Når vi er født ovenfra, vil det samme sind være i os, som var i Jesus, dette sind,
der fik ham til at ydmyge sig selv, for at vi kunne blive frelst. Derfor bør vi ikke
søge de højeste pladser. Vi skal lære at sidde ved Jesu fødder og lære af ham. Vi
skal forstå, at værdien af vor gerning ikke består i at gøre os bemærkede i verden
og ved i vor egen kraft at være virksomme og nidkære. Værdien af vort arbejde står
i  forhold  til  tildelingen  af  Helligånden.  Tro  på  Gud  bringer  renere
karakteregenskaber, så at vi kan vinde vore sjæle ved udholdenhed.

Åget bliver lagt på okserne for at hjælpe dem til at kunne trække læsset, for at
gøre byrden lettere. Sådan er det også med Kristi åg. Når vor vilje bliver ét med
Guds vilje, og vi bruger hans gaver til velsignelse for andre, så vil vi opdage, at
livets byrder er lette at bære. Den, der vandrer efter Guds bud, vandrer sammen
med Kristus, og i hans kærlighed finder sjælen hvile. Da Moses bad: “Lær mig dine
veje at kende, at jeg kan kende dig,” svarede Herren ham: “Mit åsyn skal vandre
med dig,  og jeg vil  give dig hvile.”  (Eng.  overs.) Og ved profeterne blev dette
budskab givet: “Så siger Herren: Stå ved vejene og se efter, spørg efter de gamle
stier, hvor vejen er til alt godt, og gå på den; så finder I hvile for eders sjæle.” 2
Mos. 33, 13-14; Jer. 6, 16. Og han siger: “Ak, lytted du til mine bud! Da blev din
fred som floden, din retfærd som havets bølger.” Es. 48, 18.

De, der tager Kristus på ordet og overgiver deres sjæle i hans varetægt og deres
liv til hans befalinger, vil finde hvile og fred. Intet af denne verden kan gøre dem
bedrøvede,  når  Jesus  gør  dem glade  ved  sin  nærværelse.  Ved  helt  at  give  sit
samtykke  opnår  man  fuldkommen  fred.  Herren  siger:  “Du  vil  bevare  ham  i
fuldkommen fred,  hvis sind forlader  sig  på dig:  fordi  han stoler  på dig.”  (Eng.
overs.) Vort liv kan synes meget forvirret, men når vi overgiver det til den vise
Mester, vil han få karakterens og livets mønster frem, så det bliver til hans ære. Og
det sind, som genspejler Kristi herlighed – karakter – vil blive modtaget i Guds
Paradis. En fornyet slægt skal vandre med ham i hvide klæder, fordi de er værdige
dertil.

Når vi ved Jesus finder fred, begynder Himmelen her på jorden. Vi tager imod
hans opfordring: “Kom, lær af mig!” og ved således at komme er vi begyndt på det
evige liv. Himmelen vil sige det samme som ustandselig at komme Gud nærmere
ved Kristus. Jo længere vi dvæler i salighedens Himmel, jo mere og bestandig mere
af herligheden vil blive lukket op for os, og jo mere vi kender til Gud, jo inderligere
bliver vor lykke. Når vi vandrer med Jesus i dette liv, kan vi blive fyldt af hans
kærlighed og glædes over hans nærhed. 

Den Store Mester, s. 221.
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Forfatterens bemærkning:
I denne lektieserie vil vi studere, hvad vi kan lære af Kristi ord og erfaringer til vor
evige gavn.
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Lektie 1: 28. juni – 4. juli  
‘Jeg er Vejen’

UDENADSVERS:  ‘Lad  det  samme  sindelag  være  i  jer,  som  var  i  Kristus
Jesus.’ Fil. 2, 5.

STUDIEHJÆLP: Den Store Mester, s. 220-221.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Heb. 2, 9-18.
LEKTIENS MÅL: At lære at Jesus i sit liv på jorden efterlod os et eksempel på,

hvordan vi skulle leve.

Indledning
‘“Lær af mig,” siger Jesus, “thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet; så skal I

finde hvile.” Vi må gå i Kristi skole for af ham at lære sagtmodighed og ydmyghed.
Det er ved genløsning, at sjælen opdrages til Himmelen. Denne opdragelse er det
samme  som  kendskab  til  Jesus.  Den  betyder  frigørelse  af  tanker,  vaner  og
handlinger, som man har lært i mørkets fyrstes skole. Sjælen må frigøres fra alt det,
som er i modstrid med troskab over for Gud.’ Den Store Mester, s. 220.  

‘Efterlod jer et forbillede’

1. Hvordan bliver vi vist, at Kristi liv er et forbillede for os at følge? 1 Pet. 2,
21.

BEMÆRK:  ‘Kristi  karakter  er  det  eneste  fuldkomne  mønster,  som  vi  skal
efterligne. Anger og tro, overgivelsen af viljen og vielsen af hengivenheden til Gud
er midlerne, som er bestemt til fuldførelsen af denne gerning. At få en kundskab
om denne guddommelig-indstiftede plan burde være vort første studium; at rette os
efter dens krav, vor første anstrengelse.’ Counsels to Parents, Teachers & Students,
s. 50.

2. Hvad slags forbillede efterlod Jesus os? 1 Pet. 2, 22-23. 

BEMÆRK:  ‘Vi  burde  ikke  have  nogen  betænkeligheder  angående  Kristi
menneskelige naturs fuldkomne syndfrihed. Han er en broder i vore skrøbeligheder,
men ikke i besiddelse af de samme lidenskaber. Som den syndfri veg hans natur
tilbage fra det onde. Han udholdt kampe og sjælekval i en syndig verden. Hans
menneskelighed  gjorde  bøn til  en  nødvendighed  og  en  forret.  Han  kunne have
syndet;  han  kunne  være  faldet,  men  ikke  i  et  eneste  øjeblik  var  der  en  ond
tilbøjelighed i ham. Ved at tage menneskets natur på sig i dens faldne tilstand tog
Kristus overhovedet ikke del i dens synd. Han var underlagt de skrøbeligheder og 

4



Lektie 1: 28. juni – 4. juli
svagheder,  som  omgiver  mennesket.  Han  var  berørt  af  følelsen  af  vore
skrøbeligheder og blev i alle punkter fristet, som vi bliver det. Og dog ‟kendte han
ikke til synd.” Han var lammet ‟uden plet og lyde.”’ The Faith I Live By, s. 49. 

‘I ét og alt blive sine brødre lig’

3. Hvordan bliver vi vist, at Kristus blev ligesom andre mennesker i ethvert
henseende? Heb. 2, 17a.

BEMÆRK: ‘Det ville have været en næsten ufattelig ydmygelse for Guds Søn at
påtage  sig menneskeskikkelse,  selv da  Adam stod uskyldig  i  Edens  have.  Men
Jesus påtog sig menneskeskikkelse, da slægten gennem fire tusinde år var blevet
svækket af synden. Ligesom ethvert af Adams børn gik han ind under den store
arvelighedslovs følgevirkninger. Hvori disse bestod, ser vi gennem hans jordiske
forfædres historie. Han kom med en sådan arv for at dele vore sorger og fristelser
og for at give os eksemplet på et liv uden synd.’ Den Store Mester, s. 27.

4. Hvorfor var det vigtigt,  at Kristus blev som andre mennesker? Heb. 2,
17b.

BEMÆRK: ‘Dog tillod Gud, at hans Søn kom ned til denne verden, hvor Satan
hævdede  at  være  hersker,  som  et  hjælpeløst  barn  og  udsat  for  menneskelige
svagheder.  Gud tillod,  at  han mødte menneskelivets  farer  på samme måde som
enhver anden menneskelig sjæl for at stride striden, ligesom ethvert menneskebarn
må stride den, med fare for nederlag og evig fortabelse.’ Den Store Mester, s. 28.
‘Folk har skrevet til mig og hævdet, at Kristus ikke kan have haft samme natur som
mennesket,  for  hvis  han  havde  haft  det,  ville  han  være  faldet  for  de  samme
fristelser. Hvis han ikke havde haft menneskets natur, kunne han ikke være blevet
vort eksempel. Hvis han ikke havde del i vor natur, kunne han ikke være blevet
fristet, som mennesket blev. Hvis det ikke havde været muligt for ham at give efter
for fristelse, kunne han ikke komme os til hjælp. Det var en betydningsfuld realitet,
at Kristus kom for at udkæmpe kampen som menneske på menneskehedens vegne.
Hans fristelse og sejer fortæller, at menneskene må efterligne mønsteret, de må få
del i guddommelig natur.’ På fast grunn, bog 1, s.405 .

‘Fristet i alle ting ligesom vi’

5. Hvordan bliver vi vist, at Kristus forstod erfaringen om fristelsen til at
synde? Heb. 4, 15.
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Lektie 1: 28. juni – 4. juli

BEMÆRK: ‘Han [Satan] udsatte Kristus for alle sine fristelsers snilde og kraft for
at lokke ham fra hans troskab. Det er umuligt for mennesket at kende styrken af
Satans  fristelser  mod  Guds  Søn.  Enhver  fristelse,  som  synes  så  plagende  for
mennesket i sit daglige liv, så vanskelig at modstå og besejre, blev Guds Søn udsat
for  i  lige  så  højere  grad  som  hans  karakters  fortræffelighed  var  over  faldne
menneskers karakter.  Kristus blev fristet i alle punkter som vi. Som menneskets
repræsentant bestod han Guds mest prøvende test. Han imødegik Satans stærkeste
magt.  Kristus  har  gennemgået  og besejret  hans snedigste  fristelser  på  vegne  af
mennesket. Det er umuligt for mennesket at blive fristet over det, han er i stand til
at bære, når han stoler på Jesus, den uendelige Sejrherre.’ Confrontation, s. 30-31.

6. Hvordan bliver vi vist, at fristelse bragte Kristus lidelse? Heb. 2, 18.

BEMÆRK:  ‘Kristus  blev  som menneske  i  denne  konflikt  udsat  for  et  hårdere
angreb, end vi nogen sinde vil opleve. Livets fyrste og mørkets fyrste mødtes til en
forfærdelig  strid,  men  Satan  klarede  aldrig  på  nogen  måde  at  få  overtaget.
Fristelserne  var  ikke noget  skuespil,  de var  virkelige  nok. Kristus  “led og blev
fristet” (Heb. 2, 18).’ På fast grunn,  bog 1, s. 90.
‘Jeg ville  ønske,  at  vi  kunne fatte  betydningen  af  ordene:  Kristus,  “der  selv er
blevet fristet og har lidt.” Heb. 2, 18. Selvom han var fri for syndens besmittelse,
gjorde  hans  hellige  naturs  fine  følsomhed  dog berøring  med det  onde  usigelig
smertefuld for ham. Alligevel mødte han i sin menneskevorden ærkerivalen ansigt
til ansigt og modstod alene den fjende, der begærede hans trone. Kristus kunne ikke
med så meget som en tanke ledes til at give efter for fristelsens magt.’ At jeg må
kende Ham,  28. januar.

‘Lær af mig’

7. Hvad skal vi lære af Kristi liv og erfaringer? Matt. 11, 29. 

BEMÆRK: ‘Blandt de kendetegn, som skal adskille Guds folk fra verden i disse
sidste dage, er deres ydmyghed og sagtmodighed. ‟Lær af mig,” siger Kristus, ‟thi
jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle.” Her er
den hvile, som så mange inderligt ønsker og forgæves bruger tid og penge på at få.
I stedet for at stræbe efter at være lig hinanden i ære og stilling eller måske endda
højere,  burde  vi  stræbe efter  at  være  Kristi  ydmyge  og trofaste  tjenere.  Denne
selvophøjelsens ånd skabte strid blandt apostlene, selv da Kristus var hos dem. De
stredes  om hvem,  der  skulle  være  den  største  blandt  dem.  Jesus  satte  sig  ned,
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Lektie 1: 28. juni – 4. juli
tilkaldte de tolv og sagde til dem: ‟Hvis nogen ønsker at blive de første, skal de
blive de allersidste, og alles tjener.”’ Testimonies, bind 4, s. 225.

8. Hvilket uforligneligt forbillede på ydmyghed viste Kristus? Fil. 2, 5-8.

BEMÆRK: ‘Paulus dvælede ved hvert enkelt punkt, for at de, som kom til at læse
brevet,  fuldt  ud  skulle  forstå  Frelserens  vidunderlige  forringelse  af  sig  selv for
deres skyld. Apostlen beskrev Kristus, som han var, da han var Gud lig og sammen
med ham modtog englenes lovprisning, og indtil han nåede ydmygelsens største
dybder. Paulus var sikker på, at hvis de kunne nå til at fatte det overvældende offer,
som Himmelens konge havde bragt, så ville al selviskhed forsvinde ud af deres liv.’
Mesterens Efterfølgere, s. 177.

‘Følg mig’

9. Hvilken enkel befaling gav Jesus sine disciple? Matt. 4, 19; 8, 22; 9, 9; 16,
24; 19, 21.

BEMÆRK: ‘Vi bærer Kristi navn. Lad os være tro mod dette navn. At være en
kristen betyder at være Kristus lig. Det betyder at følge ham i selvfornægtelse, løfte
kærlighedens banner højt op, ære ham ved uselviske ord og gerninger. I den sande
kristnes  liv  er  der  ikke  noget  af  selvet  -  selvet  er  dødt.  Der  var  ikke  nogen
selviskhed i det liv, som Kristus levede, da han var her på jorden. Han havde vor
natur  og levede et  liv  fuldstændig helliget  til  at  gøre  vel  mod andre.  I  ord  og
gerning skal Kristi efterfølgere være rene og sande. I denne verden, en verden af
synd og fordærvelse, skal kristne åbenbare Kristi egenskaber. Alt, hvad de gør og
siger, skal være fri for selviskhed.’ In Heavenly Places, s. 57.

10. Hvordan forklarede Jesus lidt om, hvad det vil sige at følge ham? Joh. 12,
25-26.

BEMÆRK: ‘Lær af ham, som har sagt: ‟Jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet.” Og
når du lærer af ham, finder du hvile. Som dagene går, vil du opnå en erfaring i det,
der  hører  Gud til,  og få en erkendelse  af  det  storslåede  ved hans frelse og det
herlige ved at være forenet med ham. Du vil lære bedre og bedre, hvordan du kan
leve som Jesus, og du vil stadig blive mere lig Frelseren. Hvis vi vil lade selvet dø,
hvis vi vil gøre os større begreber om, hvad Kristus kan være for os og vi for ham,
og hvis vi vil slutte os sammen i  kristent  fællesskab, så vil  Gud virke mægtigt
igennem os. Da vil vi blive helliget ved sandheden. Vi vil virkelig være udvalgt af
Gud og behersket af hans Ånd. Hver dag, vi lever, vil være dyrebar for os, fordi vi
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Lektie 1: 28. juni – 4. juli
dér ser en anledning til at bruge vore betroede talenter til velsignelse for andre.’
Lys fra det Høje, s. 57. 

‘Alle, som er lydige mod ham’

11. Hvad vil få dem, som tilhører Kristus, til at følge ham? Joh. 10, 27.

BEMÆRK: ‘Guds stemme taler  til  os  gennem hans  ord,  og vi  vil  høre  mange
stemmer; men Kristus har sagt, at vi skal være på vagt over for dem, som vil sige:
‟Her  er  Kristus,  eller  der  er  Kristus.”  Hvordan  skal  vi  så  vide,  at  vi  ikke  har
sandheden, medmindre vi bringer alt hen til Skrifterne? Kristus har advaret os om
at være på vagt over for falske profeter, som vil komme til os i hans navn og sige,
at de er Kristus. Hvis du nu indtager den holdning, at det ikke er vigtigt for dig at
forstå Skrifterne selv, vil du stå i fare for at blive vildledt af disse læresætninger.
Kristus har sagt, at der på dommens dag vil være en gruppe, som vil sige: ‟Herre,
Herre! Har vi ikke profeteret ved dit navn, og har vi ikke uddrevet onde ånder ved
dit navn, og har vi ikke gjort mange undergerninger ved dit navn?” Men Kristus vil
sige: ‟Vig bort fra mig, I, som øver uret.” (Matt. 7, 22-23.) Nu ønsker vi at forstå,
hvad synd er, det er overtrædelsen af Guds lov. Dette er den eneste definition, der
er  givet  i  Skrifterne.  Derfor  ser  vi,  at  de,  som hævder  at  være ledt  af  Gud og
bevæger sig direkte fra ham og hans lov, undersøger ikke Skrifterne. Men Herren
vil lede sit folk; for han siger, at hans får vil følge ham, hvis de hører hans stemme,
men en fremmed vil de ikke følge. Så det sømmer sig for os at forstå Skrifterne
fuldt ud. Og vi vil ikke behøve at spørge, om andre har sandheden, for det vil ses i
deres karakter.’ Faith & Works, s. 55-56.

12. Hvad er betingelsen for at få frelse? Heb. 5, 9.

BEMÆRK: ‘“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 også de må være helligede ved sandheden” (Joh. 17, 19). Jesus lægger
sandheden frem for sine børn, for at de skal se den. Ved at være optaget af den
bliver de ved hans nåde forvandlet fra overtrædelsen til lydighed, fra urenhed til
renhed, fra synd til et retskaffent liv.’ På fast grunn, bog 1, s. 257-258.
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Lektie 2: 5. – 11. juli
‘Salige er de sagtmodige’ 

UDENADSVERS: ‘Ligeså skal I unge underordne jer de ældre; og ifør jer alle
ydmyghed over for hverandre; thi ‟Gud står de hovmodige imod, men de ydmyge
giver han nåde.”’ 1 Pet. 5, 5.

STUDIEHJÆLP: Vejledning for Menigheden, bind 1, s. 373-374.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Fil. 2, 1-10.
LEKTIENS MÅL: At lære af Kristi ydmyghed.

Indledning
‘I sin belæring af sine disciple lærte Jesus dem, at hans rige ikke er et verdsligt

rige,  hvor  alle  stræber  efter  den  højeste  stilling;  men  han  gav  dem  lektier  i
ydmyghed og selvopofrelse til gavn for andre. Hans ydmyghed bestod ikke af en
lav vurdering af sin egen karakter og kvalifikation, men i at tilpasse sig den faldne
menneskehed for at løfte dem op med sig til et højere liv. Men hvor få er der ikke,
som ser noget tiltrækkende i Kristi ydmyghed! De verdslige stræber konstant efter
at ophøje sig selv over hinanden; men Jesus, Guds Søn, ydmygede sig selv for at
løfte  mennesket  op.  Kristi  sande  discipel  vil  følge  hans  eksempel.’  Christian
Education, s. 179.

‘Han var lydig imod dem’

1. Hvordan viste Jesus sin ydmyghed, selv fra hans første år? Luk. 2, 51. 
Sammenlign med vers 49. 

BEMÆRK: ‘Hans hellige kald og hans nære, fortrolige forhold til Gud, som han
var  sig  fuldt  bevidst,  gjorde  ikke  Kristus  for  stor  til  at  udføre  livets  praktiske
pligter. Han var verdens Skaber og dog anerkendte han sin forpligtelse over for sine
jordiske forældre.  Han var  så pligtopfyldende og i  en sådan  harmoni  med sine
forældres ønsker, at han bøjede sig for deres vilje og drog med dem fra Jerusalem
efter  påsken.  Han  underkastede  sig  forældreautoritetens  bånd og  anerkendte  en
søns, en broders, en vens og en borgers forpligtelser. Villigt og lydigt påtog han sig
ansvaret for sine jordiske forældre. Han var Himmelens Majestæt. Han havde været
Himmelens mægtige Fyrste,  og det havde været  en glæde for englene at udføre
hans befalinger.  Men nu var han en villig tjener,  en glad og lydig søn.’  Kristus
Alene, s. 24-25.

2. Hvad viser en sådan opførsel? Ordsp. 20, 11.
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Lektie 2: 5. – 11. juli

BEMÆRK: ‘Den bedste arv, I kan skænke jeres børn, er et sundt legeme, et sundt
sind  og  en  ædel  karakter.  De  lektier,  der  læres,  og  de  vaner,  der  dannes  i
barndommens år har mere med dannelsen af karakteren og livets retning at gøre,
end al belæringen og opdragelsen i de efterfølgende år. Gud har ikke tilbageholdt
nogen velsignelse, som er nødvendig for at danne børns og unges karakter efter det
guddommelige  mønster,  der  er  givet  dem  i  Jesu  ungdom.  Jesu  fysiske
beskaffenhed, så vel som hans åndelige udvikling, fremsættes for os i disse ord:
‟barnet voksede,” og ‟gik frem i vækst.” I barndommen og ungdommen skal der
rettes opmærksomhed mod den fysiske udvikling. Forældre skal opdrage deres børn
til  at  have  gode  vaner  i  at  spise,  drikke,  klæde  sig  og  motionere,  så  et  godt
fundament lægges til et godt helbred i de efterfølgende år. Dette stiller børnene og
de unge i en gunstig stilling, så de med passende religiøs opdragelse kan vokse sig
stærke i ånden som Kristus. Lad de unge og de små børn blive oplært til selv at
vælge den kongelige klædning, der er vævet på himmelens væv, den ‟skinnende
rene  linnedklædning”  (Åb.  19,  8),  som  alle  jordens  hellige  vil  bære.  Denne
klædning, Kristi egen pletfri karakter, tilbydes ethvert menneske gratis. Men alle,
som modtager den, vil modtage og bære den her.’ The Faith I Live, s. 275.

‘Han ydmygede sig selv’

3. Hvordan viste Paulus de på hinanden efterfølgende trin i Kristi villighed
til at ydmyge sig selv? Fil. 2, 6-8.

BEMÆRK: ‘Kristus ydmygede sig selv fra stillingen, hvor han var lig med Gud, til
en tjeners. Hans hjem var i Nazaret, et sted, som var kendt for dets ondskab. Hans
forældre var blandt de fattige. Hans håndværk var tømrerens, og han arbejdede med
sine hænder for at gøre sin del for at underholde familien. I tredive år var han lydig
mod sine forældre. Kristi liv udpeger vor pligt til at være flittige i gerning og til at
sørge for dem, der er betroet vor varetægt.’ Christian Education, s. 179.

4. Hvordan blev Kristi ydmyghed forudsagt? Es. 42, 2.

BEMÆRK: ‘Kristi stemme hørtes ikke på gaden i støjende strid med dem, som var
imod hans lære. Hans stemme hørtes heller ikke på gaden i bøn til sin Fader for at
blive  hørt  af  mennesker.  Hans stemme hørtes  ikke i  glædelig munterhed.  Hans
stemme blev ikke hævet for at ophøje sig selv og få menneskers bifald og smiger.
Når han underviste, trak han sine disciple væk fra den travle bys larm og forvirring
til  et  tilbagetrukket  sted,  som var  mere  i  harmoni  med de  lektier  i  ydmyghed,
fromhed og dyd, som han ville indpræge deres sind med. Han undgik menneskelig
lovprisning  og  foretrak  ensomhed  og  fredfyldt  tilbagetrukkethed  frem  for  det
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Lektie 2: 5. – 11. juli
dødelige livs larm og forvirring. Hans stemme hørtes ofte i inderlige, vedvarende
bønner til sin Fader; dog valgte han det ensomme bjerg til disse begivenheder og
tilbragte ofte hele nætter i bøn om styrke til at opretholde ham under de fristelser,
han skulle møde, og til  at  fuldføre den vigtige gerning, han kom for at gøre til
menneskets frelse. Hans bønner var inderlige og blandet med stærke råb og tårer.
Og til trods for sjælekampen om natten standsede han ikke sit arbejde om dagen.
Om morgenen ville han stille genoptage sin gerning af barmhjertighed og uselvisk
velgørenhed. Kristi liv var i stærk modsætning til jødernes, og netop på grund af
dette ønskede de at tilintetgøre ham.’ Spirit of Prophecy, bind 2, s. 30.

‘Den, der vil ydmyge sig selv’

5. Hvordan lærte Jesus vigtigheden af ydmyghed? Matt. 18, 1-4.

BEMÆRK: ‘Ydmyghedens dyrebare nådegave er et sørgeligt savn i forkyndelsen
og i  menigheden.  Mennesker,  der  forkynder  sandheden,  har  for  høje tanker  om
deres  egen  duelighed.  Sand ydmyghed  fører  mennesket  til  at  ophøje Kristus og
sandheden,  idet  man  forstår  sin  fuldstændige  afhængighed  af  sandhedens  Gud.
Grunden til, at det gør så ondt at lære ydmyghedens lektie, er at vi er så hovmodige,
over  den  falske  vurdering  af  os  selv,  at  vi  ikke  kan  se  vort  store  behov.
Forfængelighed og stolthed fylder menneskenes hjerter. Kun Guds nåde kan skabe
en  reformation.  Det  er  din  gerning  at  ydmyge  dig  selv,  og  ikke  vente  til  Gud
ydmyger dig. Til tider lader Gud sin hånd hvile tungt på mennesker for at ydmyge
dem, så de kan stå i det rette forhold til ham. Hvor meget gunstigere er det ikke
dagligt at bevare hjertet ydmygt over for Gud. Vi kan enten ydmyge os selv eller
underbygge vor egen stolthed og vente på, at Gud ydmyger os.’  Kristus Alene, s.
283.

6. Hvilket evigt princip lærte Kristus? Matt. 23, 12. Læs versene 1-12.

BEMÆRK:  ‘Herren  prøver  karakteren.  Han  tillader  mennesker  at  beklæde
indflydelsesrige stillinger, og himmelens univers iagttager, hvordan de vil opfylde
deres  ansvar.  Hvis  det  ses,  at  nogen  ophøjer  sig  selv  og  undertrykker  sine
medarbejdere,  som beklæder en lavere stilling, hvis han er barsk og usympatisk
over  for  dem, som ikke  er  så  gunstigt  stillet  som han selv,  så  svigter  han i  at
repræsentere Mesterens karakter,  som han bekender sig til  at tjene.  Hvis han er
streng  og  kræver  det  af  andre,  som  han  ikke  selv  vil  gøre,  drager  fordel  af
omstændigheder til gavn for sine egne interesser, så er hans planer ikke i harmoni
med  Guds  planer,  og  han  åbenbarer  et  princip,  som  har  en  demoraliserende
tilbøjelighed. Han stræber efter at ophøje sig selv. Efter et stykke tid vil Herren
åbenlyst ydmyge det menneske, som har indtaget det højeste sæde. Efter sit forsyn
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vil han tillade omstændigheder at komme, som vil trække selvets høje tanker ned,
så tilliden til selvet rystes og få ham til at kaste stolthed og selvophøjelse til side og
indtage et ydmygt sæde. Men Herren rejser de ydmyge og de, som er nedbøjede, og
åbenbarer den kendsgerning, at de, som indser, at de er fattige og trængende, er
hans udvalgte folk og i hans særlige varetægt.’ Review & Herald, 8. Oktober 1895.

‘For at blive set af mennesker’

7. Hvilken slags aktivitet fremkaldte Kristi stærkeste fordømmelse? Matt. 6,
1-2. 5.

BEMÆRK: ‘Ypperstepræsterne,  de skriftkloge  og ældste elskede  at  bede på de
mest offentlige steder; ikke kun i de overfyldte synagoger, men på gadehjørnerne
for at  blive set  af mennesker  og rost  for deres  hengivenhed og fromhed.  Deres
velgørenhedsgerninger blev gjort på den mest offentlige måde og med det formål at
tiltrække folkets  opmærksomhed mod sig selv.  Deres  stemmer hørtes  virkelig  i
gaderne, ikke blot i ophøjelse af sig selv, men i ordstrid med dem, der havde en
anden lære. De var pirrelige og utilgivende, stolte, hovmodige og fordomsfulde.
Gennem sin trofaste profet viser Herren Kristi liv i stærk kontrast til de hykleriske
ypperstepræster, skriftkloge og farisæere.’ Spirit of Prophecy, bind 2, s. 31.
‘Ophøj  ikke  selvet,  tiltræk  ikke  folkets  opmærksomhed  mod  selvet.  Der  er  en
verdslig ånd, der kommer ind i menigheden, og den må imødegås og irettesættes
bestemt.  Hvis  dette  ikke  gøres,  undlades  der  at  gøre  hele  Guds  råd  kendt.
Medmindre vi ydmyger vore hjerter for Gud, medmindre vi inderligt søger ham, vil
vi blive besejret af Satans fristelser.’ Review & Herald, 8. april 1884.

8. Hvilket alternativ anbefaler Kristus? Matt. 6, 3-4. 6.

BEMÆRK:  ‘Kristi  nåde  i  sjælen  udvikler  karaktertræk,  der  er  egoismens
modsætning  –  egenskaber,  der  vil  forskønne,  forædle  og  berige  livet.  Venlige
handlinger, som udføres i ubemærkethed, vil knytte hjerter sammen og drage dem
nærmere  ind  til  hans  hjerte,  fra  hvem enhver  god  tilskyndelse  udgår.  Den lille
opmærksomhed,  de  små handlinger,  der  skyldes  kærlighed  og  selvopofrelse  og
udstrømmer fra livet lige så stille som blomstens duft – udgør en ikke ringe del af
livets velsignelser og lykke. Og det vil engang vise sig, at selvopofrelse for andres
bedste  og  lykke,  selv  den  ubetydeligste  og  hernede  mest  upåagtede,  bliver
anerkendt i Himmelen som tegn på vor forening med ham, herlighedens Konge, der
var rig, men for vor skyld dog blev fattig.’ Fra Naturens Talerstol, s. 107-108.
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‘Således skal det ikke være iblandt jer’

9. Hvilken ånd sagde Jesus, måtte ikke findes blandt sit folk? Matt. 20, 25-
27.

BEMÆRK:  ‘Der  skulle  være  en  forskel  mellem  hans  rige  og  verdens  riger.
‟Folkenes fyrster” var ambitiøse og søgte efter plads og magt; men deres fremfærd
i  dette  henseende  stammede  fra  falske  ideer  om  storhed  og  menneskehjertets
stolthed. Blandt Kristi  disciple skulle der eksistere en helt  anden tilstand. Ingen
skulle stræbe efter at være over sine brødre og søge at være herre over Guds folk.’
Signs of the Times, 15. januar 1885.

10. Hvilken begivenhed havde ført Kristus til at understrege vigtigheden af
ydmyghed? Matt. 20, 20-24.

BEMÆRK: ‘Guds udvalgte skal vise verden deres enhed med hinanden. Det er
ikke muligt for nogle få at vandre til himmelen alene, fordi de ikke kan enes med
andre. Guds folk er en enhed. Hvis nogle nærer så mærkelige ideer, at Guds folk
ikke kan acceptere dem, burde de sammenligne notater i en lærevillig ånd og være
villige til at lære. De burde anstrenge sig til det yderste for at være ét, at komme i
troens enhed i fredens bånd. [Jak. 2, 12-18 citeret.] Herren har kaldet os til enhed i
Kristi,  fællesskabets  og  kærlighedens  bånd.  I  sin  bøn  for  sine  disciple  sagde
Kristus: [Joh. 17, 20-23 citeret]. Vi ser det, som Herren kræver af os. Skal vi ikke
lægge vor stolthed og ære der, hvor den ikke så let bliver såret? Skal vi ikke lægge
det  alt  sammen  ved  Kristi  fødder?  Skal  vi  ikke  lade  vort  sind  skærpes  af
Helligånden, så vi ikke handler som børn i vor forbindelse med hinanden, men som
Kristi modige soldater, der bevæger sig uden for lejren og bærer bebrejdelser for
hans skyld? ‟En ny befaling giver jeg jer,” siger Kristus, ‟at I skal elske hverandre:
ligesom jeg har elsket jer, skal også I elske hverandre. Derpå skal alle kende, at I er
mine disciple,  om I har  indbyrdes kærlighed” (Joh. 13, 34-35).  Skal vi ikke …
indgå en pagt med Gud om, at vi ikke vil være ligesom den ondes børn, pirrelige,
misundelige, jaloux og fulde af ondsindet mistanke, men ligesom træet, der kendes
på  dets  gode  frugt?  Så  vil  alle  mennesker  af  vor  enhed  med og  kærlighed  til
hinanden forstå,  at  vi  er kristne.  Skal vi  ikke nære kærlighed i  stedet  for  strid,
ondsindethed og had? [Joh. 15, 7-14 og Ef. 2, 1-8 citeret.]’  Manuscript Releases,
bind 11, s. 49.

‘Det var et forbillede, jeg gav jer’
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11. Hvilken  levende  demonstration  på  ydmyghed  viste  Kristus  disciplene?

Joh. 13, 3-5.

BEMÆRK: ‘Det var ved et festmåltid skik og brug, at en tjener vaskede gæsternes
fødder,  og  der  var  ved  denne  lejlighed  truffet  forberedelser  til  denne  tjeneste.
Kanden, fadet og håndklædet var der, parat til fodvaskningen; men der var ingen
tjener til stede, og det var disciplenes pligt at udføre den. Men enhver af disciplene
gav efter for sin sårede stolthed og besluttede ikke at ville optræde som tjener. Alle
udviste de en stoisk ligegyldighed og syntes ganske uvidende om, at der var noget,
de  burde  gøre.  Ved  deres  tavshed  nægtede  de  at  ydmyge  sig.  Hvordan  skulle
Kristus føre disse stakkels sjæle derhen, hvor Satan ikke kunne vinde en afgørende
sejr over dem? Hvordan kunne han vise dem, at det ikke gjorde dem til disciple blot
at bekende sig som disciple, eller at dette ikke sikrede dem en plads i hans rige?
Hvordan  skulle  han  kunne  vise  dem,  at  det  er  i  kærligt  tjenersind  og  sand
ydmyghed, at ægte storhed består? Hvordan skulle han vække kærligheden til live i
deres hjerter og gøre det muligt for dem at forstå det, som han længtes efter at sige
dem? Der var intet, som tydede på, at disciplene ville tjene hinanden. Jesus ventede
en tid for at se, hvad de ville gøre. Så rejste han, den guddommelige lærer, sig selv
fra bordet. Han lagde sin kappe fra sig, fordi den ville have hindret ham i at bevæge
sig, tog et håndklæde og bandt det om sig. Disciplene så til med forbavselse og
interesse og afventede i tavshed, hvad der nu ville ske. “Derefter hælder han vand i
vaskefadet,  og  han  begyndte  at  tvætte  disciplenes  fødder  og  at  tørre  dem med
linnedklædet, han havde bundet om sig.” Ved denne handling åbnedes disciplenes
øjne. Deres hjerter fyldtes af bitter skam og ydmygelse.  De forstod den uudtalte
irettesættelse og kom til at se sig selv i et helt nyt lys. Sådan gav Kristus udtryk for
sin kærlighed til sine disciple. Deres selviske sind gjorde ham dybt bedrøvet, men
han  indlod  sig  ikke  på  nogen  meningsudveksling  med  dem på  grund  af  deres
vanskelighed.  I  stedet  for gav han dem et  eksempel,  som de aldrig ville  kunne
glemme… Han vidste, at Faderen havde givet alt i hans hænder, og at han kom fra
Gud og vendte tilbage til Gud. Han var sig sin guddommelighed fuldt bevidst; men
han havde givet sin kongekrone og kongelige dragt fra sig og påtaget sig en tjeners
skikkelse. En af de sidste handlinger i hans liv var at iføre sig en tjeners dragt og
gøre en tjeners arbejde.’ Den Store Mester, s. 441-442.

12. Hvordan  forklarede  Jesus,  at  hans  disciple  også  ligeledes  skulle  være
ydmyge? Joh. 13, 12-15.

BEMÆRK: ‘Gennem sit liv og sin lære har Kristus givet fuldkommen belysning
ved eksempler af den uselviske tjeneste, der har sit udspring i Gud selv. Gud lever
ikke for sig selv. Ved at skabe verden og ved at opretholde alle ting tjener han
bestandig andre. “Han lader sin sol stå op både over onde og gode og lader det
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regne både over retfærdige og uretfærdige.” Matt. 5, 45. Dette ideal for al tjeneste
har Gud overgivet til sin Søn. Jesus blev givet os, for at han skulle stå i spidsen for
hele menneskeheden, så at han gennem sit eksempel kunne lære den, hvad det vil
sige at tjene. Han levede hele sit liv under tjenestens lov. Han tjente alle og var en
hjælper for alle. Således levede han under Guds lov og viste os ved sit eksempel,
hvordan vi skal adlyde den. Atter og atter havde Jesus forsøgt at stadfæste denne
grundregel  blandt  disciplene.  Da  Jakob  og  Johannes  fremkom  med  deres
anmodning om en forrang, havde han sagt: “Den, som vil være stor iblandt jer, han
skal være jeres tjener.”  Matt. 20, 26. I mit rige findes der ikke plads for nogen
forrettighed  eller  overhøjhed.  Den eneste storhed er  ydmyghedens  storhed.  Den
eneste udmærkelse findes i at vie sig til  tjeneste for andre.  Nu, hvor han havde
tvættet disciplenes fødder, sagde han: “Det var et forbillede, jeg gav jer, for at I
skal gøre, ligesom jeg har gjort ved jer.” Det var ikke blot udøvelse af gæstfrihed,
Jesus indskærpede dem med disse ord.  De betød mere  end  blot  fodtvætning af
gæster for at fjerne rejsestøvet. Kristus indstiftede her en hellig tjeneste. Gennem
vor  Herres  handling  blev  denne  ydmygende  ceremoni  gjort  til  en  indviet
forordning. Den skulle overholdes af disciplene, for at de altid skulle kunne bevare
mindet om hans lære i ydmyghed og tjeneste.’ Den Store Mester, s. 444-445.
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‘Hvis I elsker mig, så hold mine befalinger’

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

STUDIEHJÆLP: Our High Calling, s. 48.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Heb. 5, 7-9; Joh. 14, 15-24.
LEKTIENS MÅL: At lære af Kristi lydighed. 

Indledning
‘Kristi lydighed mod sin Fader var den samme lydighed, der kræves af mennesket.
Mennesket kan ikke overvinde Satans fristelser uden at kombinere guddommelig
kraft med sig selv. Således med Jesus Kristus; han kunne gribe fat på guddommelig
kraft. Han kom ikke til vor verden for at vise en mindre Guds lydighed mod en
større, men som et menneske for at adlyde Guds hellige lov, og på denne måde er
han vort forbillede. Herren Jesus kom til vor verden, ikke for at vise, hvad en Gud
kunne gøre, men hvad et menneske kunne gøre ved tro på Guds kraft til at hjælpe i
enhver nød. Ved tro skal mennesket få del i den guddommelige natur og besejre
enhver fristelse, som omringer ham.’ Our High Calling, s. 48. 

‘Ikke for at gøre min vilje’

1. Hvordan forklarede Jesus, at  overgivelsen til  hans Faders  vilje var det
styrende princip i sit liv? Joh. 5, 30; 6, 38.

BEMÆRK: ‘Det åg, som binder os til tjenesten, er Guds lov. Kærlighedens store
lov,  som  blev  åbenbaret  i  Edens  have,  forkyndt  på  Sinaj  og  i  den  nye  pagt
indskrevet i hjertet, er det, som binder den menneskelige arbejder til Guds vilje.
Hvis vi var overladt til at følge vore egne tilbøjeligheder, til at gå netop derhen,
hvor vor egen vilje ville føre os, så ville vi komme ind i Satans rækker og få hans
egenskaber. Derfor holder Gud os fangen ved sin vilje, som er ophøjet, ædel og
højnende. Han ønsker, at vi tålmodigt og klogt skal påtage os tjenestens pligter.
Kristus bar selv tjenestens åg, da han var menneske. Han sagde: “At gøre din vilje,
min Gud, er min lyst, og din lov er i mit indre.” Sal. 40, 9. “Thi jeg er kommen ned
fra Himmelen, ikke for at gøre min vilje, men hans vilje, som sendte mig.” Joh. 6,
38.  Kærlighed  til  Gud,  nidkærhed  for  hans  ære  og  kærlighed  til  den  faldne
menneskehed førte Jesus til  jorden for  at  lide og dø. Det var denne magt,  som
beherskede hans liv. Han vil, at vi skal handle efter de samme principper.’  Den
Store Mester, s. 220. 

2. Hvor fuldstændig var Kristi overgivelse til hans Faders vilje? Joh. 14, 10.
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BEMÆRK: ‘Kampen mod selvet  er den største kamp, der nogensinde er  blevet
udkæmpet. Overgivelsen af selvet og alt til Guds vilje og at være iklædt ydmyghed
og være i besiddelse af den kærlighed, der er ren, fredfuld og let at bønfalde, fuld af
mildhed og gode frugter, er ikke nemt at opnå. Sjælen må overgive sig til Gud,
inden den kan fornys i kundskab og sand hellighed. Kristi hellige liv og karakter er
et  trofast  eksempel.  Hans tillid til  hans himmelske Fader  var  ubegrænset.  Hans
lydighed og overgivelse var uforbeholden og fuldkommen. Han kom ikke for at
lade sig tjene, men for at tjene andre. Han kom ikke for at gøre sin egen vilje, men
hans  vilje,  som sendte  ham.  I  alle  ting  overgav  han  sig  til  ham,  der  dømmer
retfærdigt. Fra verdens Frelsers læber hørtes disse ord: ‟Jeg kan slet intet gøre af
mig selv.”’ Testimonies, bind 3, s. 106. 

‘Hvis I elsker mig’

3. Hvordan lærte Jesus forbindelsen mellem lydighed og kærlighed? Joh. 14,
15. 21.

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 ud over de ydre handlinger og gransker hjertets tanker og hensigter.’
Mesterens Efterfølgere, s. 267.

4. Hvordan underviste Jesus om, at lydighed mod hans bud er en betingelse
for at blive i hans kærlighed? Joh. 15, 10.

BEMÆRK: ‘Der er visse betingelser, for at Guds løfter kan opfyldes, og bøn kan
aldrig træde i stedet for pligt.  “Hvis I elsker mig,” siger Kristus, “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.”  Joh.  14,  15.  17.  De,  der  fremkommer  med  deres
begæringer  for  Gud,  idet  de  henviser  til  hans  løfter,  men  ikke  retter  sig  efter
betingelserne,  forhåner  Herren.  De  benytter  Kristi  navn  som  en  garanti  for
opfyldelsen af løftet, men de gør ikke det, som viser, at de tror på Kristus og elsker
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ham. Mange opfylder ikke betingelsen for at blive antaget af Faderen. Vi må nøje
undersøge  den  tillidsfuldhed,  hvormed  vi  nærmer  os  Gud.  Hvis  vi  er  ulydige,
kommer vi til Herren for at få noget uden at have opfyldt betingelserne for at kunne
modtage det. Vi fremlægger løfterne for Gud og beder ham om at opfylde dem,
skønt han ville vanære sit eget navn ved at gøre det. Løftet siger: “Hvis I bliver i
mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad som helst I vil, og I skal få det.” Joh.
15, 7. Og Johannes siger: “Og deraf kan vi erkende, at vi kender ham, om vi holder
hans bud. Den, der siger:  ‘Jeg kender ham,’ og ikke holder hans bud, han er en
løgner, og i ham er sandheden ikke; men den, der holder hans ord, i ham er sandelig
Guds kærlighed blevet fuldkommet.” 1 Joh. 2, 3-5.’ Lys over hverdagen,  del 1, s.
132-133.

‘For at fuldkomme’

5. Hvordan beskrev Jesus sin hensigt med Guds lov? Matt. 5, 17.

BEMÆRK: ‘Kristi herlighed er hans karakter,  og hans karakter  er et udtryk  for
Guds lov. Han opfyldte loven i alle dens specifikationer og i sit liv gav verden et
fuldkomment mønster på, hvad det er muligt for menneskeheden at opnå ved at
samarbejde med guddommelighed. I sin menneskelighed var Kristus afhængig af
Faderen, ligesom menneskeheden nu er afhængig af Gud for guddommelig kraft til
at  opnå en  fuldkommen karakter.  Guds  lov er  en  fortolker  af  hans  karakter,  et
udtryk for hans hellighed; men fra dens synsvinkel, der er faldet i synd, er den en
stemme af fordømmelse, en dødens tjener. Det er ikke i lovens domæne at tilgive
overtræderen; for ‟ved loven når man at erkende sin synd.” ‟Intet menneske bliver
retfærdiggjort af lovgerninger.” Ingen stråle af håb skinner fra loven mod synderen,
og dens overtræder kan ikke finde noget svar fra loven på sit ængstelige spørgsmål:
‟Hvad skal  jeg gøre  for  at  blive frelst?” ‟Hvordan kan jeg være retskaffen hos
Gud?” Men gennem Kristus er der tilvejebragt en udflugtsvej. Vor Genløser kom i
kødet for at fælde dom over synden i kødet, for at tage fat på den angrende sjæl
med et  greb,  som ikke  giver  sig,  og  samtidig  tage  fat  på  Guds trone  og  blive
forbindelsesleddet  mellem  menneskehed  og  guddommelighed,  mellem  jord  og
himmel. Han er den skyldige sjæls eneste tilflugt. I sin søgen efter at kende Gud
ledes  mennesket  til  Kristus,  som  levede  Guds  lov  og  åbenbarede  Faderens
egenskaber for verden. Guds uudtrykkelige godhed er åbenbaret i Guds Søn; for i
ham  mødes  barmhjertighed  og  sandhed  sammen,  retfærdighed  og  fred  kysser
hinanden. ‟Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne Søn, for at enhver,
som tror på ham, ikke skal  fortabes,  men have evigt  liv.”  Kristus i kødet,  som
fældede  dom over  synden  i  kødet,  var  en  fuldkommen  åbenbaring  af  Gud  for
verden.  Kristus erklærede:  ‟Jeg er  vejen,  sandheden og livet;  ingen  kommer  til
Faderen uden ved mig.’ Signs of the Times, 12. december 1895.
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6. Hvilke  eksempler  hjælper  os  til  at  forstå,  hvad  ordet  ‘fuldkomme’

betyder? Betragt ApG. 13, 22; 12, 25, Kol. 4, 17.

BEMÆRK: Det græske ord, der er oversat med ‘fuldkomme,’ betyder at udføre, at
adlyde, som det burde adlydes.
‘‟For at fuldkomme loven.” I sit eget liv gav Frelseren menneskene et eksempel på
fuldkommen  lydighed.  I  sin  undervisning  gjorde  han  hver  forskrift  af  den
guddommelige lov klar og tydelig; han bortfejede de fejlagtige traditioners affald,
som  jøderne  havde  belæsset  den  med;  han  illustrerede  og  håndhævede  dens
principper og viste i alle dens detaljer længden og bredden og højden og dybden af
den retfærdighed, Guds lov kræver.’ Bible Echo, 16. april 1894.

7. Hvordan bliver  vi  vist,  at  de,  som følger  Kristus,  også  må fuldkomme
Guds lov? Jak. 2, 8; Gal. 6, 2; Rom. 13, 10.

BEMÆRK:  ‘Ingen  er  undskyldt,  som  forsømmer  den  pligt,  han  skylder  sine
medmennesker. Ved at gøre denne gerning opfylder vi Guds lov. Herren har lovet
at velsigne dem, som opfylder hans befaling om at elske ham højest og deres næste
som sig selv. Det er ikke snak, det er ikke bekendelse eller påstande om fromhed og
gudfrygtighed, som har værdi hos Gud, men det er retfærdighedens gerning, der
åbenbarer en kristuslignende karakter. At adlyde Guds lov betyder at være hurtige
til at se vore medmenneskers behov og hurtige til at hjælpe dem uden at stoppe op
og spørge:  Tror de på de læresætninger,  som jeg  tror  på?  At  adlyde  Guds lov
betyder  at  handle  som  Guds  hjælpende  hånd  i  at  afhjælpe  den  lidende
menneskeheds  behov  uanset  de  trængendes  religiøse  tro.  De,  som  gør  denne
gerning,  og som er  loyale over for Guds sandheds principper,  lever evangeliet.’
Review & Herald, 9. april 1908. 

‘I kan ikke tjene både Gud og mammon’

8. Hvordan  advarede  Jesus  mod  faren  ved  at  dele  sin  loyalitet  mellem
lydighed mod Gud og selvtilfredsstillelse? Matt. 6, 24.

BEMÆRK:  ‘Der  kræves  af  dem,  som  har  plettet  deres  hænder  med  verdens
besmittelse, at de renser sig fra dens pletter. De, som tror, at de kan tjene verden og
dog elske Gud,  er  tvesindede.  Men de kan ikke tjene  Gud og mammon.  De er
mænd  med  to  sind,  idet  de  elsker  verden  og  mister  al  fornemmelse  for  deres
forpligtelse over for Gud og dog bekender sig til at være Kristi efterfølgere. De er
hverken det ene eller det andet. De vil miste begge verdener, medmindre de renser
deres hænder og hjerter ved lydighed mod sandhedens rene principper. ‟Den, der
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siger,  at  han  bliver  i  ham,  han  er  også  skyldig  at  vandre  således,  som  Han
vandrede.”  ‟Dermed  er  kærligheden  blevet  fuldkommet  hos  os,  at  vi  har
frimodighed på dommens dag, thi som Han er, således er også vi i denne verden.”’
Testimones, bind 1, s. 530.

9. Hvordan gik Paulus nærmere ind på Jesu undervisning? Rom. 6, 16.

BEMÆRK: ‘Helliggørelse er en daglig gerning. Ingen må bedrage sig selv ved at
tro, at Gud tilgiver og velsigner dem, mens de overtræder en af hans fordringer.
Forsætlig  udøvelse  af  en  bevidst  synd  bringer  Åndens  afslørende  stemme  til
tavshed og adskiller mennesket fra Gud. Jesus kan ikke bo i hjertet hos den, som
tilsidesætter den guddommelige lov, lige meget hvor megen følelsesfuld religiøs
begejstring der  udvises.  Gud ærer  kun dem, der  ærer  ham. “Når  I  stiller  jer  til
rådighed  for  en  som  lydige  trælle,  så  er  I  trælle  under  ham,  som  I  lyder.”
Praktiserer vi vrede, lidenskab, begær, had, selviskhed eller nogen anden synd, er vi
syndens trælle. “Ingen kan tjene to herrer.” Hvis vi tjener synden, kan vi ikke tjene
Kristus.  Den  kristne  mærker  syndens  tilskyndelser,  “thi  kødet  begærer  imod
Ånden,” men Ånden strider imod kødet i en stadig kamp. Her er der brug for Kristi
hjælp. Menneskelig svaghed forenes med guddommelig styrke, så troen udbryder:
“Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus.”’ Kristus Alene, s.
140. 

‘Din vilje ske’

10. Hvor lå den største prøve på Kristi lydighed? Matt. 26, 39. Betragt Heb. 5,
7.

BEMÆRK: ‘Verden er blevet æret med én Mands tilstedeværelse, som var helt og
fuldt lydig,  en,  som ikke blot  troede og lærte Guds lovs krav, men som levede
loven. Hele hans liv var en fremstilling af dens hellige principper. Hans lydighed
blev vist i den forfærdelige kval, han udholdt i Getsemanes have; og gennem hans
lidelse har han bragt tilgivelse til de ulydige.’ Youth’s Instructor, 1. april 1897. 
‘I Getsemanes have bad Kristus til sin Fader og sagde: ‟Min Fader! er det muligt,
så lad denne kalk gå mig forbi.” Den kalk, som han bad om, måtte fjernes fra ham,
som forekom hans sjæl så bitter,  var kalken af adskillelse fra Gud som følge af
verdens synd. Han, som var fuldkommen uskyldig og dadelfri, blev som én, der var
skyldig for Gud, for at den skyldige kunne få tilgivelse og fremstå uskyldig for
Gud. ’ Review & Herald, 19. november 1895.

11. Hvordan blev denne prøve løst? Matt. 26, 42.
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BEMÆRK:  ‘Da  han blev  forvisset  om, at  verden  ikke  kunne frelses  på  nogen
anden måde end ved hans offer, sagde han: ‟Dog ikke, som jeg vil, men som du
vil.” Overgivelsens ånd, som Kristus viste i sin bøn til Gud, er den ånd, som Gud
godtager. Lad sjælen føle sit behov, sin hjælpeløshed, sin intethed, lad alle dens
energier fremkaldes i et inderligt ønske om hjælp, og hjælpen vil komme. Lad den
bønfaldendes bøn være: ‟Som hjorten skriger efter rindende vand, således skriger
min sjæl efter dig, o Gud.” Vi kan aldrig overgive vore interesser til Gud for evigt,
før  vi  accepterer  ham  som  Én,  der  er  værdig  til  vor  højeste  tillid.  Lad  troen
gennemtrænge mørket.  Vandre med Gud i mørket så vel  som i  lyset  og gentag
ordene: ‟Trofast er han, som gav forjættelsen.” Gennem prøvelsen af vor tro vil vi
opdrages til at stole på Gud. Herren vil give os sin Helligånd, så vi kan føle vort
behov og søge hans hjælp. De, som søger ham af hele deres hjerte, vil finde ham.’
Review & Herald, 19. november 1895.

‘Lydig til døden’

12. Hvor langt strakte Kristi lydighed sig? Fil. 2, 8.

BEMÆRK: ‘Idet han kendte alle trinene på sin ydmygelsessti, afslog han ikke at
træde trin for trin ned til menneskets elendigheds dybde, så han kunne gøre soning
for den fordømte, døende verdens synder. Hvilken ydmyghed var dette ikke! Det
forbavsede englene. Tungen kan aldrig beskrive det. Pennen kan aldrig skildre det.
Forestillingsevnen kan aldrig  fatte  det.  Syndfri  og ophøjet  af  natur  indvilligede
Guds Søn i at tage menneskehedens klædning, at blive ét med den faldne slægt. Det
evige Ord indvilligede i at blive kød. Gud blev menneske. Men han trådte endnu
længere ned. Han ydmygede sig til at bære fornærmelse, bebrejdelse, beskyldning
og skamfuld mishandling. I den verden, som han havde skabt, som blev opretholdt
af hans krafts ord, syntes der ikke at være plads til ham. Han var nødt til at flygte
fra ét sted til det andet, indtil hans livsgerning var fuldført. Han blev forrådt af en af
sine efterfølgere og fornægtet  af en anden. Han blev hånet og spottet. Han blev
kronet med torne og tvunget til at bære korsets byrde. Han var ikke ufølsom over
for vanære og foragt; han underkastede sig det, men han følte dens bitterhed, som
intet  andet  menneske kunne føle det.  Han var  ren,  hellig  og ubesmittet  og dog
fremstillet som en forbryder for verden. Fra den højeste ophøjelse trådte den yndige
Genløser trin efter trin på ydmygelsens sti.  Han indvilligede i at dø i synderens
sted, så mennesket ved et liv i lydighed kunne undfly lovens straf. Han ydmygede
sig selv og blev lydig til døden. Og hvilken død! Det var den mest skamfulde, den
grusomste, døden på en forbryders kors. Han døde ikke som en helt i menneskers
øjne, belæsset med æresbevisninger; han døde som en dømt forbryder, svævende
mellem himmelen og jorden. Han døde en langsom død, udsat for en fornedret og
ryggesløs pøbels hån og spot.’ Signs of the Times, 20. februar 1893.
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13. Hvilket løfte er givet dem, hvis trofasthed til Gud vil strække sig så langt

som til døden? Åb. 2, 10b.

BEMÆRK: ‘Hvilket eksempel har martyrerne for Jesus efterladt os i deres liv af
selvfornægtelse og offer! De var trofaste og principfaste. Selvom fængsel, tortur,
inkvisition, galge og bålet truede dem, regnede de ikke deres liv for kært. Deres
kærlighed til sandheden blev her vist. De valgte at adlyde sandheden på bekostning
af stor lidelse. Verden var ikke disse troshelte værdig. De døde for deres tro. Det
rene guld blev renset for al slagger gennem prøvelse og lidelse. Når disse går ind
gennem herlighedens porte, vil de råbe i triumf: Vi sejrede ved Lammets blod og
ved  vort  vidnesbyrds  ord.  Vi  var  trofaste  til  døden,  og  nu  får  vi  livets  krone.
Sejrsråb vil lyde fra læber, som aldrig før triumferede. De, som var for forsagte til
at prise Gud med deres stemme, var ikke for forsagte til at dø for deres Herre. De
stred og kæmpede troens gode strid. De var trofaste til enden. De vil forene deres
glade  stemmer  i  den  universelle  sejrssang  og  prise  Gud,  fordi  de  blev  regnet
værdige til  at  modtage himmelens velsignelse ‟Vel gjort” fra Mesteren,  som de
elskede og for hvem, de led. Hans egen højre hånd vil på deres pander sætte kroner
af evig herlighed, som aldrig vil blegne.’ Review & Herald, 2. november 1875.
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‘Han ynkedes inderligt’

UDENADSVERS: ‘Men, Herre, du er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig
og rig på nåde og sandhed.’ Sal. 86, 15.

STUDIEHJÆLP: God’s Amazing Grace, s. 145.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Lam. 3, 22-33.
LEKTIENS MÅL: At lære af Kristi medfølelse.

Indledning
‘Guds kærlighed kalder mest indtrængende på hjertet, når den vil have os til at

åbenbare den samme milde barmhjertighed, som blev åbenbaret i Kristus. Kun den,
som nærer uselvisk kærlighed til sin broder, har sand kærlighed til Gud. En sand
kristen vil ikke godvilligt tillade en sjæl, som er i nød og fare, at fortsætte uden at
blive advaret og hjulpet. Han vil ikke føle sig hævet over de vildfarne, så de styrter
sig  endnu  dybere  ud  i  ulykke  og  modløshed  eller  falder  på  Satans  slagmark.’
Mesterens Efterfølgere, s. 291.  

‘Jeg ynkes inderligt over folkeskaren’

1. Hvordan viste Jesus sin medfølelse med mennesker? Matt. 9, 35-36.

BEMÆRK: ‘Han, som ynkedes inderligt over folkeskaren, fordi “de var vanrøgtede
og forkomne,” har også i dag medlidenhed med de fattige, som lider. Hans hånd er
udrakt mod dem med velsignelse, og netop i den bøn, han gav sine disciple, lærte
han os at tænke på de fattige.’ Kristus Alene, s. 127.

2. Hvilke mægtige mirakler blev tilskyndet af Kristi medfølelse? Matt.  14,
14-20; 15, 32-37.

BEMÆRK: ‘Til sidst var dagen næsten til ende. Solen gik ned i vest, men stadig
blev folk, hvor de var. Jesus havde arbejdet hele dagen uden at få mad eller hvile.
Han var bleg af træthed og sult, og disciplene bønfaldt ham om at holde op med det
strenge arbejde.  Men han kunne ikke løsrive sig fra de mange, der trængtes om
ham… Jesus [tog] brødene og fiskene, “så op til  Himmelen og velsignede dem,
brød så brødene og gav dem til disciplene, for at de kunne byde dem rundt.” “Og de
spiste alle og blev mætte.” … Han, som lærte folket vejen til fred og lykke, tænkte
lige så meget på deres timelige fornødenheder som på deres åndelige behov. Folket
var træt og udmattet. Der var mødre med småbørn på armen og andre små børn,
som klamrede sig til deres skørter. Mange havde stået op i timevis. De havde været 
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så dybt interesserede i Kristi ord, at de ikke en eneste gang havde tænkt på at sætte
sig ned, og skaren var så stor, at der var fare for, at de skulle trampe hinanden ned.
Jesus ville give dem lejlighed til at hvile sig, og han bad dem sætte sig ned. Der var
meget græs der på stedet, og alle kunne hvile sig godt.’ Den Store Mester, s. 246-
247.

‘Kom I nu med til et øde sted’

3. Hvordan demonstrerede Jesus sin medfølelse for sine disciple? Mark. 6,
30-31.

BEMÆRK:  ‘Under  deres  virksomhed havde de  prøvet  at  være  i  modstrid  med
andre, og de havde mødt modstand under forskellige skikkelser. Hidtil havde de
spurgt Kristus til råds om alt; men de havde i nogen tid været alene, og det havde til
tider voldt dem store vanskeligheder at vide, hvad de skulle gøre. Deres gerning
havde været dem til stor opmuntring, thi Kristus havde ikke udsendt dem uden sin
Ånd, og ved troen på ham havde de gjort mange undere; men nu trængte de til at
næres af livets brød. De trængte til at komme hen til et ensomt sted, hvor de kunne
rådføre sig med Jesus og få vejledning til deres fremtidige arbejde. “Og han siger til
dem: ‘Kom I nu med til et øde sted, så I kan være ene og hvile jer lidt.’” Kristus er
fuld  af  omsorg  og  medfølelse  for  alle,  der  tjener  ham.  Nu  ville  han  vise  sine
disciple, at Gud ikke kræver offer, men barmhjertighed. De havde lagt hele deres
sjæl  ind  i  arbejdet  for  folket,  og  dette  var  opslidende  for  deres  legmelige  og
sjælelige kræfter.’ Den Store Mester, s. 242. 

4. Hvordan lærer vi, at vi må vise medfølelse med hinanden? 1 Pet. 3, 8.

BEMÆRK: ‘Herren tillader lidelse og ulykke at ramme mænd og kvinder for at
kalde os ud af vor selviskhed, for i os at vække hans karaktertræk – medfølelse,
mildhed og kærlighed. Guddommelig kærlighed kommer med sine mest rørende
appeller, når den kalder os til at vise den samme ømme medfølelse, som Kristus
viste.  Han var en smerternes mand, kendt med sorg. I alle vore lidelser lider han.
Han elsker mænd og kvinder som dem, han har købt med sit blod, og han siger til
os: ‟En ny befaling giver jeg jer, at I skal elske hverandre: ligesom jeg har elsket
jer, skal også I elske hverandre.”’ Review & Herald, 13. september 1906.

‘Hans fader så ham og ynkedes inderligt’

5. Hvilken rolle spillede medfølelse i Kristi undervisning? Luk. 15, 20. Læs
versene 11-24.
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BEMÆRK: ‘I sin rastløse ungdomstid regnede den fortabte søn sin fader  for at
være streng og hård. Hvor forskellig var ikke hans mening om ham nu! Således
mener også de, der er bedraget af Satan, at Gud er hård og streng. De betragter ham
som en, der iagttager dem for at anklage og fordømme dem, og som er uvillig til at
tage imod synderen, så længe der er en gyldig grund til ikke at hjælpe ham. Hans
lov betragter de som en hindring for menneskenes lykke, et tungt åg, som de gerne
vil være fri for. Men den, der har fået øjnene op for Kristi kærlighed, vil se, at Gud
er rig på medlidenhed. Han synes da ikke at være en ubarmhjertig tyran, men en
fader, der længes efter at tage sin angergivne søn i sin favn. Synderen vil udbryde
ligesom salmisten: “Som en fader forbarmer sig over sine børn, forbarmer Herren
sig over dem, der frygter ham.”’ Lys over hverdagen, del 1, s. 201.

6. Hvordan satte Kristus den, som er medlidende,  i  kontrast  til  den, som
mangler medfølelse? Matt. 18, 27. 33. Sæt i kontrast til versene 28-30.

BEMÆRK: ‘Denne konges eftergivelse er et billede på, hvorledes Gud tilgiver al
synd.  Kongen,  der  ynkedes  over  sin  tjener  og eftergav  ham gælden,  fremstiller
Kristus.  Mennesket var under fordømmelse på grund af  den overtrådte lov. Det
kunne ikke frelse sig selv, og derfor kom Kristus til verden, tog menneskeskikkelse
på og gav sit liv, den retfærdige for den uretfærdige. Han gav sig selv hen for vore
synder,  og  han  tilbyder  alle  frit  den  dyrt  købte  tilgivelse.  “Hos  Herren  er
miskundhed, hos ham er forløsning i overflod.” Sal. 130, 7. Her findes grunden til,
at vi skal vise barmhjertighed mod vore medmennesker. “Når Gud således elskede
os, så er også vi skyldige at elske hverandre.” 1 Joh. 4, 11. “I har fået det for intet,”
siger Jesus, “giv det for intet!” Matt. 10, 8.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 38.

‘Gå du hen og gør ligeså’

7. Hvordan lærte Jesus, at vor medfølelse må række selv til dem, som regnes
for vore fjender? Luk. 10, 33.

BEMÆRK:  ‘Både  præsten  og  levitten  gav  sig  ud  for  at  være  fromme,  men
samaritaneren viste, at han i sandhed var omvendt. Det var ikke mere behageligt for
ham at udføre gerningen, end det ville have været for levitten og præsten, men han
viste med sit sindelag og sine gerninger, at han var i harmoni med Gud.’ Lys over
hverdagen, del 2, s. 195.

8. Hvilken  lektie  drog  Jesus  fra  sin  beretning  om  den  barmhjertige
samaritaner? Luk. 10, 36-37.
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BEMÆRK: ‘Det er umuligt, at et hjerte, som Kristus har taget bolig i, kan være
blottet for kærlighed. Dersom vi elsker Gud, fordi han elskede os først, vil vi elske
alle,  som  Kristus  gik  i  døden  for.  Vi  kan  ikke  komme  i  berøring  med  det
guddommelige uden at komme i berøring med menneskeheden, for i den, der sidder
på universets trone, er det guddommelige og det menneskelige forenet. Når vi er
forenet  med  Kristus,  er  vi  forenet  med  vore  medmennesker  med  kærlighedens
gyldne lænke. Så vil vi åbenbare Kristi medlidenhed og barmhjertighed i vort liv.
Vi vil ikke vente på, at de nødlidende og de ulykkelige bliver ført til os. Det vil
ikke være nødvendigt,  at vi  bliver opfordret  til  at  have medfølelse med andre i
deres sorger. Det vil være lige så naturligt for os at hjælpe de fattige og syge, som
det var for Kristus at gå omkring og gøre godt.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 200-
201.

‘De ved ikke, hvad de gør’

9. Hvordan viste Jesus medfølelse selv med dem, der korsfæstede ham? Luk.
23, 34.

BEMÆRK: ‘“Men tilgiver I ikke menneskene deres overtrædelser, vil jeres Fader
heller ikke tilgive jeres overtrædelser.” Matt. 6, 15. Der er ingen undskyldning for
et uforsonligt sind. Den, der er ubarmhjertig mod andre, viser, at han ikke selv har
fået del i Guds tilgivende nåde. Når Gud tilgiver, drages den fejlende nær til hans
uendeligt  kærlige hjerte.  Hans guddommelige  barmhjertigheds strømme tilflyder
hans sjæl, og gennem ham går de ud til andre. Den kærlighed og nåde, som Kristus
åbenbarede i sit eget dyrebare liv, vil vise sig hos dem, som får del i hans nåde.
“Men om nogen ikke har Kristi Ånd, så hører han ham ikke til.” Rom. 8, 9. Han er
fremmed for Gud og kun skikket til evig adskillelse fra ham.’ Lys over hverdagen,
del 2, s. 44.

10. Hvordan blev Kristi eksempel på medfølelse udvist af Stefanus? ApG. 7,
60.

BEMÆRK: ‘Da den ædle og veltalende Stefanus blev stenet til døde, … blev det
ikke til tab for evangeliets sag. Det himmelske lys, som omstrålede hans ansigt, den
guddommelige medlidenhed, der fik udtryk i hans sidste bøn, ramte som en skarp
og  overbevisende  pil  den  fanatiske  rådsherre,  der  stod  ved  siden  af,  og  Saul,
forfølgeren og farisæeren, blev et udvalgt redskab, der skulle føre Kristi navn frem
for hedninger og konger og Israels børn.’ Guds sønner & døtre, 11. september. 
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‘Har I gjort imod mig’

11. Hvordan viste Kristus, at han betragter den medfølelse, som vi viser dem,
der behøver vor medfølelse, som værende vist mod ham? Matt. 25, 40. 45.
Læs versene 31-45.

BEMÆRK: ‘For hans trofaste tjenere i dag lige så vel som for hans første disciple
gælder Kristi ord: ‟Den, som tager imod jer, tager imod mig; og den, som tager
imod mig, tager imod ham, som udsendte mig.” Alle venlige handlinger udført i
hans navn, vil blive påskønnet og belønnet. Og i den samme ømme påskønnelse
indbefatter Kristus selv den svageste og ringeste i Guds familie. Han siger: ‟Den,
som giver en af disse små” - dem, der er som børn i deres tro og deres kundskab om
Kristus - ‟blot et bæger koldt vand at drikke, fordi han er en discipel, sandelig siger
jeg eder: han skal ingenlunde gå glip af sin løn.” Matt. 10, 40. 42.’ Vejledning for
menigheden, bind 2, s. 470.

12. Hvordan viste Kristus, at vor medfølelse eller mangel på samme vil være
en afgørende faktor i dommen? Matt. 25, 46.

BEMÆRK:  ‘De,  som  repræsenterer  Kristus  i  venligheds-  og
barmhjertighedsgerninger, vil ikke før dommens dag vide, hvad godt de har gjort
ved at søge at følge Frelserens eksempel. I himmelen skrives en bog for dem, der
interesserer  sig  for  deres  medmenneskers  behov, en bog,  hvis indhold vil  blive
åbenbaret  den dag,  da hvert  menneske vil  blive dømt efter  de gerninger,  der er
skrevet deri. Da vil Gud gengælde enhver barmhjertighedsgerning, der er blevet
gjort mod de fattige. De, som har taget hensyn til de uheldiges behov og har haft
medfølelse med de trængende, vil fra hans nådige læber høre ordene: ‟Hvad I har
gjort imod en af mine mindste brødre dér, har I gjort imod mig.” ‟Kom hid, min
Faders velsignede! arv det rige,  som har været  jer beredt fra verdens grundvold
blev lagt.”’ Signs of the Times, 14. juli 1909.

27



Lektie 5: 26. juli – 1. august
‘Snilde som slanger’

UDENADSVERS: ‘Se, jeg sender jer som får blandt ulve; vær derfor snilde
som slanger og uden svig som duer.’ Matt. 10, 16.

STUDIEHJÆLP: Testimonies to Ministers, s. 109-110.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Pet. 3, 15-16. 
LEKTIENS MÅL: At studere hvordan Jesus svarede på vanskelige spørgsmål.
Forfatterens  bemærkning:  Du  vil  opdage,  at  spørgsmålene  i  denne  lektie

besvares ved længere skriftsteder end sædvanlig i disse lektier.  Men det at læse
hele stykket hver gang vil bringe dens egen belønning til den flittige elev. 

Indledning
‘Nogle har betragtet det som et bevis på intellektuel skarphed og overlegenhed at
forvirre sindene angående, hvad der er sandhed. De tyr til spidsfindige argumenter
og ordspil; de drager uretfærdig fordel ved at stille spørgsmål. Når deres spørgsmål
er blevet rimeligvis besvaret, vil de dreje emnet, tage en anden pointe frem, for at
undgå at anerkende sandheden.  Vi må være på vagt mod at  nære den ånd, som
styrede jøderne. De ville ikke lære af Kristus, fordi hans forklaring af Skrifterne
ikke harmonerede med deres ideer; derfor blev de spioner på hans vej, ‟de lurede
nemlig på ham for at opsnappe en eller anden ytring af ham” [Luk. 11, 54]. Lad os
ikke bringe Frelserens ords frygtelige fordømmelse over os: ‟Ve jer, I lovkyndige!
thi I har taget kundskabens nøgle; selv er I ikke gået ind, og dem, som ville gå ind,
har I hindret deri” [Luk. 11, 52]. Det kræver ikke megen lærdom eller evne at stille
spørgsmål, der er svære at besvare. Et barn kan stille spørgsmål, som kan volde de
viseste mennesker hovedbrud. Lad os ikke deltage i en sådan strid. Den selvsamme
vantro,  som herskede på Kristi  tid,  eksisterer  i  vor  tid.’  Gospel  Workers, 1892
udgave, s. 128. 

‘Han mærkede deres underfundighed’

1. Hvordan reagerede Jesus på forsøget på at lokke ham i en fælde ham med
spørgsmålet om at betale skat til kejseren? Luk. 20, 20-25.   

BEMÆRK: ‘Den fyndige måde, hvorpå spørgsmålet var blevet afgjort, bevirkede,
at de ikke kunne finde på mere at  sige.  Deres planer  var blevet  forpurrede.  De
havde ventet, at Jesus ville besvare deres spørgsmål direkte, enten på den ene eller
den anden måde. Hvis han ville sige: Det strider mod loven at give kejseren skat,
var  der  dem  til  stede,  hvis  opgave  var  straks  at  melde  det  til  de  romerske
myndigheder  og få  Jesus arresteret  med det  samme som anstifter  af  oprør.  De
håbede, dette ville sikre hans fordømmelse. Men hvis han skulle sige, at det var 
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lovligt at betale skatten, var det deres hensigt at anklage ham over for det jødiske
folk som et menneske, der satte sig op mod den guddommelige lov. Jesus læste
deres motiver, og idet han i sin hånd holdt den romerske mønt, på hvilken kejserens
navn og billede var trykt, erklærede han, at eftersom de levede under den romerske
magts beskyttelse, skulle de give den magt den støtte, den gjorde krav på, så længe
det ikke var i konflikt med deres pligt over for Gud. Men skønt de fredeligt skulle
underkaste sig landets love, så burde de til alle tider først og fremmest være tro
over  for  Gud.  Hans  udspørger,  som  var  uforberedte  på  dette  svar  fra  Jesus,
‟undrede sig, og de forlod ham og gik bort.”’ Spirit of Prophecy, bind 3, s. 42-43

2. Hvordan reagerede Jesus på forsøget på at lokke ham i en fælde ham med
spørgsmålet om skilsmisse? Mark. 10, 2-9.

BEMÆRK: ‘Da farisæerne senere spurgte Jesus, om det var lovligt at skille sig,
pegede han på, at ægteskabet blev indstiftet allerede ved skabelsen. “Det var på
grund af jeres hårdhjertethed,” sagde han, “at Moses tillod jer at skille jer fra jeres
hustruer; men fra begyndelsen har det ikke været således.” Han mindede dem om
de velsignede dage i Edens have, da Gud udtalte, at alt var “såre godt.” Det var her,
ægteskabet  og  sabbatten  blev  indstiftet,  tvillingeinstitutionerne  til  Guds  ære  og
menneskehedens gavn. Idet Skaberen forenede det hellige par i ægteskabet, sagde
han: “Derfor skal en mand forlade sin fader og sin moder og holde sig til sin hustru,
og  de  to  skal  blive  ét  kød.”  På  denne  måde  viste  han  alle  Adams børn,  hvad
hensigten  med ægteskabet  skulle være til  tidens ende.  Det,  den evige  Gud selv
havde anerkendt som godt, skulle være til bedste for menneskene og tjene til deres
udvikling. Jesus kom til verden for at rette på misforståelser og genoprette Guds
moralske billede i mennesket. I sit syn på ægteskabet havde lærerne i Israel ladet
fejlagtige meninger og følelser få lov til at fæste rod i sindet. De reducerede denne
hellige ordning til næsten ingenting. Mændene var ved at blive så hårdhjertede og
ufølsomme, at de skilte sig fra deres hustru på grund af helt ubetydelige ting. De
kunne også tage børnene fra moderen og sende hende bort, dersom de fandt det for
godt. Dette blev betragtet som en stor vanære og førte ofte til lidelse og modgang
for dem, som blev forsmåede på denne måde. Kristus kom for at rette på dette.’ Det
Kristne Hjem, s. 265-266. 

‘De gamles overlevering’

3. Hvordan svarede Jesus på spørgsmålene om overholdelse af traditioner?
Matt. 15, 1-9.

BEMÆRK: ‘Hver gang sandhedens budskab med særlig magt når ind til sjæle, får
Satan sine hjælpere til at begynde en strid om et eller andet underordnet spørgsmål.
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Således søger han at bortlede opmærksomheden fra det egentlige problem. Hver
gang et godt arbejde er påbegyndt, står der smålige kritikere parat til at begynde en
strid om skik og brug eller tekniske enkeltheder for at drage tanken bort fra den
levende virkelighed. Når det viser sig, at Gud vil til at arbejde på en særlig måde
for sit folk, så må de ikke lade sig forlede til en strid, som kun vil tjene til sjælenes
ødelæggelse.  De spørgsmål, som betyder mest for os, er disse: Tror jeg med en
frelsende tro på Guds Søn? Lever jeg mit liv i overensstemmelse med Guds lov?
“Den, som tror på Sønnen, har evigt liv; den, som ikke lyder Sønnen, skal ikke se
livet.” “Og deraf kan vi erkende, at vi kender ham, om vi holder hans bud.” Joh. 3,
36; 1 Joh. 2, 3. Jesus gjorde ikke noget forsøg på at forsvare hverken sig selv eller
sine disciple. Han kom ikke med nogen hentydning til beskyldningerne, men gav
sig til at påvise, hvad det var for en ånd, som drev disse forsvarere af menneskelige
ritualer. Han gav dem et eksempel på, hvad de bestandig gjorde, og hvad de netop
havde gjort, lige før de kom for at søge efter ham. Han sagde: “Hvor smukt, at I
ophæver Guds bud for at holde jeres egen overlevering! Thi Moses har sagt: ‘Ær
din  fader  og  din  moder,’  og:  ‘Den,  der  forbander  fader  eller  moder,  skal  lide
døden.’ Men I lærer: Hvis en mand siger til  sin fader  eller sin moder: ‘Det,  du
skulle have haft som hjælp fra mig, det skal være korban’ (det vil sige tempelgave),
så  tillader  I  ham  ikke  mere  at  understøtte  sin  fader  eller  moder  dermed."  De
tilsidesatte det femte bud, som om det ikke havde nogen betydning; men de var
meget nøjeregnende med at rette sig efter de ældstes overleveringer.’  Den Store
Mester, s. 267. 

4. Hvordan svarede Jesus på kritikken om, at han brød de rabbinske regler
om sabbatsoverholdelse? Mark. 3, 2-6. Sammenlign med Luk. 14, 1-6.

BEMÆRK: ‘Da Jesus vendte sig til farisæerne med spørgsmålet, om man havde
lov til på sabbatten at gøre godt eller at gøre ondt, at frelse liv eller slå ihjel, stillede
han dem ansigt til ansigt med deres egne onde anslag. De stræbte ham efter livet
med det bitreste had, medens han frelste liv og bragte lykke til mange mennesker.
Var det bedre at slå ihjel på sabbatten, som det var deres hensigt at gøre, end at
helbrede  de  plagede,  som han  havde  gjort.  Var  det  mere  retsindigt  at  gå  med
mordtanker i hjertet på Guds hellige dag end med den kærlighed til alle mennesker,
som giver sig udtryk ved barmhjertige gerninger? Ved at helbrede den visne hånd
fordømte Jesus jødernes almindelige skik og lod det fjerde bud blive stående, som
Gud havde givet det. Han slog fast: “Man har lov at gøre godt på sabbatten!” Ved
at feje jødernes meningsløse restriktioner bort ærede Kristus sabbatten, medens de,
som  beklagede  sig  over  ham,  vanærede  Guds  hellige  dag.  De,  som mener,  at
Kristus nedbrød loven, lærer, at han brød sabbatten og berettigede sine disciple til
at gøre det samme. Således indtager de i virkeligheden det samme standpunkt som
jøderne  med  deres  smålige  indvendinger.  Herved  modsiger  de  Kristi  eget
vidnesbyrd, som siger: “Jeg har holdt min Faders bud og bliver i hans kærlighed.”
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Joh. 15, 10. Hverken Frelseren eller hans disciple brød sabbatsloven. Kristus var
selv den levende repræsentant for loven. I hans liv fandtes ingen overtrædelse af
dens hellige bud. Han kunne se på et folk af øjenvidner, der søgte anledning til at
dømme ham,  og  sige  uimodsagt:  “Hvem af  jer  kan  overbevise  mig  om nogen
synd?” Joh. 8, 46.’ Den Store Mester, s. 189.

‘En lovkyndig stillede fælde for ham’

5. Hvordan svarede Jesus den lovkyndige, som spurgte, hvilket af de ti bud
der var vigtigst? Luk. 10, 25-28.

BEMÆRK: ‘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 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.” … I sit [den lovkyndiges]
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.

6. Hvordan  svarede  Jesus  på  det  næste  spørgsmål,  som  den  lovkyndige
stillede? Luk. 10, 29-37.

BEMÆRK: ‘Dette spørgsmål forårsagede endeløse stridigheder blandt jøderne. Der
herskede  ikke  nogen  tvivl  med  hensyn  til  hedninger  og  samaritanere;  de  var
fremmede og fjender. Men hvor skulle man sætte skillelinjen blandt mennesker af
ens eget folk og mellem de forskellige samfundsklasser? Hvem skulle præsterne, de
skriftkloge  eller  de ældste betragte  som deres  næste?  De tilbragte  livet  med en
rækkefølge af ceremonier for at bevare deres renhed. Efter deres lære ville berøring
med den uvidende og ligegyldige hob forårsage en besmittelse, det ville kræve et
kedsommeligt besvær atter at få fjernet. Skulle de mon også betragte “de urene”
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som deres  næste?  Atter  nægtede Jesus at  lade sig drage  ind i  nogen strid.  Han
fordømte ikke fanatismen hos dem, der var på vagt for at få ham dømt; men ved
hjælp af en enfoldig fortælling tegnede han for sine tilhørere et sådant billede af
udfoldelsen  af  himmelsk  kærlighed,  at  det  bevægede  alle  og  aftvang  den
lovkyndige en bekendelse af sandheden.’ Den Store Mester, s. 340.

‘I kender ikke skrifterne’

7. Hvordan svarede Jesus dem, der forsøgte at gøre nar af sandheden? Matt.
22, 23-33.  

BEMÆRK: ‘Da de søgte at komme i ordstrid med Jesus, følte de sig overbeviste
om, at de ville kunne bringe ham i vanry, også selv om de ikke kunne opnå hans
domfældelse…  Som  svar  på  deres  spørgsmål  drog  Jesus  sløret  bort  fra  det
fremtidige liv. Han sagde: “I opstandelsen tager de ikke til ægte, ej heller bortgiftes
de, men de er som engle i Himmelen.” Han påviste, at saddukæerne havde uret i
deres tro. Deres forudsætninger var forkerte. “I farer vild,” tilføjede han, “fordi I
hverken kender Skrifterne eller Guds kraft.” Han anklagede dem ikke for hykleri,
sådan som han havde anklaget farisæerne, men for vildfarelse i troen. Saddukæerne
havde smigret sig med, at af alle mennesker var det dem, der holdt sig mest nøje til
Skrifterne. Men Jesus viste dem, at de ikke havde forstået deres sande betydning.
Den kundskab kun kan nå ind til hjertet gennem oplysning fra Helligånden. Han
erklærede, at deres uvidenhed om Skrifterne og om Guds kraft var årsag til deres
vildfarelser  i  troen  og  deres  formørkede  forståelse.  De  søgte  at  bringe  Guds
mysterier inden for rækkevidde af deres begrænsede forståelse. Kristus opfordrede
dem til at åbne deres sind for de hellige sandheder, som ville udvide og styrke deres
forståelse.  Tusinder bliver  vantro,  fordi  deres  begrænsede tankeverden  ikke kan
fatte Guds dybe hemmeligheder. De kan ikke forklare den guddommelige magt, der
på  underfuld  måde  giver  sig  til  kende  i  hans  forsyn,  og  derfor  forkaster  de
beviserne på en sådan magt og tilskriver dem naturkræfter, som de endnu mindre
kan forstå.  Den eneste  nøgle til  de mysterier,  der  omgiver  os,  er  i  dem alle at
erkende Guds tilstedeværelse og magt.  Mennesker trænger til  at  anerkende Gud
som universets Skaber, som den, der befaler og udretter alt.’ Den Store Mester, s.
412.

8. Hvilket svar gav Jesus en ung mand, der ønskede at vide, hvordan han
kunne få evigt liv? Matt. 19, 16-22.

BEMÆRK: ‘Jesus så kærligt på den unge mand og udpegede trofast for ham hans
mangel i overholdelsen af den guddommelige lov. Han elskede ikke sin næste som
sig selv. Hans selviske kærlighed til rigdomme var en mangel, som ville udelukke
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ham fra himmelen, hvis den ikke blev rettet op på. ‟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 vil have ham til at forstå, at han ikke krævede
mere af ham, end at følge det eksempel, som han, himmelens Herre, havde givet.
Han forlod sine rigdomme og sin herlighed og blev fattig, så mennesket ved hans
fattigdom  kunne  blive  gjort  rigt.  For  disse  rigdommes  skyld  kræver  han,  at
mennesket skal  opgive jordisk rigdom, ære og fornøjelse.  Han ved, at  så længe
kærligheden retter sig mod verden, vil de drages bort fra Gud; derfor sagde han til
den unge mand: ‟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!”’ Counsels on Stewardship, s. 210-
211.

‘Ordstrid og mundhuggeri’

9. Hvordan svarede Jesus  på  provokerende  spørgsmål,  der  kun havde til
hensigt at lokke ham i en fælde? Luk. 22, 66-68.

BEMÆRK: ‘Jesus så roligt på sine hykleriske udspørgere og svarede: ‟Selv om jeg
sagde jer det, ville I dog ikke tro det, og selv om jeg spurgte, ville I ikke svare
mig.” Jesus kunne have skildret profetierne og givet sine anklagere bevis på, at de
selvsamme ting, der var ved at finde sted, var blevet forudsagt angående Messias.
Han kunne således have bragt dem til tavshed; men de ville ikke da have troet. Han
kunne have  henledt  deres  opmærksomhed mod sine  mægtige  mirakler;  men de
havde sat  deres  hjerter  imod himmelens lys,  og ingen magt  kunne ændre dem.’
Spirit of Prophecy, bind 3, s. 121. 
 
10. Hvilken  slags  svar  er  bedst,  når  der  stilles  provokerende  spørgsmål?

Ordsp. 15, 1.

BEMÆRK: ‘Når uvenlige,  nedslående ord bliver talt til  dig,  gengæld dem ikke.
Svar ikke, medmindre du kan give et venligt svar. Sig til dig selv: ‟Jeg vil ikke
svigte min Frelser.” Den kristne kvinde er en dannet dame. Venlighedens lov er
altid på hendes læber. Hun udtaler ingen forhastede ord. At tale milde ord, når du er
irriteret,  vil  bringe  solskin  ind  i  dit  hjerte  og  gøre  din  sti  mere  jævn.  Da  en
skolepige blev spurgt om en definition på sagtmodighed, sagde hun: ‟Sagtmodige
mennesker  er  dem,  som  giver  blide  svar  på  barske  spørgsmål.”  Kristus  siger:
‟Salige er de sagtmodige, thi de skal arve jorden.” De vil være egnede undersåtter
for himmeriget, for de er villige til at blive undervist.’ Review & Herald,  7. april
1904.    
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‘Du ved jo, de skaber ufred’

11. Hvilket  råd er  vi  givet  angående spørgsmål,  der kun har til  hensigt  at
fremprovokere diskussion? 1 Tim. 1, 4; 2 Tim. 2, 23.

BEMÆRK: ‘Helligånden arbejder ikke med mennesker, der elsker at være skrappe
og kritiske. Denne ånd er blevet næret i mødet med debattører, og nogle har dannet
den vane at lægge an til strid. Gud vanæres i dette. Hold de skarpe stød tilbage; lær
ikke Satans kampmetoder i hans skole. Helligånden inspirerer ikke de kritiske ord.
En trængselstid venter os, og hver ærlig sjæl, som ikke har haft sandhedens lys, vil
da tage standpunkt for Kristus. De, som tror sandheden, skal omvendes på ny hver
dag. Så vil de være kar til ære. Gentag ikke dine modstanderes ord og indgå ikke i
en  strid  med  dem.  Du  møder  ikke  blot  mennesker,  men  Satan  og  hans  engle.
Kristus fremførte ikke en rasende anklage mod Satan over Moses’ legeme. Hvis
verdens Genløser, som forstod Satans krogede, bedragende kneb, ikke fremførte en
rasende anklage mod ham, men i hellighed og ydmyghed sagde: ‟Herren true dig,
Satan,” er det så ikke klogt for hans tjenere at følge hans eksempel? Vil dødelige
mennesker følge en kurs, som Kristus undgik, fordi det ville give Satan anledning
til at fordærve, forvanske og forfalske sandheden?’ The Upward Look, s. 270.

12. Hvad afslører sådanne spørgsmål om den spørgende? 1 Tim. 6, 3-5.

BEMÆRK:  ‘Vi  vil  være  nødt  til  at  møde  krogede  elementer  i  verden  og  i
menigheden. Mennesker vil komme og hævde at have stort lys, men de, som har
erfaring  i  Guds  sag,  vil  se,  at  det,  som de  fremstiller  som lys,  er  stort  mørke.
Sådanne mennesker skal behandles efter Guds ords anvisninger. De, som tager fejl,
kan blive opstemt i fremførelsen af deres synspunkter, men de, som vandrer i lyset,
kan tillade sig at være rolige, milde med de fejlende, ‟dygtige til at lære fra sig,”
idet de viser den kendsgerning, at de har bedt om og modtaget visdom fra Gud. De
vil ikke have nogen anledning til at handle i stærk sindsbevægelse, men anledning
til  at  handle  klogt,  tålmodigt  og  til  ‟med  sagtmodighed  at  tilrettevise  de
genstridige.”’ Testimonies to Ministers, s. 164.
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‘Så I tilgiver hverandre’

UDENADSVERS: ‘Men vær gode mod hverandre og barmhjertige, så I tilgiver
hverandre, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus.’ Ef. 4, 32.

STUDIEHJÆLP: Lys over hverdagen, del 2, s. 36-45.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Matt. 18, 21-35. 
LEKTIENS MÅL: At studere hvad Jesus lærte om tilgivelse.

Indledning
‘Den,  der  er  uforsonlig,  afskærer  netop  det  middel,  gennem  hvilket  han  kan
modtage barmhjertighed fra Gud. Vi må ikke nære den tanke, at medmindre de, der
har skadet os, bekender deres fejl, er vi berettigede til at nægte dem vor tilgivelse.
Uden tvivl påhviler det dem at ydmyge deres hjerter ved anger og bekendelse; men
vi bør nære et medlidende sindelag mod dem, der har syndet imod os, uanset om de
bekender deres fejl eller ikke.’ Fra Naturens Talerstol, s. 139-140. 

‘Som også vi forlader’

1. Hvilket grundlæggende princip om tilgivelse lærte Jesus? Matt. 6, 14-15.

BEMÆRK:  ‘Der  er  ingen  undskyldning  for  et  uforsonligt  sind.  Den,  der  er
ubarmhjertig mod andre, viser, at han ikke selv har fået del i Guds tilgivende nåde.
Når Gud tilgiver, drages den fejlende nær til hans uendeligt kærlige hjerte. Hans
guddommelige barmhjertigheds strømme tilflyder hans sjæl, og gennem ham går de
ud til andre. Den kærlighed og nåde, som Kristus åbenbarede i sit eget dyrebare liv,
vil vise sig hos dem, som får del i hans nåde. “Men om nogen ikke har Kristi Ånd,
så hører han ham ikke til.” Rom. 8, 9. Han er fremmed for Gud og kun skikket til
evig adskillelse fra ham.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 44.

2. Ved hvilken standard tilgiver Gud os? Matt. 6, 12.

BEMÆRK:  ‘Vi  får  ikke  tilgivelse,  fordi  vi  tilgiver,  men  ligesom  vi  tilgiver.
Grundlaget  for  al  tilgivelse  findes  i  Guds  kærlighed,  som vi  ikke  har  gjort  os
fortjent til; men i vor opførsel over for andre viser vi, om vi har tilegnet os denne
kærlighed. Derfor siger Kristus: “Thi den dom, I dømmer med, med den skal I selv
dømmes,  og  det  mål,  I  måler  med,  med  det  skal  I  selv  få  tilmålt.”’  Lys  over
hverdagen, del 2, s. 45. 

35



Lektie 6: 2. – 8. august

‘Således skal også min himmelske Fader gøre med jer’

3. Hvilken lignelse fortalte Jesus for at vise vigtigheden af at tilgive andre?
Matt. 18, 23-34.

BEMÆRK: ‘Denne lignelse har til hensigt at vise den milde og medlidende ånd,
som mennesket bør vise sit medmenneske. Denne konges tilgivelse fremstiller en
tilgivelse,  som er  overnaturlig,  en  guddommelig  tilgivelse  for  al  synd.  Kristus
fremstilles af kongen, som rørt af medlidenhed tilgav sin tjeners skyld. Mennesket
var under den brudte lovs fordømmelse. Han kunne ikke frelse sig selv; og af denne
grund kom Kristus til denne verden, iklædte sin guddommelighed menneskelighed
og gav sit liv, den Retfærdige for den uretfærdige. Han ønskede i sit eget liv at give
et  eksempel  på  den  overbærenhed,  som  mennesket  bør  udøve  mod  sit
medmenneske.  Da skyldneren  bad om udsættelse med løftet:  ‟Hav tålmodighed
med mig, så vil jeg betale dig det alt sammen,” blev kendelsen kaldt tilbage; hele
gælden blev annulleret; og han fik snart en anledning til at følge det mønster, som
mesteren havde givet ham ved at tilgive ham. Da han gik ud, traf han en medtjener,
som skyldte ham hundrede denarer. Men han, som var blevet så nådigt behandlet,
handlede over for sin medarbejder på en helt anden måde. Hans skyldner fremkom
med en lignende appel som den, han selv havde fremsat for kongen, men uden et
lignende resultat. Han, som for nylig var blevet tilgivet, var ikke venlig, ømhjertet
og medfølende. Han udøvede ikke den godhed, barmhjertighed og kærlighed, der
blev vist ham, i sin færd med sin medtjener. Han gav ikke agt på anmodningen om
at være tålmodig. Den godhed, der blev vist ham, forhærdede kun hans hjerte. Den
lille sum, han havde til gode, var alt, hvad den utaknemmelige tjener kunne tænke
på. Han gjorde krav på alt, hvad han betragtede som sit, og satte den kendelse i
værk, som så nådigt var blevet kaldt tilbage i hans tilfælde.’ Review & Herald, 3.
januar 1899. 

4. Hvilken lektie drog Kristus fra denne lignelse? Matt. 18, 35.

BEMÆRK: ‘Den lektie, der skal drages, er, at vi må have den sande tilgivelses ånd,
ligesom Kristus tilgav synderen, som på ingen måde kunne betale sin enorme gæld.
Vi må huske, at Kristus har betalt en uendelig pris for menneskers sjæle, og vi må
behandle dem som Kristi erhvervede ejendom.’ Review & Herald, 3. januar 1899. 

‘Er syv gange nok?’

5. Hvilket spørgsmål stillede Peter Kristus om tilgivelse? Matt. 18, 21.
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BEMÆRK:  ‘De  jødiske  forskrifter  pålagde  mennesker  pligten  at  tilgive  fem
forseelser, og Peter troede, at han ved at foreslå syv gange havde nået grænsen for
menneskelig tålmodighed.’ The Upward Look, s. 43. 

6. Hvilket svar gav Jesus? Matt. 18, 22.

BEMÆRK:  ‘Men  Jesus  ville  have  ham  til  at  forstå,  at  de,  som  har  det
guddommelige  sind  og  var  besjælet  med  den  guddommelige  ånd,  ville  udøve
tilgivelse  uden  grænse.  Frelsens  plan  og  grundvold,  som  er  kærlighed,  er  det
princip,  som  må  udøves  af  menneskeslægten.  Hvis  Kristus  begrænsede  sin
barmhjertighed,  medlidenhed og tilgivelse efter  et  bestemt antal  synder,  hvor få
mennesker  ville  da  blive  frelst!  Men  Kristi  barmhjertighed  i  tilgivelsen  af
menneskers  synder  lærer  os,  at  der  må  være  fri  tilgivelse  for  de  forseelser  og
synder,  som vore medmennesker begår imod os. Kristus gav sine disciple denne
lektie  for  at  rette  de  onder,  som blev  lært  og  praktiseret  i  deres  forskrifter  og
eksempler, som tolkede Skrifterne på den tid.’ The Upward Look, s. 43.
‘Vi må tilgive dem, som synder imod os, dersom vi ønsker at få tilgivelse og nåde,
når vi kommer frem for nådestolen. Barmhjertighed og kærlighed må næres hos
alle, som vil være Jesu efterfølgere.’ Review & Herald, 26. december 1882.
   

‘Den, hvem kun lidt forlades, elsker kun lidt’
 
7. Hvilken illustration brugte Jesus til at lære om tilgivelse? Luk. 7, 41-42.

BEMÆRK: ‘Jesus vendte sig mod sin vært og sagde: ‟Simon! jeg har noget at sige
dig.”  Simon  svarede:  ‟Sig  det,  mester!”  Så  fortsatte  Jesus  med  at  fortælle  en
lignelse, som illustrerede kontrasten mellem hans værts taknemmelighed, som var
blevet  helbredt for  spedalskhed,  og Marias,  hvis synder  var  blevet  tilgivet.  Han
sagde: ‟En mand, som lånte penge ud, havde to skyldnere; den ene skyldte ham
fem hundrede denarer, den anden halvtreds. Da ingen af dem havde noget at betale
med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil nu elske ham mest?”
Simon fornemmede ikke den anvendelse, som Jesus havde til hensigt at gøre, men
han svarede ham: ‟Jeg tænker den, som han eftergav mest.” Jesus svarede: ‟Du
dømte rigtigt.” Dette svar fordømte Simon. Han havde været en stor synder og også
en  afskyelig  spedalsk,  som  alle  undgik.  Han  var  kommet  til  Jesus  og  havde
ynkværdigt  bedt  om  hans  hjælp,  og  han,  som  aldrig  vendte  et  døvt  øre  mod
menneskelig armod, havde renset ham fra synd og fra den frygtelige sygdom, som
han led af. Simon blev ydmyget,  men han havde været en stolt farisæer, og han
betragtede  ikke sig selv som den store synder,  han virkelig var,  og nu var han
blevet selvsikker og ophøjet i sin egen vurdering. Han havde ophøjet sig selv som
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værende langt  mere overlegen i forhold til  den stakkels kvinde, der salvede sin
Herres fødder. Han troede, han viste Jesus markant respekt ved at underholde ham i
sit hus; men Frelseren mistede agtelse hos ham, da han tillod Marias hengivelse,
som havde  været  så  stor  en  synder.  Han  overså  det  mirakel,  som Jesus  havde
udrettet på ham ved at frelse ham fra en levende død, og han ræsonnerede koldt for
sig selv, om Jesus kunne være Messias og dog nedværdige sig til at modtage denne
kvindes gave. Han mente, at hvis han var Kristus, ville han have vidst, at en synder
nærmede sig ham og udstøde hende. Han indså ikke, at han selv havde været en
større synder end hun, og at Kristus havde tilgivet ham så vel som Maria.’  Signs of
the Times, 9. oktober 1879.

8. Hvilken vigtig lektie drog Jesus fra denne illustration og fra Simons og
Marias erfaring? Luk. 7, 47.

BEMÆRK: ‘Når vi indser vor fulde taknemmelighedsgæld til vor Frelser, knyttes
vi til  ham med tættere bånd, og vor kærlighed vil komme til  udtryk  i alle vore
handlinger.  Jesus  vil  huske  hver  god  gerning  udført  af  sine  børn.  Den
selvopofrende og velgørende vil leve i hans hukommelse og blive belønnet. Han vil
ikke glemme nogen hengivelses handling til hans sag. Der er intet offer, som er for
dyrt til at ofres på vor tros alter.’ Spirit of Prophecy, bind 2, s. 393.

‘Fader, tilgiv dem’

9. Hvilket uforligneligt eksempel på tilgivelse viste Kristus? Luk. 23, 34.

BEMÆRK: ‘Medens soldaterne udførte deres skrækkelige arbejde,  bad Jesus for
sine  fjender:  “Fader!  tilgiv  dem;  thi  de  ved  ikke,  hvad  de  gør.”  Hans  tanker
vandrede  fra  hans  egen  lidelse  til  hans  bødlers  synd  og  den  forfærdelige
gengældelse,  der  ville  ramme  dem.  Ingen  forbandelser  blev  nedkaldt  over
soldaterne, som behandlede ham så grusomt. Ingen hævn blev udtalt over præsterne
og rådsherrerne, der hoverede over at se deres planer lykkes. Han fremåndede kun
en bøn om, at de måtte finde tilgivelse, “thi de ved ikke, hvad de gør.”’  Den Store
Mester, s. 510.
 
10. Hvilken  virkning  havde  det  på  høvedsmanden,  der  havde  ansvar  for

Kristi korsfæstelse? Matt. 27, 54.

BEMÆRK: ‘Da mørket havde hævet sig fra korset, og Frelserens sidste råb havde
lydt,  hørtes  der straks  derefter  en anden stemme, der  sagde:  “Sandelig,  han var
Guds Søn.” Matt. 27, 54. Disse ord blev ikke sagt med hviskende stemme. Alles
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øjne rettedes mod det sted, hvorfra ordene lød. Hvem var det, der havde talt? Det
var høvedsmanden, den romerske soldat. Frelserens guddommelige tålmodighed og
hans pludselige død med sejrsråbet  på sine læber havde gjort et dybt indtryk på
denne  hedning.  Høvedsmanden  genkendte  Guds  Søns  skikkelse  i  det  sårede,
mishandlede legeme, der hang på korset. Han kunne ikke lade være med at bekende
sandheden.’ Den Store Mester, s. 526.    

‘Tilregn dem ikke denne synd’

11. Hvordan viste Stefanus, at han havde lært tilgivelsens lektie af Kristus?
ApG. 7, 60.

BEMÆRK: ‘Midt i denne grusomste døds kvaler bad den trofaste martyr ligesom
sin guddommelige Mester for sine mordere… Stefanus’ martyrdød gjorde et dybt
indtryk på alle, som var vidne til den. Det var en hård prøve for menigheden, men
det resulterede i Saulus’ omvendelse. Martyrens tro, standhaftighed og forherligelse
kunne ikke udslettes fra hans hukommelse. Guds segl på hans ansigt, hans ord, som
nåede til selve sjælen hos alle, der hørte dem, undtagen dem, som var forhærdede
ved at modstå lyset, forblev i beskuernes hukommelse og vidnede om sandheden,
som han havde forkyndt.’ Spirit of Prophecy, bind 3, s. 299.

12. Hvordan rådede Paulus os til at behandle dem, der har fejlet? 2 Kor. 2, 7-
8.

BEMÆRK: ‘Der findes aldrig en tid, hvor det er rigtigt af dig eller mig at sige:
‟Jeg vil ikke tilgive min broder; jeg vil ikke vandre i fællesskab med ham.” Den,
som gør dette, sætter sig op imod Kristi lære. Hvis din broder ubevidst gør dig en
uret og så rækker fællesskabets hånd frem og siger: ‟Hvis jeg har fejlet og skadet
dig, så tilgiv mig,” og du trækker dig væk fra ham og nægter at tilgive ham, så
vandrer  du  væk fra  den  store  Rådgiver,  og  du  behøver  selv  at  angre  og  blive
tilgivet. Hvis han bevidst gør dig fortræd og senere angrer og siger: ‟Tilgiv mig,”
så har du ikke lov til at afvise ham og nægte at tilgive ham, fordi du måske tror, at
han ikke føler sig ydmyg nok og ikke mener det, han siger. Du har ingen ret til at
dømme ham, for du kan ikke læse hjertet. Hvis en broder fejler, så tilgiv ham, hvis
han beder dig om det. Hvis han ikke er ydmyg nok til at bede om tilgivelse,  så
tilgiv ham i dit hjerte og udtryk din tilgivelse i ord og handling. Så vil vægten af
hans synd på ingen måde hvile på dig. ‟Se du selv til, at ikke også du bliver fristet.”
‟Hvis  han  syv  gange  om dagen  forsynder  sig  imod dig og syv  gange kommer
tilbage til dig og siger: ‘Jeg angrer det,’ så skal du tilgive ham.” Og vi skal ikke
bare tilgive syv gange, men halvfjerds gange syv. Lige så ofte som Gud tilgiver os,
skal vi tilgive hinanden. Et menneske skal ikke sige til et andet: ‟Når jeg ser, at du
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har  reformeret  dig,  vil  jeg  tilgive  dig.”  Dette  er  ikke  Guds  plan.  Dette  er  i
overensstemmelse med den menneskelige naturs tilskyndelser. Ved at vise, at du
ikke ønsker fællesskab med din broder, sårer du ikke blot hans sjæl og din egen,
men du sårer også Kristi hjerte.’ Review & Herald, 8. april 1902. 
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‘Troen på Jesus’

UDENADSVERS: ‘Her gælder det om udholdenhed for de hellige, der holder
fast ved Guds bud og troen på Jesus.’ Åb. 14, 12. 

STUDIEHJÆLP: Selected Messages, bind 3, s. 172, 184.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Heb. 11, 6; 12, 1-4.
LEKTIENS MÅL: At studere eksemplet, som Kristus gav os på et liv af tro.

Indledning
‘“Jesu tro.” Der tales om den, men den bliver ikke forstået. Hvad udgør Jesu tro,
som er en del af den tredje engels budskab? Jesus, der blev vor syndbærer, så han
kunne blive vor syndtilgivende Frelser.  Han blev behandlet,  som vi fortjener  at
blive behandlet. Han kom til vor verden og tog vore synder, for at vi kunne få hans
retfærdighed.  Og troen på Kristi  evne til  at  frelse  os helt  og fuldt  er  Jesu tro.’
Selected Messages, bind 3, s. 172. 

‘Af hvert ord’

1. Hvilket princip forklarede Kristus var grundlaget for et troens liv? Matt.
4, 4. (Sammenlign med 5 Mos. 8, 3.).   

BEMÆRK: ‘“Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, som udgår
af Guds mund.” Ofte kommer en Kristi discipel i forhold, hvor han ikke kan tjene
Gud og dog fremme sine verdslige foretagender. Måske viser det sig, at lydighed
over for et tydeligt krav fra Gud vil afskære ham fra at tjene til livets underhold.
Satan ville gerne få ham til at tro, at han må ofre sin faste overbevisning. Men det
eneste, vi i denne verden kan stole på, er Guds ord. “Søg først Guds rige og hans
retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.” Matt. 6, 33. End ikke i dette liv
tjener det til vor fordel at vige bort fra at gøre vor himmelske Faders vilje. Når vi
får kendskab til kraften i hans ord, skal vi ikke gå ind på Satans forslag for at skaffe
os føde eller frelse vort liv. Det eneste, vi skal spørge om, er dette: Hvad er Guds
vilje? og hvordan lyder hans løfter? Når vi ved dette, skal vi adlyde det ene og stole
på det andet.’ Den Store Mester, s. 75.

2. Hvordan ved vi, at Kristus stolede fuldstændig på sin Fader? Joh. 14, 10.

BEMÆRK: ‘En slet og ret bekendelse af gudfrygtighed er uden værdi. En kristen
er den, der bliver i Kristus. Medmindre Guds sindelag bliver menneskets sindelag,
vil ethvert forsøg på at rense sig selv være nyttesløst; for det er umuligt at højne 
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menneskeheden  undtagen  gennem  en  kundskab  om Gud.  Spørgsmålet,  som du
behøver at stille dig selv, er: “Er jeg en kristen?” At være en kristen er langt mere
end,  hvad mange forstår.  Det  betyder  mere end blot  at  have dit  navn skrevet  i
menighedens protokol. Det betyder  at være forenet  med Kristus. Det betyder at
have en enfoldig tro, en urokkelig tillid til Gud. Det betyder at have en barnlig tillid
til din himmelske Fader gennem hans kære Søns navn og fortjeneste.’ The Faith I
Live By, s. 130.

‘Han, som sendte mig, er med mig’

3. Hvilken virkning af Kristi fuldstændige afhængighed af sin Fader blev set
i Kristi liv? Joh, 8, 29.

BEMÆRK: ‘Når vi modtager Kristus som blivende gæst i sjælen, vil Guds fred,
som overgår al forstand, bevare vore hjerter og vore tanker i Kristus Jesus. Skønt
Frelseren havde kamp og strid under sin jordiske vandring, levede han dog et liv i
fred. Medens vrede fjender stadig efterstræbte ham, kunne han sige: “Og han, som
sendte mig, er med mig; han har ikke ladet mig alene, fordi jeg altid gør, hvad der
er  ham velbehageligt.”  (Joh.  8,  29).  Ingen  storm af  menneskelig eller  djævelsk
vrede kunne forstyrre den ro, der bundede i hans fuldkomne samfund med Gud. Og
han siger til os: “Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer.” “Tag mit åg på jer,
og lær af mig; thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet; så skal I finde hvile.” (Joh.
14, 27; Matt. 11, 29).’ Med Mesteren På Bjerget, s. 23. 

4. Hvordan kan vi få den samme erfaring? Gal 2, 20.

BEMÆRK:  ‘Før  vi  kan  få  denne  erfaring,  må  ‘jeg’et,’  det  vil  sige  selvet,
korsfæstes. 
‘Dette kan kun ske ved tro på Kristus, ved den iboende Guds Ånds kraft. Paulus
formaner de troende. “Arbejd på jeres frelse med frygt og bæven; thi Gud er den,
som virker  i  jer både at  ville og at  virke,  for at hans gode vilje kan ske.” Den
kristne føler nok tilskyndelse til synd, men han fører en stadig krig mod den. Her er
det, der er brug for Kristi hjælp. Menneskelig svaghed forenes med guddommelig
styrke, og troen udbryder: “Men Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre
Jesus Kristus!” (1 Kor. 15, 57).’ Konfrontation, s. 388.
‘Tal  således  om  hans  forjættelser;  tal  om  Jesu  villighed  til  at  velsigne.  Han
glemmer  os  ikke  et  eneste  øjeblik.  Når  vi  trods  ubehagelige  omstændigheder
tillidsfuldt hviler i hans kærlighed og lukker os selv inde med ham, så vil følelsen
af hans nærværelse bringe en dyb, stille glæde. Kristus sagde om sig selv: “Jeg gør
intet af mig selv; men som min Fader har lært mig, således taler jeg. Og den, som
udsendte mig, er med mig; Faderen har ikke ladet mig alene, fordi jeg gør altid det,
som er ham velbehageligt.” (Joh. 8, 28-29).’ I Den Store Læges Fodspor, s. 497.
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‘Hvorfor har I ikke tro?’

5. Hvilket eksempel på tro viste Jesus sine disciple? Mark. 4, 37-40.

BEMÆRK: ‘Da Jesus blev vækket for at trodse uvejrets rasen, var der fuldkommen
fred over ham. Hverken i ord eller blik skimtede man nogen frygt, for der fandtes
ikke  frygt  i  hans  sjæl.  Men  han  hvilede  ikke,  fordi  han  vidste,  at  han  havde
almagtskræfter. Det var ikke som “jordens og havets og himmelens herre”, at han
hvilede så trygt. Denne magt havde han givet fra sig, og han siger: “Jeg kan slet
intet gøre af mig selv.” Joh. 5, 30. Han stolede på sin Faders magt. Det var i tro, tro
på Guds kærlighed og omsorg, at Jesus hvilede, og kraften i det ord, der stillede
stormen, var Guds kraft.’ Den Store Mester, s. 224.

6. Hvordan  lærte Jesus, at vi kan have en erfaring som hans? Joh. 15, 7.

BEMÆRK: ‘Vor vækst i  nåden, vor glæde, og hvad godt  vi  kan udrette,  er alt
sammen afhængigt af foreningen med Kristus. Det er ved samfund med ham hver
dag og hver time – ved at blive i ham – vi kan vokse i nåden. Han er ikke alene
troens begynder, men også dens fuldender. Det er Kristus først og sidst og altid.
Han må være med os, ikke blot ved begyndelsen og enden af vor bane, men ved
ethvert skridt på vejen… Du spørger måske: “Hvorledes kan jeg blive i Kristus?”
På samme måde som du antog ham i begyndelsen. “Derfor, ligesom I har modtaget
Kristus Jesus, Herren, så vandrer i ham.” “Min retfærdige skal leve af tro.” Kol. 2,
6; Heb. 10, 38. Du overgav dig til Gud for at tilhøre ham alene, for at tjene og
adlyde  ham,  og  du  antog  Kristus  som  din  frelser.  Du  kunne  ikke  selv  gøre
forsoning for dine synder eller forandre dit hjerte; men da du havde overgivet dig
til Gud, troede du, at han for Kristi skyld gjorde alt dette for dig. Ved tro blev du
Kristi ejendom, og ved tro må du vokse op til ham ved at give og tage. Du må give
alt: dit hjerte, din vilje, din tjeneste, overgive dig til ham for at lyde alle hans bud.
Og du må tage imod alt: tage imod Kristus, al velsignelses fylde, at han må bo i dit
hjerte og være din styrke, din retfærdighed, din evige hjælper for at du kan få kraft
til at vandre i lydighed. Du må hellige dig til Gud hver morgen. Gør dette til din
første gerning. Lad din bøn være: “Tag mig, Herre, at jeg må tilhøre dig alene! Jeg
lægger alle mine planer for dine fødder. Brug mig i dag i din tjeneste. Bliv hos mig
og lad al min gerning ske i dig.” Dette er et dagligt anliggende. Overlad dig til Gud
hver  morgen  for  den  dag,  der  er  begyndt.  Overgiv  alle  dine  planer  til  ham til
virkeliggørelse eller forkastelse, eftersom hans forsyn måtte vise dig det. Således
kan du hver dag give dit liv i Guds hånd, og derved vil dit liv mere og mere blive
dannet efter Kristi liv.’ Vejen til Kristus, s. 69-70.    
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‘Du lidet troende’

7. Hvilken utrolig ting var Jesus i stand til at gøre på grund af sin tro? Matt.
14, 24-25.  

BEMÆRK: ‘Kristus, som de havde forladt på den anden bred, viste sig for dem,
mens han roligt gik på de voldsomme skumklædte bølger. De havde været rådvilde
på  grund  af  deres  nyttesløse  anstrengelser  og  deres  situations  tilsyneladende
håbløshed og havde regnet alt for tabt. Da de så Jesus foran sig på vandet, øgede
det deres skræk, de tolkede det som et sikkert tegn på deres forestående død. De
skreg af skræk. Men i stedet for, at hans tilsynekomst indvarslede dødens nærvær,
kom han som en livets budbringer. Hans stemme hørtes over elementernes brølen:
“Det er mig, frygt ikke.” Hvor hurtig forandredes ikke scenen nu fra fortvivlelsens
rædsel til troens glæde og håb i deres elskede Mesters nærvær! Disciplene følte
ikke længere nogen bekymring eller frygt for døden, for Kristus var med dem. Skal
vi nægte at adlyde Kilden til al magt, hvis love selv havet og bølgerne adlyder?
Skal jeg være bange for at overlade mig til hans beskyttelse, som har sagt, at end
ikke  en  spurv  falder  til  jorden,  uden  at  vor  himmelske  Fader  bemærker  det?’
Testimonies, bind 4, s. 288.

8. Hvordan advarede Jesus imod dem, som ikke udøver deres tro? Matt. 14,
28-31.

BEMÆRK:  ‘Dette  er  evangeliets  videnskab.  Skriften  siger,  “Uden  tro  er  det
umuligt  at have hans velbehag.” Kundskaben om, hvad Skriften mener,  når den
lægger os nødvendigheden af at udvikle troen på sinde, er mere vigtig end enhver
anden kundskab, som vi kan tilegne os. Vi har mange problemer og sorger på grund
af vor vantro og uvidenhed om, hvordan vi skal udøve tro, Vi må bryde igennem
vantroens skyer.  Vi kan ikke have en sund kristen erfaring,  vi  kan ikke adlyde
evangeliet til frelse, før der er en bedre forståelse af troens videnskab og mere tro
udøves. Der kan ikke være nogen fuldkommengørelse af kristen karakter uden den
tro, som virker gennem kærlighed og renser sjælen.’ Review & Herald, 18. oktober
1898. 

‘Jeg vidste vel, at du altid bønhører mig’

9. Hvordan demonstrerede Jesus sin fuldstændige tro på sin Fader? Joh. 11,
41-42. Betragt versene 43-44.
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BEMÆRK: Bemærk, at Jesus takkede sin Fader for at have hørt hans bøn, inden
han så svaret på bønnen.
 ‘Sand tro griber og tilegner sig den lovede velsignelse, endnu før den erfares og
føles. Vi må i tro lade vore bønner trænge inden for det andet forhæng og lade vor
tro gribe fat på den forjættede velsignelse og tilegne os den som vor; og så bør vi
tro, at vi får velsignelsen, fordi vor tro har grebet den, og ifølge Guds ord tilhører
den os. “Alt, hvad I beder om og begærer,  tro, at I har fået det, så skal det ske
eder.” Dette er tro, nøgtern tro, som er vis på, at vi får velsignelsen, endnu før vi
erfarer den. Når man levende fatter den lovede velsignelse og glæder sig ved den,
opsluges troen.’ Budskaber til Menigheden, s. 91 
 
10. Hvilket løfte skal vi holde fast ved i bøn? Es. 65, 24. Betragt Dan. 9. 20-23.

BEMÆRK: ‘“Førend de kalder, svarer jeg; endnu mens de taler, hører jeg.” Es. 65,
24. Eftersom han har givet sådanne nådige løfter, hvorfor stoler vi så ikke på Gud?
Hvorfor tager vi ham ikke på ordet? Vi må have større tro. Under vore bønner må
vi bede med vort hjerte og tro på, at Gud hører og svarer,  selv mens vi beder.’
Review & Herald, 27. maj 1884.
‘Daniels bøn blev ikke opsendt forgæves. Selv før han var færdig med at bønfalde
Gud, viste Gabriel sig for ham igen.’ Review & Herald, 21. marts 1907.    

‘De hellige’

11. Hvilket suverænt eksempel på tro viste Jesus? Heb. 5, 7.

BEMÆRK: ‘I Getsemanes have bad Jesus til sin Fader og sagde “Min Fader, hvis
det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi. Dog, ikke som jeg vil, men som du
vil.” Matt. 26, 39. Det bæger, som han bad om, måtte gå ham forbi, som var så
bittert for hans sjæl, var det bæger, som skilte ham fra Gud på grund af verdens
synd. “Men ikke som jeg vil, men som du vil.” Matt. 26, 39. Den underkastelsens
ånd, som Kristus viste, når han bad til Gud, er den ånd, som Gud kan antage. Lad
sjælen føle sit behov, sin hjælpeløshed og sin betydningsløshed. Lad alle sjælsevner
blive taget i brug i et oprigtigt ønske om hjælp, og hjælpen vil komme. Lad troen
trænge gennem mørket. Gå med Gud i mørket så vel som i lys og gentage ordene:
‟Trofast er han, som gav forjættelsen.” Heb. 10, 23. Gennem prøvelsen af vor tro
opøves vi til at stole på Gud.’ Lys Fra Det Høje, s. 88.

12. Hvilken advarsel er vi givet om vigtigheden af tro? Heb. 11, 6.
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BEMÆRK: ‘Mange mener, at de har megen tro, når de får meget af Helligånden,
og at de ikke kan have tro, medmindre de føler Åndens kraft. Sådanne forveksler
tro med den velsignelse, som troen bringer. Tiden til at øve tro er netop, når vi føler
os blottet for Guds Ånd. Når tykke, mørke skyer synes at hvile over sindet, er det
tiden til at lade den levende tro gennemtrænge mørket og sprede skyerne. Sand tro
hviler  på de løfter,  Guds ord indeholder,  og kun de, der  adlyder  dette ord,  kan
tilegne sig dets herlige løfter. “Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed
om, hvad som helst I vil, og det I skal få det.” Joh. 15, 7. “Hvad vi end beder om,
får vi af ham, fordi vi holder hans bud og gør det, der er ham velbehageligt.” 1 Joh.
3, 22.’ Budskaber til Menigheden, s. 91-92.

13. Hvordan identificeres Guds sande hellige? Åb. 14, 12.

BEMÆRK: ‘For at berede mennesker til at bestå i dommen, befaler budskabet dem
at “frygte Gud og give ham ære,” og “tilbede ham, som har skabt himlen og havet
og kildevældene.” Resultatet af at vedkende sig disse bud fremgår af ordene om
“de hellige, der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus.” Det er nødvendigt, at
mennesker holder Guds lov, for at de kan være forberedt til dommen. Den lov vil
være  bedømmelsens standard.  Apostelen Paulus  siger:  “Alle,  som synder  under
loven, skal dømmes ved loven … på den dag,  da Gud ved Jesus Kristus … vil
dømme det, der skjuler sig i menneskene.” Og han siger,  at “lovens gørere skal
retfærdiggøres.” Rom. 2, 12-16. Tro er nødvendig for at holde Guds lov, for “uden
tro er det umuligt at have hans velbehag.” Og “alt det, som ikke udspringer af tro,
er synd.” Heb. 11, 6; Rom. 14, 23.’ Konfrontation, s. 360.
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‘Om I har indbyrdes kærlighed’

UDENADSVERS: ‘Hvis I elsker dem, som elsker jer, hvad tak kan I vente for
det? Syndere elsker jo også dem, som elsker dem.’ Luk. 6, 32.

STUDIEHJÆLP: Fundamentals of Christian Education, s. 177-180.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Luk. 6, 27-36.
LEKTIENS MÅL: At studere hvad Kristus lærte og viste om vigtigheden af

kærlighed.

Indledning
‘Kærligheden  praler  ikke.  Den  er  et  ydmygt  element;  den  tilskynder  aldrig  et
menneske til at prale og ophøje sig selv. Kærlighed til Gud og vore medmennesker
vil ikke åbenbares  i  ubesindige handlinger,  den vil heller  ikke få os til  at være
anmassende,  kritiske  eller  diktatoriske.  Kærligheden  opblæses  ikke.  Det  hjerte,
hvor kærligheden regerer, vil ledes til en mild, høflig og medfølende optræden over
for andre, hvad enten de passer ind i vor smag eller ej, hvad enten de respekterer os
eller behandler os dårligt. Kærligheden er et aktivt princip; den fremholder andres
bedste  for  os  hele  tiden  og  således  holder  den  os  tilbage  fra  ubetænksomme
handlinger,  så  vi  ikke  går  fejl  af  vort  mål  med  at  vinde  sjæle  for  Kristus.
Kærligheden søger ikke sit eget. Den vil ikke få mennesker til at søge deres eget
behag eller give efter for selvet. Det er den respekt, vi giver ‟jeg'et,” som så ofte
hindrer kærlighedens vækst.’ Testimonies, bind 5, s. 123.

‘Ligesom jeg har elsket jer’

1. Hvilken befaling gav Jesus sine disciple? Joh. 15, 12. Sammenlign med
Joh. 13, 34; 15, 17.   

BEMÆRK: ‘Kærlighed til mennesker er den jordiske tilkendegivelse af kærlighed
til Gud. Det var for at indpode os denne kærlighed, for at gøre os til børn af den
samme familie,  at  ærens  konge  blev  ét  med  os.  Og når  hans  afskedsord  går  i
opfyldelse: “I skal elske hverandre, ligesom jeg har elsket jer”; når vi elsker verden,
sådan som han elskede den, så har han nået sit mål med os. Så er vi skikkede for
Himmelen; thi vi ejer Himmelen i vore hjerter.’ Den Store Mester, s. 439.
‘Gud er kærlighed. Den, som bliver i Gud, bliver i kærligheden. Alle, der … er
blevet bekendt med vor himmelske Faders kærlighed og ømme omsorg, vil sprede
lys og glæde, hvor som helst de kommer. Deres nærværelse og indflydelse vil for
dem, de omgås, være som duften fra dejlige blomster, idet de er forenet med Gud
og himlen, og himlens renhed og ophøjede kærlighed formidles gennem dem til
alle, der kommer inden for deres indflydelse.’ Budskaber til de unge, s. 218.
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2. Hvordan forklarede Paulus, at kærlighed er et praktisk princip? 1 Kor.
13, 4-7.

BEMÆRK: Da Kong James fastlagde principperne for oversætterne af hans nye
udgave af Skrifterne, var et af disse principper, at de fortsat skulle bruge de udtryk,
som var i almindelig brug i de gejstlige kredse. Således blev det græske ord ‘agape’
oversat til  ‘barmhjertighed’,  da det var den fremherskende skik. (Tyndale havde
korrekt oversat det græske ord til ‘kærlighed.’) På samme måde blev det græske
ord  ‘ecclesia’  fortsat  oversat  som  ‘kirke’,  frem  for  forsamling,  som  Tyndale
foretrak at oversætte det til.
‘Det var den samme Jesus, som befalede,  at kærlighed skulle være det styrende
princip i det gamle religiøse system, som befalede, at kærlighed skulle være det
styrende princip i  sine efterfølgeres  hjerte  i  Det Nye  Testamente.  Udøvelsen af
kærlighedens princip er sand helliggørelse. De, som vandrer i lyset, vil være lysets
børn  og  vil  sprede  lyset  til  dem  omkring  sig  i  venlighed,  hengivenhed  og
umiskendelig  kærlighed.  “Gud er  kærlighed,  og den,  som bliver  i  kærligheden,
bliver i Gud, og Gud bliver i ham.” Kristus bor ikke i hjertet, medmindre kærlighed
næres  i  sjælen,  og  det  konstant.  Den,  som  er  blottet  for  kærlighed,  har  ikke
Retfærdighedens Sols klare lysstråler skinnende i sit hjertes og sinds kamre. Men
sjælen,  som har  åbnet  hjertets  dør  for  Jesus,  vil  åbenbare  livets  lys  i  praktisk
gudsfrygt.’ Youth’s Instructor, 8. november 1894.

‘Elsk jeres fjender’

3. Hvor  langt  skal  den  kristnes  kærlighed  række?  Matt.  5,  44-45.
Sammenlign med Luk. 6, 27-35.

BEMÆRK: ‘Vi skal elske vore fjender med den samme kærlighed, som Kristus
viste mod sine fjender ved at give sit liv for at frelse dem. Mange kan sige: “Det er
en hård befaling, for jeg vil gerne holde mig så langt væk fra mine fjender som
muligt.”  Men at  handle i  overensstemmelse med din egen  tilbøjelighed vil  ikke
være at efterleve de principper, som vor Frelser har givet. “Gør godt,” siger han,
“imod dem, der hader jer, og bed for dem, som forfølger jer, så I må vorde jeres
himmelske Faders børn; thi han lader sin sol stå op både over onde og gode og
lader det regne både over retfærdige og uretfærdige.” Dette skriftsted belyser  et
aspekt af kristen fuldkommenhed. Mens vi stadig var Guds fjender, gav Kristus sit
liv for os. Vi skal følge hans eksempel.’ Medical Ministry, s. 253. 

4. Hvordan viste Jesus denne slags kærlighed? Luk. 23, 34. Sammenlign med
ApG. 7, 60.
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BEMÆRK: ‘Medens soldaterne udførte deres skrækkelige arbejde, bad Jesus for
sine  fjender:  “Fader!  tilgiv  dem;  thi  de  ved  ikke,  hvad  de  gør.”  Hans  tanker
vandrede  fra  hans  egen  lidelse  til  hans  bødlers  synd  og  den  forfærdelige
gengældelse,  der  ville  ramme  dem.  Ingen  forbandelser  blev  nedkaldt  over
soldaterne, som behandlede ham så grusomt. Ingen hævn blev udtalt over præsterne
og rådsherrerne, der hoverede over at se deres planer lykkes. Han fremåndede kun
en bøn om, at de måtte finde tilgivelse, “thi de ved ikke, hvad de gør.”  Hvis de
havde  vidst,  at  de  udleverede  ham til  tortur,  der  var  kommet  for  at  frelse  den
syndige slægt fra evig undergang, ville de være blevet grebet af anger og rædsel.
Men deres uvidenhed var  ingen undskyldning for deres  brøde; thi  det  var deres
forrettighed at kende og modtage Jesus som deres Frelser. Nogle af dem ville dog
komme  til  at  se  deres  synd  og  angre  og  omvende  sig.  Nogle  ville  ved  deres
hårdnakkethed gøre det umuligt, at Jesu bøn for dem blev opfyldt. Men på trods af
det alt sammen var Guds formål ved at nå sin fuldendelse. Jesus erhvervede sig
retten til at være menneskers talsmand over for Faderen.’ Den Store Mester, s. 510.

‘Hvad mangler jeg endnu?’

5. Hvordan  sammenfattede  Jesus  betingelsen  for  at  komme  ind  i
himmeriget? Matt. 19, 16-19. Betragt Rom. 13, 10.

BEMÆRK: ‘Vi kan ikke elske både Gud og penge. Kærligheden til Gud overgår
kærligheden til penge i så stor en grad, at den rige løsriver sig fra sin rigdom og
giver Gud sin hengivenhed. Kærligheden driver ham til at hjælpe dem, som er i
nød, og til at støtte Guds sag. Hans største glæde er at bruge Herrens midler på rette
måde. Han regner ikke det, han ejer, som sit eget, men udfører trofast sin pligt som
Guds husholder. På den måde er det muligt for en rig mand at komme ind i Guds
rige.’ In Heavenly Places, s. 301.

6. Hvordan  åbenbarede  Jesus  det  praktiske  element  i  overholdelsen  af
budene? Matt. 19, 20-21.

BEMÆRK: ‘Den, der elsker sit eget jeg, overtræder loven. Dette ønskede Jesus at
vise den unge mand, og han stillede ham på en prøve, der  ville  åbenbare hans
hjertes egenkærlighed. Han viste ham det svage punkt i hans karakter Den unge
mand ønskede ikke mere oplysning. Han havde givet plads for en afgud i sit hjerte,
verden var hans gud. Han foregav at holde budene, men han manglede det princip,
som er selve ånden og livet i dem alle. Han havde ikke den sande kærlighed til Gud
og mennesker. Denne mangel betød, at han manglede alt, hvad der ville gøre ham
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skikket til at indgå i Guds rige. Fordi han elskede selvet og verdslig vinding var han
ikke i harmoni med Himmelens principper.’ Kristi Lignelser, s. 418.    

‘Derfor er kærlighed lovens opfyldelse’

7. Hvad viser vor kærlighed til Gud? Joh. 14, 21.  

BEMÆRK: ‘Vi beviser, at vi er Kristi venner, når vi viser en ubetinget lydighed
mod hans vilje. Det er ikke noget bevis at sige det og ikke gøre det; men at gøre det
og adlyde er beviset. Hvem adlyder budet om at elske hverandre, som Kristus har
elsket dem? ... Du må have en fastere, dybere, og mere uselvisk kærlighed, end du
endnu har haft, hvis du skal adlyde Kristi bud.’ Testimonies, bind 1, s. 690.

8. Hvordan viste Johannes sin forståelse af dette princip? 1 Joh. 5, 2-3.

BEMÆRK: ‘De, som er besjælet af sand kærlighed til Gud, vil nære et alvorligt
ønske om at kende hans vilje og at gøre derefter. Apostlen Johannes, hvis breve
handler så udførligt om kærligheden, siger: “Dette er kærlighed til Gud, at vi holder
hans bud.” 1 Joh. 5, 3. Det barn, der elsker sine forældre, vil vise denne kærlighed
ved en villig lydighed; men det egenkærlige og utaknemmelige barn søger at gøre
så lidt som muligt for forældrene, medens det samtidig gerne vil nyde alle de goder,
som bliver det lydige og trofaste barn til del. Den samme forskel gør sig gældende
blandt  dem, der  udgiver  sig  for  at  være  Guds børn.  Mange,  som ved,  at  de er
genstand  for  Guds  kærlighed  og  omsorg,  og  som  gerne  vil  modtage  hans
velsignelse, finder ingen glæde i at gøre hans vilje. De betragter Guds krav til dem
som et  snærende  bånd og hans  befalinger  som et  tungt  åg.  Den derimod,  som
virkelig tragter efter hellighed i hjerte og liv, finder sin lyst i Guds lov og beklager
kun, at han kommer så meget til kort i opfyldelsen af dens krav.’ Det Virkelige Liv,
s. 89.

‘Større kærlighed har ingen’

9. Hvad anså  Jesus  som det  største  bevis  for,  at  et  menneske  elsker  sine
venner? Joh. 15, 13.

BEMÆRK: ‘Hvordan viste Kristus sin kærlighed for de stakkels mennesker? Ved
at ofre sin egen herlighed, sine egne rigdomme, endda sit dyrebareste liv. Kristus
indvilligede i et liv i ydmyghed og stor lidelse. Han underkastede sig en rasende og
morderisk  skares  grusomme hån  og  den  mest  pinefulde  død på  korset.  Kristus
sagde: “Dette er mit bud, at I skal elske hverandre, ligesom jeg har elsket jer. Større
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kærlighed har ingen end den at sætte livet til for sine venner. I er mine venner, hvis
I gør, hvad jeg byder jer.”’ Testimonies, bind 1, s. 690.
 
10. Hvordan demonstrerede Jesus denne kærlighed? Joh. 10, 17. Betragt Es.

53, 4-5.

BEMÆRK: ‘Her er kærlighed, som intet sprog kan udtrykke. Den, som betragter
denne  uforlignelige  kærlighed,  vil  blive  forædlet  i  tanke,  lutret  i  hjertet  og
forvandlet i karakteren. Han vil gå ud for at være et lys i verden og i nogen grad
genspejle denne forunderlige kærlighed. Jo mere vi betragter Kristi kors, jo mere
vil vi tilegne os apostelens ord, da han sagde: “Thi jeg havde fattet det forsæt ikke
at ville vide af noget andet, medens jeg var iblandt jer, end Jesus Kristus og det
som korsfæstet.” “Men det være langt fra mig at rose mig af noget andet end vor
Herres Jesu Kristi kors, ved hvem verden er korsfæstet for mig, og jeg for verden.”’
Bible Echo, 15. september 1892.    

‘Derpå skal alle kende’

11. Hvad anser Jesus som bevis for, at vi er hans disciple? Joh. 13, 35.

BEMÆRK: ‘Kærlighedens gyldne lænker, der binder de troendes hjerter sammen i
enighed,  i  samfund  og  i  enhed  med  Kristus  og  Faderen,  …  vidner  om
kristendommens  magt,  der  ikke  kan  bestrides… Satan  forstår,  hvilken  magt  et
sådant vidnesbyrd om, hvorledes nåden kan forvandle karakteren, har på verden.
Han vil bruge alle tænkelige midler for at bryde den gyldne kæde, der binder deres
hjerter  sammen,  som  tror  på  sandheden  og  er  nært  forenet  med  Faderen  og
Sønnen.’ At Jeg Må Kende Ham. 16. juni.
‘De, der aldrig har erfaret Kristi milde, vindende kærlighed, kan ikke lede andre til
livets kilde. Hans kærlighed i hjertet er en tvingende magt, som leder mennesker til
at åbenbare ham i deres samtale, i den milde, medfølende ånd og ved at opløfte
livet hos dem, som de kommer i forbindelse med. I det hjerte, som er fornyet af
Guds nåde, er kærlighed handlingernes styrende princip. Den forandrer karakteren,
styrer impulserne, behersker lidenskaberne og forædler hengivenheden. Når denne
kærlighed næres i sjælen, gør den livet skønnere og øver en forædlende indflydelse
på alle omkring. Den, som elsker Gud højest og sin næste som sig selv, vil virke
med den stadige forståelse af,  at han er et  skuespil for verden, for engle og for
mennesker. Han vil åbenbare Kristi nådes forvandlende kraft i sit liv ved at gøre
Guds vilje til sin vilje. Under alle livets forhold vil han gøre Kristi eksempel til sin
vejleder. Enhver sand, selvopofrende arbejder for Gud er villig til at yde og lade sig
bruge til  andres  vel.  Ved alvorlige og betænksomme bestræbelser  på at  hjælpe,
hvor  hjælp  behøves,  viser  den  sande  kristne  sin  kærlighed  til  Gud  og  til  sine
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medmennesker. Måske han mister sit liv i tjeneste. Men når Kristus kommer for at
samle sine juveler, vil han finde det igen.’ God’s Amazing Grace, s. 23.

12. Hvilket  praktisk  bevis  på  denne  kærlighed  blev  set  blandt  de  første
troende? ApG. 2, 44-46.

BEMÆRK: ‘Denne kærlighed er vidnesbyrdet om, at de er Jesu disciple. “Derpå
skal  alle  kende,  at  I  er  mine  disciple,  om  I  har  indbyrdes  kærlighed.”  Når
mennesker  er  knyttet  til  hinanden,  ikke  ved  magt  eller  selviskhed,  men  ved
kærlighed,  så  giver  de  udtryk  for  en  indflydelse,  som  overgår  enhver  jordisk
indflydelse. Hvor enheden er til stede, er den vidnesbyrd om, at Guds billede er ved
at blive gendannet i menneskene, at der er blevet indpodet et nyt livsprincip. Den
viser, at der i den guddommelige natur er kraft til at modstå det ondes overnaturlige
kræfter,  og  at  Guds  nåde  kan  betvinge  den  selviskhed,  der  er  naturlig  for  det
menneskelige hjerte.’ Den Store Mester, s. 464.
‘Kærlighedens  plante  må  omhyggeligt  passes,  ellers  vil  den  dø.  Ethvert  godt
princip må værnes om, hvis vi ønsker, at det skal trives i sjælen. Det, som Satan
planter i hjertet, misundelse, jalousi, onde tanker, ond tale, utålmodighed, fordom,
selviskhed, begær og forfængelighed, må rykkes op med rode. Hvis disse onde ting
får lov at blive i sjælen, vil de bære frugt, ved hvilken mange vil blive besmittede.
Hvor mange er der ikke, som dyrker de giftige planter, som dræber kærlighedens
dyrebare frugter og besmitter sjælen! Nogle af de, som nærer ondskab, tror, at de
har en byrde for sjæle. De bekender deres kærlighed til Gud offentligt, og dog ser
de  ikke  nødvendigheden  af  at  luge  hjertets  have,  at  rykke  alt  grimt,  vanhelligt
ukrudt op med rode, at lade Retfærdighedens Sols stråler skinne ind i deres sjæls
tempel. De kender ikke Jesus. De har ingen kundskab om, hvad det betyder at være
en praktisk kristen, det vil sige at ligne Kristus. Signs of the Times, 14. november
1892. 
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‘Fred være med eder’

UDENADSVERS: ‘Så skal Guds fred, som overgår al  forstand, bevare jeres
hjerter og jeres tanker i Kristus Jesus.’ Fil. 4, 7.

STUDIEHJÆLP: Kraft Fra Det Høje, s. 179.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Matt. 11, 28-30..
LEKTIENS MÅL: At studere vigtigheden af fred i Kristi liv og lære.

Indledning
‘Der følger velsignelse med fredsstifterne. Måtte Herren gennemsyre mig med sin
Ånd, så jeg altid kunne være det, Kristus kalder en fredsstifter! Jeg elsker ikke splid
og stridens atmosfære. Jeg ønsker at kunne bede Herrens bøn: “Forlad os vor skyld,
som vi også forlader vore skyldnere.” Hvordan kan vi bede denne bøn, og samtidig
have et uforsonligt sindelag?’ Kraft Fra Det Høje, s. 239. 

‘I skal få hvile’

1. Hvad tilbyder Jesus alle dem, som kommer til ham? Matt. 11, 28.   

BEMÆRK: ‘Med disse ord henvender Jesus sig til hvert eneste menneske. Hvad
enten de ved det eller ej, så er alle trætte og tyngede af byrder. Alle er knugede af
byrder, som kun Kristus kan borttage. Den tungeste byrde, vi bærer på, er syndens
byrde. Hvis det blev overladt til os selv at bære denne byrde, ville den knuse os.
Men han, som er uden synd, har taget vor plads. “Herren lod falde på ham den
skyld, der lå på os alle.” Es. 53, 6. Han har båret vor syndebyrde. Han vil tage det,
som tynger,  fra  vore  trætte  skuldre.  Han  vil  give  os  hvile.  Han  vil  også  bære
bekymringens og sorgens byrde. Han opfordrer os til at kaste al vor sorg på ham,
thi han bærer os på sit hjerte.’ Den Store Mester, s. 219.

2. Hvordan skal vi modtage den hvile, Jesus tilbyder? Matt. 11, 29-30.

BEMÆRK: ‘Okser får et åg på, når de skal arbejde, og åget er en betingelse for, at
de kan arbejde ordentligt. Ved dette eksempel lærer Kristus os, at vi er kaldede til
at  tjene,  så længe vi lever.  Vi skal  tage hans åg på os,  så at vi  kan blive hans
medarbejdere…  Der  findes  mange,  hvis  hjerte  pines  under  en  byrde  af
bekymringer, fordi de søger at leve efter verdens målestok. De har valgt at tjene
den, har taget dens bekymringer på sig og antaget dens skikke. Således ødelægges
deres  karakter,  og deres  liv bliver til  en byrde.  For at  kunne tilfredsstille deres
ærgerrighed og verdslige begæringer krænker de samvittigheden og skaffer sig 
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ekstra byrde af samvittighedsnag. De bestandige bekymringer slider på livskraften.
Vor Herre vil, at de skal lægge dette trældomsåg fra sig. Han opfordrer dem til at
tage imod hans åg. Han siger: “Mit åg er gavnligt, og min byrde er let.” Han byder
dem søge Guds rige og hans retfærdighed, og han lover dem, at alt, hvad der er
nødvendigt i dette liv, skal gives dem i tilgift. Bekymring er blind og kan ikke se
ind  i  fremtiden,  men  Jesus  ser  afslutningen  lige  fra  begyndelsen.  I  hver
vanskelighed har han sin egen måde til at bringe lettelse. Vor himmelske Fader har
tusinde måder, hvorpå han kommer os til hjælp, men som vi ikke kender noget til.
De, der godkender denne ene grundregel: at lade tjenesten for Gud og hans ære gå
forud for alt andet, vil se vanskelighederne forsvinde og en tydelig vej foran sig.’
Den Store Mester, s. 220.

‘Fred i mennesker, der har hans velbehag’

3. Hvordan  bliver  vi  vist,  at  Kristus  kom  for  at  bringe  fred  til
menneskeheden? Luk, 2, 14; Ef. 2, 14. 

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

4. Hvordan får vi adgang til den fred, som Kristus kom for at give? Rom. 5,
1.

BEMÆRK:  ‘Ethvert  menneskes  erfaringer  vidner  om  sandheden  i  disse  ord  i
Skriften: “Men de gudløse er som det oprørte hav, der ikke kan komme til ro... De
gudløse har ingen fred, siger min Gud.” Es. 57, 20-21. Synden har ødelagt vor fred.
Så længe vort eget  jeg ikke er underkuet,  kan vi ikke finde nogen hvile. Ingen
menneskelig kraft kan styre sjælens stærke lidenskaber. Dette formår vi lige så lidt,
som  disciplene  formåede  at  standse  den  storm,  der  rasede.  Men  han,  som  fik
bølgerne på Genezaret sø til at falde til ro, har talt fredens ord til hver eneste sjæl.
Hvor voldsomt end uvejret  er, så vil de,  der vender sig til  Jesus med dette råb:
“Herre, frels os!” blive reddet. Hans nåde, som forsoner sjælen med Gud, dæmper
de menneskelige lidenskabers strid, og i hans kærlighed finder sjælen hvile. Han
“skiftede stormen til stille, så havets bølger tav; og glade blev de, fordi det stilned;
han førte dem til havnen, de søgte” Sal. 107, 29-30. “Da vi nu er retfærdiggjorte af
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tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus.” “Retfærds frugt bliver fred
og rettens vinding tryghed for evigt” Rom. 5, 1; Es. 32, 17.’ Den Store Mester, s.
225.

‘Ikke, som verden giver’

5. Hvordan forklarede Kristus,  at den fred, han tilbyder, er forskellig fra
den fred, som findes i verden? Joh. 14, 27. 

BEMÆRK: ‘Kort før sin korsfæstelse havde Kristus testamenteret sine disciple en
fredens arv. “Fred efterlader jeg jer,” sagde han, “min fred giver jeg jer; jeg giver
jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte forfærdes ikke og være ikke modløst!” Joh.
14, 27. Denne fred er  ikke den,  som stammer fra  enighed med verden.  Kristus
tilkøbte sig aldrig fred ved at gå på akkord med det onde. Den fred, som Kristus
efterlod sine disciple, er snarere indre end ydre og skulle stedse forblive hos hans
vidner trods strid og kamp.’ Mesterens Efterfølgere, 49.

6. Hvordan viste Jesus, at den fred, han tilbyder, ikke er ydre? Luk. 12, 51-
53. Sammenlign med Joh. 16, 33.

BEMÆRK: ‘Kristus sagde om sig selv: “I må ikke mene, at jeg er kommen for at
bringe fred på jorden; jeg er ikke kommen for at bringe fred men sværd.” Matt. 10,
34. Skønt han var fredens fyrste, var han dog årsag til strid. Han, der kom for at
forkynde det glade budskab og skabe håb og glæde i menneskenes børns hjerter,
gav anledning til en strid, som brænder dybt og vækker de største lidenskaber i det
menneskelige  sind.  Og  han  siger  advarende  til  sine  disciple:  “I  verden  har  I
trængsel!” Joh. 16, 33. “De skal lægge hånd på jer og forfølge jer og overgive jer til
synagoger  og  kaste  jer  i  fængsler,  og  I  skal  føres  frem  for  konger  og
landshøvdinger for mit navns skyld.” “I skal endog forrådes af forældre og brødre
og slægtninge  og venner,  og nogle  af  jer  skal  de slå  ihjel.”  Luk.  21,  12. 16…
Sandhedens historie har altid været en beretning om kamp mellem det gode og det
onde.  Evangeliets  forkyndelse  er  i  denne  verden  altid  foregået  lige  over  for
modstand, farer, tab og lidelse.’ Mesterens Efterfølgere, 49.    

‘Hvorfor er I så bange?’

7. Hvordan viste Jesus, at hans liv var et liv af fred? Mark. 4, 37-40.  
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BEMÆRK: ‘Stormen er blevet så stærk, at alle deres forsøg på at styre skibet er
forgæves;  Jesus er deres eneste håb.  I samme øjeblik røber et  lynglimt,  at han
sover dybt, uforstyrret under larmen og forvirringen. De skynder sig hen til ham og
råber bebrejdende, mens de bøjer sig over hans liggende skikkelse: “Mester, bryder
du dig ikke om, at vi går under?” Deres hjerter er bedrøvede over, at han kan hvile
så fredfyldt, mens fare og død truer dem, og mens de har kæmpet så hårdt imod
stormens raseri. Dette fortvivlede råb vækker Jesus op af hans forfriskende søvn.
Idet disciplene skynder sig tilbage til deres årer for at gøre en sidste anstrengelse,
rejser Jesus sig op. I sin guddommelige majestæt står han på fiskernes ydmyge båd,
mens stormen raser, bølgerne slår ind over dem, og de livlige lyn spiller omkring
hans rolige og frygtløse ansigt. Han løfter sin hånd, som han så ofte har brugt til
barmhjertighedsgerninger,  og siger  til  de vrede  bølger:  “Ti,  vær stille!” Uvejret
holder  op,  bølgerne  adlyder.  Jesus  irettesætter  dem og  siger,  “Hvorfor  er  I  så
bange? Hvorfor har I ikke tro?”’ Spirit of Prophecy, bind 2, s. 308.

8. Hvordan forsøgte Jesus under sit livs krise at bringe fred til sine disciple?
Joh. 14, 1.

BEMÆRK:‘ I sin tale til disciplene kom Jesus ikke med sørgelige hentydninger til
sin egen lidelse og død. Hans sidste testamentariske gave til dem bestod i en arv af
fred. Han sagde: “Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke,
som verden giver. Jeres hjerte forfærdes ikke og være ikke modløst.”’  Den Store
Mester, s. 460.
‘Han efterlod dem den fred, som havde været hans i løbet af hans liv på jorden, den
fred, som havde været hos ham midt i fattigdom, modgang og forfølgelse, og som
skulle  være  hos  ham under  hans  kval  i  Getsemane  og  på  det  grusomme kors.
Frelserens liv på denne jord var et liv i fred, selvom det blev levet midt i konflikt.
Ingen storm af satanisk vrede kunne forstyrre roen ved dette fuldendte samfund
med Gud. Og han siger til os: “Min fred giver jeg eder.” De, som tager Kristus på
ordet og overgiver deres sjæle til hans varetægt, deres liv til hans bestemmelse, vil
finde fred og ro. Intet i verden kan bedrøve dem, når Jesus gør dem glade ved sin
nærværelse. I fuldkommen overgivelse er der fuldkommen hvile. Herren siger: “Du
vil bevare ham i fuldkommen fred, hvis sind dvæler ved dig: fordi han stoler på
dig.”  Es.  26,  3  [efter  engelsk  oversættelse].  Det  er  kærligheden  til  selvet,  der
ødelægger vor fred. Så længe selvet er i live, står vi altid rede til at beskytte det
mod ydmygelse og fornærmelse. Men når selvet er dødt, og vort liv er skjult med
Kristus i Gud, vil vi ikke tage tilsidesættelse eller foragt nært. Når vi modtager
Kristus i  sjælen som en blivende gæst,  vil  Guds fred,  som overgår  al  forstand,
bevare vort hjerte og sind. Der findes ingen anden grundvold for fred end dette.
Kristi nåde i hjertet undertrykker fjendskab; den dæmper strid og fylder sjælen med
kærlighed.  Den,  som  har  fred  med  Gud  og  sit  medmenneske,  kan  ikke  gøres
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ulykkelig. Det hjerte, som er i harmoni med Gud, tager del i himmelens fred og vil
sprede dens velsignede indflydelse rundt omkring.’  In Heavenly Places, s. 249.

‘Fredens Gud’

9. Hvordan kan vi blive delagtige i Kristi fred? Rom 8, 6.

BEMÆRK: ‘Så vi mere af himmelen med troens øje, ville der være større lys, mere
fred og glæde langs hele livets vej. Vi holder vore øjne så nøje fikseret på jordens
lave land og ser på de verdslige tings flygtige og vildledende tillokkelser, så vi ved
at  beskue  bliver  forandret  til  det  jordiske.  Hvis  troens  øje  blev  løftet  til  at  se
gennem fremtidens slør og skelne tegnene på Guds kærlighed og herlighed i det
forjættede liv hinsides, burde vi være mere åndeligtsindede, og himmelens skønhed
og glæder ville blande sig med vort daglige liv. Vi burde udruste os til trofast at
udføre vor gerning i dette liv og til det højere liv hinsides.’ Signs of the Times, 12.
december 1878.
 
10. Hvilket råd gav Paulus dem, som søger fred? 2 Kor. 13, 11; Fil. 4, 9.

BEMÆRK: ‘Sandhedens virkning på hjertet er at rense det fra enhver besmittelse.
Den vil ikke øge kærligheden til selvet, men vil lede modtageren til at ydmyge sit
hjerte  og  ikke  tilskrive  selvet  noget,  men  alt  til  Gud.  Han  hører  op  med  at
værdsætte sig selv højere end sine brødre. Hans tidligere følsomhed over for foragt,
ligegyldighed eller hån forsvinder, og han er ikke så let at irritere; han bliver mild
og  ydmyg  og  er  et  eksempel  på  enkelheden  hos  Kristus,  som  var  ydmyg  og
sagtmodig af hjertet.  Hans eget  land og hans personlige venner er ikke længere
grænselinjerne for hans kærlighed. Han elsker Jesus af hele sit hjerte, og alle dem,
der  prøver  at  være  Guds børn,  elsker  han som sig selv.  Der  er  en  fuldstændig
forandring i hans liv. Hvor han tidligere levede for sig selv, lever han nu til Guds
ære og holder Kristi kors op som sit banner, for at det kan blive beundret af alle.’
Bible Echo, 1. februar 1886.    

‘Med al ydmyghed og sagtmodighed’

11. Hvilken særlig velsignelse tildelte Jesus dem, som bringer fred? Matt. 5, 9.
Sammenlign med Jak. 3, 18.

BEMÆRK: ‘Her i verden møder du personer med forskellige slags temperament,
og du må huske, at de adskiller sig ikke mere fra dig, end du adskiller dig fra dem.
Vi må opelske overbærenhed, langmodighed, venlighed, godhed og kærlighed, og
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vi skal  bindes med menneskeslægtens broderskabsbånd.  Måtte den kære Frelser
være  en  velkommen  gæst  i  dit  hjerte!  Dersom Kristus  bor  der,  vil  du  dagligt
åbenbare venlighedens lov, som vil komme til udtryk i ord. Du vil have indre fred.
Der vil være fred omkring dig, og du vil synge for Herren i dit hjerte. Der følger
velsignelse med fredsstifterne.’ Kraft Fra Det Høje, s. 239.

12. Hvilken karakter vil fredsstifteren besidde? Ef. 4, 2-3.

BEMÆRK: ‘Når Kristi nåde modtages i hjertet, undertrykker den fjendskabet; den
dæmper  kiv  og  fylder  sjælen  med  kærlighed.  Den,  der  har  fred  med  Gud  og
mennesker, kan ikke gøres ulykkelig. Der vil ikke være misundelse i hans hjerte,
ingen ond mistanke vil få plads der, og had kan ikke forekomme. Det hjerte, der er i
overensstemmelse  med  Gud,  er  delagtigt  i  himmelens  fred  og  vil  sprede  dens
velsignede indflydelse overalt omkring sig. Fredens ånd vil lægge sig som dug på
hjerter, der er trætte og besværede af jordisk strid. Kristi efterfølgere er udsendt til
verden med budskabet om fred. Enhver, som ved den ubevidste indflydelse af en
hellig vandel åbenbarer Kristi kærlighed, enhver, som ved ord eller handling leder
en anden til at forsage synd og overgive sit hjerte til Gud, er en fredsstifter.  Og
“salige er de, som stifter fred, thi de skal kaldes Guds børn.” Fredens ånd er et
vidnesbyrd  om  deres  forbindelse  med  Himmelen.  Kristi  vellugt  omgiver  dem.
Livets duft og karakterens ynde åbenbarer for verden den kendsgerning, at de er
Guds børn. Menneskene vil kunne se på dem, at de har været med Jesus.’  Med
Mesteren På Bjerget, s. 34-35.
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‘Åndens frugt er… glæde’

UDENADSVERS: ‘Dette har jeg sagt til jer, for at min glæde skal være i jer, og
jeres glæde kan blive fuldkommen.’ Joh. 15, 11.

STUDIEHJÆLP: Vejen til Kristus, s. 116-128.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Fil. 4, 4-9. 
LEKTIENS MÅL: At studere hvad Jesus lærte om glædens plads i den kristnes

erfaring.

Indledning
‘Enkelte kristne har et så sørgmodigt og nedtrykt udseende, at man skulle tro, de
var fuldstændigt venneløse. De giver andre et falsk indtryk af den kristne tro. Der
findes  mennesker,  som  har  den  forestilling,  at  det  ligger  under  den  kristnes
ophøjede  værdighed  at  give  udtryk  for  livsglæde.  Men  dette  er  en  fejltagelse.
Himmelen er fyldt med glæde, og dersom vi fylder sindet med himmelens glæder
og lader dem komme til syne i ord og handlinger, så langt det er muligt, ærer vi vor
himmelske Fader i lagt større grad, end hvis vi er sørgmodige og nedtrykte.’  Det
Kristne Hjem, s. 334. 

‘Jeres glæde kan blive fuldkommen’

1. Hvilken virkning skulle Kristi fødsel have på verden? Luk. 2, 10-11.   

BEMÆRK: ‘Det er den kristnes pligt at overbevise verden om, at Kristi religion
afklæder sjælen tunghedens og sorgens klæder og iklæder den med glæde og fryd.
De,  som tager  imod Kristus  som en synd-tilgivende  Frelser,  bliver  iklædt  hans
klæder af lys.  Han borttager  deres synder og giver  dem sin retfærdighed. Deres
glæde  er  fuldkommen.  Hvem  er  mere  berettigede  end  kristne  til  at  synge
glædessange? Har de ikke forventningen om at blive medlemmer af den kongelige
familie,  børn af  den himmelske Konge?  Er evangeliet  ikke et  budskab om stor
glæde? Når Guds løfter frimodigt og fuldstændigt accepteres, bringes himmelens
klarhed ind i livet.’ Manuscript Releases, bind 13, s. 212.

2. Hvordan beskrev Jesus den virkning, som hans lære er udtænkt til at have
på tilhørens hjerte? Joh. 15, 1.

BEMÆRK: ‘“Dette har jeg sagt til  jer,” siger  Frelseren,  “for at min glæde skal
være i jer, og jeres glæde kan blive fuldkommen” (Joh. 15, 11). Arbejdet med at
sejre er ikke et glædesløst arbejde; nej, sandelig. Det betyder kommunikation med 
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himmelen. Du kan gå til Gud i bøn; du kan bede og modtage; du kan tro og støtte
din hjælpeløse sjæl til Kristus. Det betyder, at menneskeheden kan gøre Guds vilje
og veje. Menneskelighed og guddommelighed er forenet til netop dette formål.’ In
Heavenly Places, s. 279.

‘Glæde i Himmelen’

3. Hvad sagde Jesus, bringer glæde i himmelen? Luk. 15, 7.

BEMÆRK: ‘Den forløste og fra synden rensede sjæl, hvis ædle evner alle sammen
er helliget til Guds tjeneste, er af uberegnelig værd, og der er glæde i himmelen for
Guds ansigt og blandt de hellige engle over hver eneste genløst sjæl, en glæde, som
udtrykkes i hellige sejrssange.’ Vejen til Kristus, s. 128. 

4. Hvad vil bringe usigelig glæde til Jesus? Jud. v. 24.

BEMÆRK: ‘“Det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi engang skal blive. Men vi ved,
at når Han åbenbares, skal vi blive ham lige, thi vi skal se ham, som han er.” 1 Joh.
3, 2. Da skal Kristus i frugten af sit arbejde se dets løn. I den store skare, som intet
menneske kunne tælle, og som han fremstiller “dadelfri for sin herlighed i fryd”
(Jud. 24), skal han, hvis blod har genløst os, og hvis liv har belært os, “fordi hans
sjæl har haft møje,” “se det, hvorved han skal mættes.” Es. 53, 11.’ Uddannelse, s.
309.

‘Springe højt af glæde’

5. Hvordan lærte Jesus os at reagere på tidspunkter, hvor vi bliver forfulgt?
Luk. 6, 22-23. Sammenlign med Jak. 1, 2.

BEMÆRK: ‘Ikke med sorg, men med glæde, skulle de møde forfølgelser. Enhver
ildprøve  er  Guds  middel  til  deres  lutring.  Hver  prøve  dygtiggør  dem til  deres
tjeneste som hans medarbejdere.  Hver strid har sin opgave i den store kamp for
retfærdigheden og vil forøge glæden ved deres endelige sejr. Med dette i udsigt vil
deres tros og tålmodigheds prøvelser snarere blive modtaget med glæde end frygtet
og undgået.’ Den Store Mester, s. 201.

6. Hvilket lys kastede Paulus over Kristi ord? Heb. 12, 11.
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BEMÆRK: ‘For at selvet må dø, er vi kaldet til at udholde prøvelser, og når Herren
lægger sin tugtende hånd på os, skal vi ikke frygte og klage, ikke være genstridige
eller  ved bekymring rive os  ud af  Kristi  hånd. Vi  skal  ydmyge  os  for  Gud og
bønfalde ham om at give os hvile og fred. Vi træder ind i prøvelsens ildovn med
vore  hjerter  formørkede  af  selviskhed;  men  hvis  vi  er  tålmodige  under  den
afgørende  prøve,  vil  vi  komme  frem  og  genspejle  det  guddommelige  billede,
ligesom guld lutret i ilden. “Al tugtelse synes vel i øjeblikket ikke at være til glæde,
men til sorg; men siden giver den dem, der er opøvet ved den, en fredens frugt:
retfærdighed.”’ Signs of the Times,10. december 1896.    

7. Hvordan beskrev  Kristus  dem,  hvis  glæde forsvinder  under tider  med
forfølgelse? Matt. 13, 20-21.  

BEMÆRK: ‘Mange antager evangeliet mere for at undgå lidelser end for at finde
frelse fra synd. De glæder sig til en tid, for de mener, at fromhed vil befri dem for
vanskeligheder  og  prøvelser  Så  længe  alt  går  godt  for  dem,  synes  de  at  være
oprigtige kristne. Men når fristelsens ildprøve kommer, vakler deres tro. De kan
ikke tåle  bebrejdelser  for  Kristi  skyld.  Når  Guds ord viser  dem en  eller  anden
skødesynd eller  kræver selvfornægtelse  eller  opofrelse,  bliver  de forargede.  Det
ville være alt for besværligt for dem at foretage en gennemgribende forandring i
deres liv. De ser på de nuværende ubehageligheder og prøvelser og glemmer de
evige værdier. Ligesom disciplene, der forlod Jesus, er de rede til at sige: “Det er
en hård tale; hvem kan holde ud at høre på den?”’ Kristi Lignelser, s. 32.

‘Af glæde over den’

8. Hvordan beskrev Jesus glæden, der kommer ved at opdage sandheden?
Matt. 13, 44. Sammenlign med Rom. 15, 13.

BEMÆRK:  ‘En sand kristens  glæde  og  trøst  må  og  vil  være  i  Himmelen.  De
længselsfulde sjæle hos dem, der har smagt den tilkommende verdens kræfter og
har frydet sig over himmelske glæder, vil ikke finde tilfredsstillelse i jordiske ting.
Sådanne vil finde nok at tage sig for i deres ledige øjeblikke. Deres sjæle vil hige
efter Gud. Hvor skatten er, der vil hjertet også være, plejende et lifligt samfund
med Gud,  som de  elsker  og tilbeder.  Deres  forlystelser  vil  bestå i  at  tænke på
skatten - den hellige Stad, den nye jord, deres evige hjem. Og medens de dvæler
ved disse ting, som er ophøjede, rene og hellige, vil himmelen komme dem nær, og
de vil mærke Helligåndens kraft; dette vil bidrage til at drage dem mere og mere
bort fra verden og lede til, at de himmelske ting, deres yndige hjem, bliver deres
trøst og største glæde. Dragelsen til Gud og Himmelen vil da blive så stærk, at intet
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kan aflede deres sind fra den store opgave at sikre sig sjælens frelse og at ære og
forherlige Gud.’ Budskaber til Menigheden, s. 135.

9. Hvad, sagde Jesus, vil bringe glæde til den kristne? Joh. 16, 24. 

BEMÆRK: ‘Lige  så snart  Guds  barn nærmer  sig nådestolen,  påtager  den  store
Talsmand sig at føre hans sag. Ved det første udtryk for anger og bøn om tilgivelse
overtager  Kristus vedkommendes sag og gør den til  sin.  Han kommer frem for
Faderen med denne bøn, som om det var hans egen bøn. Når Kristus går i forbøn
for os, lægger Faderen sin nådes skatte frem for os, for at vi skal tilegne os dem,
glæde os over dem og give dem til andre. Bed i mit navn, siger Kristus. Jeg siger
ikke, at jeg vil gå i forbøn for jer hos Faderen, for Faderen selv elsker jer, fordi I
har elsket mig. Men gør brug af mit navn. Dette vil give jeres bønner kraft, og
Faderen vil give jer af sin nådes rigdom. Derfor “bed, så skal I få, for at jeres glæde
må blive fuldkommen.” Joh. 16, 24.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 27.
 

‘At de fuldt ud må have min glæde i sig’

10. Hvilken bøn bad Jesus på vegne af sine disciple? Joh. 17, 13.

BEMÆRK: ‘“Vil nogen tjene mig,” sagde Jesus, “da skal han følge mig, og hvor
jeg er, der skal også min tjener være; vil nogen tjene mig, ham skal Faderen ære.”
Alle, der sammen med Jesus har båret selvfornægtelsens kors, skal få del med ham
i hans herlighed. Det var Kristi glæde midt i hans ydmygelse og smerte, at hans
disciple skulle herliggøres sammen med ham. De er frugten af hans selvopofrelse.
Det er hans løn, når hans egen karakter og hans egen Ånd virker i dem, og dette vil
være hans glæde i alle evigheder. Denne glæde deler de med ham, når frugten af
deres møje og opofrelse viser sig i andres sjæl og liv. De er Kristi medarbejdere, og
Faderen vil ære dem, som han ærer sin Søn.’ Den Store Mester, s. 426.    

11. Hvordan modtager den kristne Kristi glæde? Gal. 5, 22.

BEMÆRK: ‘Når et  menneske er  blevet  fuldstændig tømt for  selvet,  når  enhver
afgud er  drevet  ud af  sjælen,  så fyldes  den tomme plads med Kristi  Ånd,  som
strømmer ind. En sådan har den tro, som renser sjælen fra besmittelse. Han er i
samsvar med Ånden, og han higer efter det, som hører Ånden til. Han har ingen
tillid til selvet. Kristus er alt og i alle. Med ydmyghed tager han imod sandheden,
som stadig udfoldes, og giver Herren al æren og siger: “Thi os har Gud åbenbaret
det ved Ånden.” “Vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi kan
lære at kende, hvad Gud i sin nåde har skænket os.” [1 Kor. 2, 10. 12.] Ånden, som
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åbenbarer,  virker  også  retfærdighedens  frugter  i  ham.  Kristus  er  i  ham  “et
kildespring til evigt liv.” [Joh. 4, 14.] Han er en gren på det sande vintræ og bærer
rige  frugter  til  Guds ære.  Hvad slags  frugt  er  det,  han bærer?  Åndens  frugt  er
“kærlighed,” ikke had; “glæde,” ikke utilfredshed og sorgmodighed, “fred,” ikke
forbitrelse,  ængstelse  og  selvgjorte  prøvelser.  Den  er  “langmodighed,  mildhed,
godhed,  trofasthed,  sagtmodighed,  afholdenhed.”  [Gal.  5,  22-23.]’  Evangeliets
Tjenere, s. 216.

‘Den glæde, der ventede ham’

12. Hvad holdt Jesus oppe under hans største prøvelse? Heb. 12, 2

BEMÆRK: ‘Han så altid udfaldet af sin sendelse for sig. Hans liv på jorden, som
var så opfyldt af slid og opofrelse, blev gjort lysere ved tanken om, at al hans møje
ikke ville være forgæves. Ved at give sit liv for menneskenes liv ville han vinde
verden tilbage til lydighed mod Gud. Skønt han først måtte gennemgå bloddåben,
skønt verdens synd måtte tynge hans uskyldige sjæl, skønt skyggen af en usigelig
kval  hvilede  over  ham,  så  valgte  han  at  tåle  korsets  smerte  og  ringeagtede
skændselen.’ Den Store Mester, s. 279.

13. Hvilken glæde venter dem, som er trofast mod Kristus i dette liv? Matt.
25, 21.

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

14. Hvilken særlig glæde venter dem, som er villige til at gennemgå prøvelser
og trængsler for Kristi  skyld? Joh. 16, 20-22; 1 Pet.  4, 13. Sammenlign
med 1 Pet. 1, 8.

63



Lektie 10: 30. august – 5. september

BEMÆRK: ‘En af Bibelens højtideligste og skønneste sandheder er forudsigelsen
af Kristi genkomst for at fuldende den store frelsergerning. De Guds pilgrimme, der
så længe har måttet vandre i “dødens land og skygge,” modtager her et kosteligt,
frydefyldt budskab i løftet om, at han, som er “opstandelsen og livet,” vil komme
igen  og  “lade  sine  forstødte  vende  tilbage.”  Læren  om  Kristi  genkomst  er
grundtonen i den hellige skrift. Lige fra den dag, det første par måtte forlade Edens
have, har troens børn ventet på den Forjættedes komme for at bryde ødelæggelsens
magt og føre dem tilbage til det tabte paradis. Hellige mænd i fordums tid så frem
til Messias’ komme i herlighed som opfyldelse af deres håb. Enok, der kun var den
syvende efterkommer efter dem, der boede i Eden, og som vandrede tre hundrede
år på Jorden med sin Gud, fik lov at se Forløseren i det fjerne. “Se,” sagde han,
“Herren  kommer  med sine hellige  titusinder  for  at  holde dom over  alle.”  I  sin
hjemsøgelses nat udbrød patriarken Job med urokkelig tro: “Jeg ved, at min løser
lever, over støvet vil en forsvarer stå frem… ud fra mit kød skal jeg skue Gud,
hvem  jeg  skal  se  på  min  side;  ham  skal  mine  øjne  se,  ingen  fremmed.”’
Konfrontation, s. 253.
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‘Jesus Kristus på mig som den største kunne vise hele

sin langmodighed’

UDENADSVERS: ‘Og udholdenhedens og trøstens Gud give jer at være enige
indbyrdes, som Kristus Jesus vil det.’ Rom. 15, 5.

STUDIEHJÆLP: Conflict & Courage, s. 289.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Sal. 86, 11-15.
LEKTIENS  MÅL:  At  studere  hvad  Jesus  underviste  om  tålmodighed,

overbærenhed og langmodighed.

Indledning
‘Kristus  …  søgte  at  indprente  mennesker  Faderens  faderlige  kærlighed,  som
således elskede “verden, at han gav sin Søn, den enbårne, for at enhver, som tror på
ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv” [Joh. 3, 16]. Han gjorde gældende for
mennesker nødvendigheden af bøn, anger, bekendelse og aflæggelsen af synd. Han
lærte dem ærlighed, overbærenhed, barmhjertighed og medfølelse og pålagde dem
at  elske,  ikke  kun  dem,  som  elskede  dem,  men  dem,  som  hadede  dem,  som
behandlede  dem dårligt.  I  dette  åbenbarede  han  Faderens  karakter  for  dem,  en
karakter, som er langmodig, barmhjertig og nådig, sen til vrede og fuld af godhed
og sandhed.’ Christian Education, s. 74. 

‘Vansmægter, udmattes ikke’

1. Hvilken profeti blev givet om Jesus? Es. 42, 4.   

BEMÆRK: ‘Jesus kæmpede ikke for sine rettigheder. Ofte blev hans arbejde gjort
unødvendig strengt, fordi han var så villig og aldrig beklagede sig. Men alligevel
svigtede han ikke eller tabte modet. Han var hævet over disse vanskeligheder, som
om han levede i lyset  fra Guds ansigt.  Han tog ikke til  genmæle, når  han blev
dårligt behandlet, men tålte krænkelser med tålmodighed.’ Den Store Mester, s. 54.

2. Da Marta prøvede at sikre sig Kristi  støtte til  at irettesætte  sin søster,
hvordan håndterede Jesus situationen? Luk. 10, 40-42.

BEMÆRK:  ‘Dette  skete  ved  Kristi  første  besøg  i  Betania.  Frelseren  og  hans
disciple havde netop foretaget den besværlige vandring til fods fra Jeriko. Marta
var ivrig efter at sørge for, at de havde det godt, og i sin iver glemte hun at vise
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høflighed mod sin gæst. Jesus svarede hende mildt og tålmodigt: “Marta! Marta! du
gør dig bekymring og uro med mange ting; men ét er nødvendigt. Maria har valgt 
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den gode del, og den skal ikke tages fra hende.” Maria gemte i sin sjæl alle de
dyrebare ord, der lød fra Frelserens læber, ord, der var mere dyrebare end jordens
kostbareste juveler.’ Den Store Mester, s. 357.

‘Vor Herres langmodighed’

3. Hvordan håndterede Kristus Simons uudtalte kritik? Luk. 7, 39-43.

BEMÆRK: ‘Ligesom Natan gjorde det over for David, skjulte Kristus sit velrettede
angreb under dække af en lignelse. Han pålagde sin vært den byrde at fælde dom
over sig selv… Simon blev bevæget over Jesu venlighed ved ikke åbenlyst at dadle
ham, medens gæsterne var til stede. Han var ikke blevet behandlet sådan, som han
havde ønsket,  at  Maria  skulle  behandles.  Han forstod, at  Jesus ikke ønskede at
indvie andre i hans skyld, men at han ved en sandfærdig redegørelse af sagen havde
søgt at overbevise ham og ved medlidende venlighed prøvet at betvinge hans sind.
En hård fordømmelse ville have forhærdet Simon, så han ikke angrede,  men en
tålmodig formaning overbeviste ham om hans vildfarelse.  Han så, hvor stor den
gæld var, som han skyldte Herren. Hans stolthed svandt, han angrede, og den stolte
farisæer blev en ydmyg, selvforglemmende discipel.’ Den Store Mester, s. 385-386.

4. Hvordan udviste Jesus tålmodighed og langmodighed med Judas? Joh. 13,
21-30; Matt. 26, 48-50.

BEMÆRK: ‘Hvor var  Frelseren  dog mild over for  ham, som skulle  blive hans
forræder! Når Jesus lærte, fæstede han sig meget ved pligten til godgørenhed, som
ramte  griskheden  i  selve  dens  rod.  Medens  Judas  hørte  på  det,  talte  han  om
begærlighedens hæslige væsen, og mangen en gang var disciplen klar over, at der
blev tegnet et billede af hans egen person, og at hans synd blev udpeget for ham;
men han ville ikke bekende og forsage sin uretfærdighed. Han var selvsikker, og i
stedet  for at  modstå fristelsen blev han ved med sine svigagtige  foretagender…
Jesus irettesatte ham ikke strengt for hans begærlighed, men bar med guddommelig
tålmodighed over med denne vildfarne mand, selv medens han gav ham bevis for,
at han læste hans tanker som en åben bog. Han foreholdt ham de højeste motiver til
at handle ret, og hvis Judas forkastede Himmelens lys, ville han ikke have nogen
undskyldning.’ Den Store Mester, s. 194.

‘Hvor ofte har jeg ikke villet samle dine børn’

5. Hvordan udtrykte  Kristus  Guds  langmodighed med  sit  oprørske  folk?
Matt. 23, 37.
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BEMÆRK: ‘Gud vil prøve karakteren på ethvert punkt. Han har en Faders hjerte,
og han bærer længe over med sine børn.  I sin færd med Israels børn talte han
indtrængende  til  dem  med  barmhjertighed  og  kærlighed.  Med  tålmodighed
foreholdt  han  dem deres  synder  og  ventede  langmodigt  på,  at  de  skulle  se  og
indrømme deres fejl. Når de angrede og bekendte deres synder, tilgav han dem; og
selv om forseelsen ofte blev gentaget,  blev ingen hånende ord talt,  ingen harme
udtrykt.’ The Upward Look, s. 298.

6. Hvordan lærer Paulus os, at vi skal opføre os over for andre? Ef. 4, 2.

BEMÆRK: ‘Hav medynk med dem i stedet for at kritisere dem. Husk dine egne
synder og hvor længe Herren bar over med din tilsidesættelse af hans store frelse,
og vandre med frygt og bæven for hans åsyn. “Skilt fra mig kan I slet intet gøre.”
Du trænger til at blive besjælet af hans Ånd. Menneskehjertet, som ikke er under
Guds  Ånds  kontrol,  er  uden  Kristi  sagtmodighed,  men  elsker  at  kæmpe  for
sandheden. De, som forkynder Guds budskab til verden, må ikke være spidsfindige
eller hovmodige. De må ikke være for frimodige til at kritisere og fordømme andre.
De må være omhyggelige med ikke at lade deres ord såre, men må lade Bibelens
rene sandhed bane sig vej til  hjertet.  Når I fristes til  at tale utålmodigt,  så husk
brødre, at da Jesus blev skældt ud, skældte han ikke igen.  Fortæl om begrundelsen
for det håb som bor i jer, med sagtmodighed og frygt. Af frygt for at I ikke har
sandheden? Nej; af frygt for at I med et uklogt, utålmodigt ord lukker hjerter mod
sandheden. Hvis I ikke kan være rolige, når I besvarer fjenders anklager, da er det
bedre at tie.’ Gospel Workers,1892 ed., s. 396.    

‘Ikke skældte igen, når han blev udskældt’

7. Hvordan udviste Kristus sin tålmodighed og overbærenhed, da han blev
overgivet i onde menneskers hænder? 1 Peter 2, 23.  

BEMÆRK: ‘Der er et stadigt behov for tålmodighed, mildhed, selvfornægtelse og
selvopofrelse i udøvelsen af Bibelens religion… Denne religion lærer os at udøve
tålmodighed  og  langmodighed,  når  vi  ledes  til  steder,  hvor  vi  får  en  hård  og
uretfærdig  behandling.  “Gengæld  ikke  ondt  med  ondt,  eller  skældsord  med
skældsord, men velsign derimod; thi til at arve velsignelse blev I kaldet” (1 Peter 3,
9).  Da  Kristus  blev  udskældt,  skældte  han  ikke  igen.  Hans  religion  bringer  en
sagtmodig og stille ånd med sig.’ God’s Amazing Grace, page 248.
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8. Hvilket suverænt eksempel på Kristi tålmodighed og overbærenhed bliver

vi vist? Luk. 23, 34.

BEMÆRK:  ‘Ingen  forbandelser  blev  nedkaldt  over  soldaterne,  som behandlede
ham  så  grusomt.  Ingen  hævn  blev  udtalt  over  præsterne  og  rådsherrerne,  der
hoverede over at se deres planer lykkes. Han fremåndede kun en bøn om, at de
måtte finde tilgivelse “thi de ved ikke, hvad de gør.” Den Store Mester, s. 510.

‘Langmodighed med jer’

9. Hvordan vises  Kristi  tålmodighed med dem,  som venter på hans andet
komme? 2 Peter 3, 9.

BEMÆRK: ‘Faderen,  Sønnen og Helligånden har forpligtet  sig til  at gøre Guds
børn  til  mere  end  sejrherrer  ved  ham,  som  elskede  dem.  Herren  er  nådig  og
langmodig og ønsker ikke, at nogen skal fortabes. Han har tilvejebragt kraft, som
vil gøre os i stand til at være sejrherrer.’ Pacific Union Recorder, 5. januar 1905.  
‘Grunden til, at brudgommen tøver, er den, at han har langmodighed med os og
ikke vil, at nogen skal gå fortabt, men at alle skal komme til omvendelse. Ak, hvor
værdifuld er ikke vor barmhjertige Frelsers langmodighed! ... Vi lever i en alt for
alvorlig periode af verdenshistorien til at være letsindige og forsømmelige. Vi må
bede, tro og adlyde. Ved egen kraft kan vi intet udrette, men ved Kristi nåde kan vi
udnytte vore evner på en sådan måde, at de kan blive til den største gavn for vor
egen sjæl og til den største velsignelse for andres sjæle. Hold fast ved Jesus; så vil I
flittigt gøre Kristi gerninger og til sidst få den evige løn.’ Guds Sønner & Døtre, s.
421.
 
10. Hvordan sammenkædede Peter  Kristi  tålmodighed med vores  frelse? 2

Peter 3, 15a. Sammenlign med 1 Tim. 1, 16.

BEMÆRK: ‘Menigheden er kommet sørgeligt til kort, hvad angår opfyldelsen af
Frelserens forventninger; og dog har han ikke trukket sig tilbage fra sit folk. Han
bærer stadig over med dem – ikke på grund af noget godt hos dem – men for at
hans navn ikke skal blive vanæret over for sandhedens og retfærdighedens fjender,
og for at onde magter ikke skal triumfere over Guds folks undergang. Herren har
længe båret over med deres egensindighed, vantro og tåbelighed. Han har opdraget
dem med en vidunderlig tålmodighed. Hvis de vil adlyde hans anvisninger, vil han
rense deres dårlige tilbøjeligheder bort, frelse dem med en evig frelse og gøre dem
til sande beviser for sin magt og nåde. Det Skal Ske I De Sidste Dage, s. 60.    
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‘Den, som har set mig, har set Faderen’

11. Hvordan beskrev Gud sin karakter for Moses? 2 Mos. 34, 6.

BEMÆRK: ‘Hvor Guds Ånd er,  er der sagtmodighed, tålmodighed, mildhed og
langmodighed; der er en sjæleømhed, en mildhed, som dufter af Kristus. Men disse
frugter viser sig ikke hos de uomvendte. Jo større denne gruppes sande behov er for
at ydmyge sig for Gud, des mindre fornemmelse har de for deres virkelige tilstand,
og des mere selvsikre bliver  de… En sand Kristi  discipel  vil  søge at  efterligne
Mønsteret.  Hans  kærlighed  vil  føre  til  fuldkommen  lydighed.  Han  vil  studere,
hvordan han kan gøre Guds vilje på jorden, som den bliver gjort  i  himmelen…
Åndens frugter,  som hersker  i  hjertet  og styrer  livet,  er  kærlighed,  glæde,  fred,
langmodighed,  mildhed,  barmhjertighed  og  sindets  ydmyghed.  Sande  troende
vandrer efter Ånden, og Guds Ånd dvæler i dem.’ This Day With God, s. 291.

12. Hvordan blev den karakter åbenbaret for mennesker? Joh. 14, 8-9.

BEMÆRK: ‘Tjener vi den sande Gud, som han åbenbares i Ordet, i Kristus og i
naturen,  eller  dyrker  vi  hellere  en  filosofisk  afgud?  Gud  er  sandhedens  Gud.
Retfærdighed  og  nåde  kendetegner  hans  styreform.  Han  er  kærlighedens,
medlidenhedens og den dybe barmhjertigheds Gud. Således fremtræder han i sin
Søn, vor Frelser. Han er tålmodighedens og langmodighedens Gud. Når vi søger at
efterligne et sådant væsens karaktertræk og bøjer os for ham, tilbeder vi den sande
Gud.’ Kristus Alene, 173. 
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‘Fuldbyrde hans gerning’

UDENADSVERS: ‘Jesus siger til dem: “Min mad er at gøre hans vilje, som
sendte mig, og fuldbyrde hans gerning.”’ Joh. 4, 34.

STUDIEHJÆLP: I Mesterens Tjeneste, s. 13-18.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Joh. 4, 30-38.
LEKTIENS  MÅL:  At  studere  det  eksempel,  som  Kristus  åbenbarede  om

tjeneste.

Indledning
‘Ligesom vor Frelser er vi i denne verden for at tjene Gud. Vi er her for at blive
Gud lig i karakteren og åbenbare ham for verden gennem et liv i tjeneste. For at
kunne  blive  Guds  medarbejdere,  for  at  blive  ligesom  ham  og  åbenbare  hans
karakter,  må vi  kende ham rigtigt.  Vi  må kende ham, som han åbenbarer  sig.’
Ministry of Healing, s. 409. 

‘Fuldbyrde hans gerning’

1. Hvilken følelse af påtrængende nødvendighed var drivkraften i vor 
Frelsers tjeneste? Joh. 9, 4.   

BEMÆRK:  ‘Der  bør  gøres  de  mest  beslutsomme anstrengelser  for  at  opvække
folket. Lad alle se, at I er seriøse, fordi I har et vidunderligt budskab fra himmelen.
Fortæl dem, at Herren kommer for at dømme, og at hverken konger eller herskere,
rigdom eller indflydelse, vil være til nytte for at afværge de straffedomme, der snart
falder. Ved afslutningen af hvert møde bør der spørges efter beslutninger. Hold fast
ved de interesserede, indtil de er stadfæstede i troen. Vi må være mere ivrige. Vi
må  tale  om  sandheden  både  privat  og  offentligt,  idet  vi  fremholder  ethvert
argument  og  indtrængende  bruger  ethvert  tungtvejende  motiv  for  at  drage
mennesker  til  Frelseren,  der  er  opløftet  på  det  grusomme kors.  Gud ønsker,  at
ethvert menneske skal opnå det evige liv. Mærk dig, hvor indtrængende det lyder
gennem  hele  Skriften  for  at  få  mænd  og  kvinder  til  at  komme til  Kristus  og
fornægte  appetit  og  lidenskaber,  som  fordærver  sjælen.  Vi  må  med  alle  vore
kræfter  indtrængende  råde  dem  til  at  se  hen  til  Jesus  og  tage  imod  hans
selvfornægtende liv og offer.’ Testimonies, bind 6, s. 64-65.

2. Hvordan beskrev Jesus motivationen for sit liv i tjeneste? Joh. 3, 34.
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BEMÆRK: ‘Guds vilje skal gøres til  det menneskelige redskabs vilje, og denne
vilje skal altid være fremtrædende. Mennesker skal ikke handle som om, der var en
regel for mesteren og en anden for tjeneren. Kristus var en tjener. Han levede ikke
for  at  behage  sig selv,  og ved  sit  liv  i  tjeneste  har  han  ophøjet  alle  tjenester.’
Educational Messenger, 19. marts 1909.

‘Jesus … drog omkring og gjorde vel’

3. Hvilket omdømme havde Kristus under sin tjeneste? ApG. 10, 38.

BEMÆRK: ‘Kristi  gerning skal  være  vort  eksempel.  Altid  gik  han omkring og
gjorde vel. I templet og synagogerne, på byernes gader,  på markedspladsen og i
værkstedet,  ved  søbredden  og  mellem  bjergene  forkyndte  han  evangeliet  og
helbredte  de  syge.  Han  levede  et  liv  i  uselvisk  tjeneste,  og  det  skal  være  vor
lærebog. Hans ømme, medlidende kærlighed er en irettesættelse for vor selviskhed
og hjerteløshed.’  Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 265.  
‘Vort  motiv  til  at  arbejde  for  Gud  bør  være  fuldstændig  frit  for  selviskhed.
Uforbeholden  helligelse  og  offervilje  har  altid  været  og  vil  fortsat  være  den
vigtigste  forudsætning  for  acceptabel  tjeneste.  Vor  Herre  og  Mester  vil  ikke
tolerere, at der indflettes så meget som en eneste tråd af selviskhed i det arbejde,
som vi gør for ham. Vort arbejde bør være præget af samme takt og dygtighed,
samme nøjagtighed og visdom, som fuldkommenhedens Gud krævede af dem, der
byggede tabernaklet. Men hvad vi end gør, bør vi huske, at de største evner og det
ypperste arbejde kun kan godkendes, når selvet lægges på alteret som et levende
offer.’ Profeter og Konger, s. 36.

4. Hvordan sammenkædede Jesus de gerninger, han gjorde, med troen på
ham? Joh. 10, 37; Joh. 10, 25.

BEMÆRK: ‘Præsterne og de ældste havde haft  umiskendelige beviser  på Kristi
magt. Da han rensede templet, havde de set den guddommelige myndighed lyse i
hans ansigt. De kunne ikke modstå den kraft, som han talte med. Han havde også
besvaret deres spørgsmål med sine forunderlige helbredelser. Han havde givet dem
beviser på sin magt og myndighed, som ikke kunne modsiges. Men det var ikke
beviser, de ønskede. Præsterne og de ældste længtes efter, at Jesus skulle forkynde,
at han var Messias, for at de kunne fordreje hans ord og vække folket til modstand
imod ham. De ønskede at ødelægge den indflydelse, som han udøvede, og slå ham
ihjel. Jesus vidste, at hvis de ikke kunne se Gud i ham eller se beviser på hans
guddommelige karakter i hans gerninger, ville de ikke tro hans eget udsagn om, at
han var Kristus.’ Kristi Lignelser, s. 278-279.
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‘Som medarbejdere’

5. Hvordan demonstrerede Kristus sit ønske om at tage sig af de fysiske, så
vel som de åndelige, behov? Mark. 6, 34-42.

BEMÆRK:  ‘Da Kristus  så  skarerne,  der  samledes  omkring ham, “ynkedes  han
inderligt over dem, thi de var vanrøgtede og forkomne som får, der ingen hyrde
har”. Han så sygdommen, sorgen, savnet og udartelsen hos de skarer, der flokkedes
omkring ham. Menneskehedens trang og smerte rundt om i verden blev fremstillet
for ham. Blandt de høje og de lave, de mest hædrede og de mest udartede så han
sjæle, der længtes netop efter de velsignelser, han var kommet for at bringe, sjæle,
som blot behøvede kundskab om hans nåde for at blive borgere i hans rige. “Da
siger han til sine disciple: ‘Høsten er stor, men arbejderne er få; bed derfor høstens
Herre om at sende arbejdere ud til sin høst.’” Matt. 9, 36-38. Den samme trang
foreligger i dag. Verden behøver arbejdere, der vil virke, som Kristus virkede for
de lidende og for syndere. Der er i sandhed en skare at arbejde for. Verden er fuld
af  sygdom, lidelse,  nød og synd.  Den er fuld af sådanne,  som behøver at  blive
hjulpet  -  de  svage,  de  hjælpeløse,  de  vankundige,  de  udartede.  Vejledning  for
Menigheden, bind 2, s. 404.

6. Hvordan beskrev Paulus den sande betydning af kristen tjeneste? 2 Kor.
6, 1.

BEMÆRK: ‘Herren underviser os om, at den virkelige hensigt med livet er, at vi
skal tjene og være til hjælp for andre. Kristus selv arbejdede, og han fremholder
tjenestens  lov  for  alle  sine  efterfølgere:  at  de  skal  tjene  Gud  og  deres
medmennesker. I dette har Kristus bibragt verden en dybere forståelse af hensigten
med livet, end den nogen sinde før havde haft. Det er ved at leve og opofre sig for
andre, at man bliver knyttet til Kristus. Tjenestens lov bliver forbindelsesledet, der
knytter os til Gud og vore medmennesker.’ Kristi Lignelser, s. 338.    

‘Lad ham ikke finde jer sovende, når han pludselig kommer’

7. Hvilke to almindelige holdninger til arbejde talte Kristus om? Matt. 21,
28-31.  

BEMÆRK: ‘Fordi vi ikke viser åbenlyst fjendskab mod Kristus, må vi ikke mene,
at vi tjener ham. På den måde bedrager vi os selv. Ved at tilbageholde det, Gud har
givet os til brug for hans tjeneste, det være sig tid eller penge eller andre betroede
gaver, arbejder vi mod ham. Satan bruger de såkaldte kristnes ligegyldige, søvnige
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magelighed  til  at  styrke  sin magt  og vinde  mennesker  for  sin  sag.  Mange,  der
mener, at selv om de ikke udfører nogen virkelig gerning for Kristus, er de dog på
hans  side,  sætter  fjenden i  stand  til  at  vinde  fodfæste  og opnå fordele.  Ved  at
undlade at være flittige arbejdere for Mesteren, ved ikke at  udføre deres pligter
eller tale et ord i rette tid, har de tilladt Satan at få magten over mange, som kunne
have  været  vundet  for  Kristus.  Vi  kan  aldrig  blive  frelst  i  magelighed  og
uvirksomhed… Den søn, der en tid ikke ville lyde sin faders befaling, blev ikke
fordømt af Kristus, men han blev heller  ikke rost.  De, der handler ligesom den
anden  søn  ved  at  nægte  at  adlyde,  fortjener  ingen  ros  for  at  indtage  et  sådant
standpunkt. Deres frimodighed må ikke regnes for en dyd. Når mennesker helliges
ved sandheden, vil de frimodigt vidne for Kristus; men når synderen står frimodigt
frem, er det forhånende og udfordrende og grænser til gudsbespottelse. Det, at et
menneske ikke er en hykler, gør ham ikke til en mindre synder af den grund. Når
Helligånden taler til hjertet, er det vor eneste redning at adlyde uden at tøve. Når
kaldet kommer: “Gå hen, min søn, og arbejd i vingården i dag,” må vi ikke undlade
at  tage  imod indbydelsen.  “I  dag,  når  I  hører  hans  røst,  så  forhærd  ikke  jeres
hjerter.”  Det  er  farligt  at  vente  med at  adlyde.  Måske vil  du  aldrig mere  høre
kaldet.’ Kristi Lignelser, s. 285-287.

8. Hvilken advarsel gav Kristus til dem, som erklærer, at de er hans tjenere?
Mark. 13, 34-36.

BEMÆRK: ‘Når Jesus ophører med at gå i forbøn for mennesker, er alles sager for
evigt afgjorte. Dette er opgørets time for hans tjenere. Solen går ned i mørket for
dem,  som  har  forsømt  renhedens  og  hellighedens  forberedelse,  som  gør  dem
egnede til at være blandt de ventende, der byder deres Herre velkommen, og solen
står ikke op igen. Nådedøren lukker; Kristi forbøn ophører i himmelen. Til sidst
kommer dette tidspunkt pludseligt over alle, og de, som har undladt at rense deres
sjæle ved at adlyde sandheden, findes sovende. De blev trætte af at vente og våge;
de blev ligegyldige med hensyn til deres Mesters komme. De længtes ikke efter
hans tilsynekomst, og de tænkte, at der ikke var brug for at våge længere og være
udholdende. De var blevet skuffet i deres forventninger og kunne blive det igen. De
drog den slutning, at der var tid nok til at vågne op. De ville være sikre på ikke at
miste chancen for at sikre sig en jordisk skat. Det ville være sikkert for dem at få alt
fra  denne  verden,  som de kunne.  Og mens  de  sikrede  sig dette,  mistede  de  al
bekymring for og interesse i deres Mesters tilsynekomst. De blev ligegyldige og
ubekymrede,  som om hans  komme  lå  langt  ude  i  fremtiden.  Men  mens  deres
interesse var begravet i deres verdslige vinding, sluttede arbejdet i den himmelske
helligdom, og de var uforberedte. ’ Testimonies, bind 2, s. 191.
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‘Prise jeres Fader’

9. Hvad sagde Jesus skulle være formålet med vore tjenestegerninger? Matt.
5, 16.

BEMÆRK: ‘Lad jeres lys skinne således, at æren strømmer tilbage til Gud og ikke
til jer selv. Hvis æren tilfalder jer, har I god grund til at bæve og beskæmmes; for
det  store  formål  er  mislykkedes;  da  er  det  ikke  Gud,  som bliver  ophøjet,  men
tjeneren. Lad jeres lys således skinne; vær varsom med, du Kristi tjener, på hvilken
måde  dit  lys  skinner.  Dersom  det  stråler  mod  himmelen  og  åbenbarer  Kristi
storhed, skinner det på rette måde. Er det vendt mod dig selv og stiller dig selv til
skue og leder menneskene til at beundre dig, ville det være bedre, om du forholdt
dig  ganske  tavs;  for  dit  lys  skinner  i  den  forkerte  retning.’  Vejledning  for
Menigheden, bind 1, s. 437.
 
10. Hvordan beskrev Jesus formålet med sit liv i tjeneste? Joh. 17, 4.

BEMÆRK: ‘Kristus har betalt vor løn med sit blod og sin lidelse på korset for at
sikre sig vor villige tjeneste. Han kom til verden for at give os et eksempel på,
hvorledes vi skal arbejde, og i hvilken ånd vi skal udføre vor gerning. Han ønsker,
at vi skal grunde over, hvorledes vi bedst kan fremme hans sag og forherlige hans
navn  i  verden  og  med  den  største  kærlighed  og  hengivenhed  ære  og  ophøje
Faderen, som elskede verden så højt, “at han gav sin Søn den enbårne, for at enhver
som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.” Kristi Lignelser, s. 343.    

‘Du gode og tro tjener’

11. Hvilke bedrøvede ord udtalte vor Frelser, da han grundede over sit værks
behov? Luk. 10, 2.

BEMÆRK: ‘De, som har Kristus boende i deres hjerte, vil have kærlighed til de
sjæle, for hvem han døde. De, som virkelige elsker ham, vil have et indtrængende
ønske om at gøre hans kærlighed forståelig for andre. Jeg bliver bedrøvet over at se
så få, som virkelig har en byrde for deres medmennesker,  som er i mørke. Lad
ingen virkelig omvendt sjæl slå sig til ro som en sorgløs lediggænger i Mesterens
vingård. Kristus er givet  al magt i himmelen og på jorden, og han vil give sine
efterfølgere  styrke  til  det  store  arbejde  med  at  drage  mennesker  til  ham.  Han
tilskynder konstant sine menneskelige redskaber på den vej, Himmelen har anvist, i
hele verden, idet han lover altid at være med dem. Himmelske intelligensvæsener,
“titusinde titusinder og tusinde tusinder” (Åb. 5, 11) sendes som budbringere til
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verden  for  at  forenes  med  menneskelige  redskaber  for  at  frelse  sjæle.  Hvorfor
tænder vor tro på de store sandheder ikke en brændende glød i vort hjertes alter?
Jeg spørger,  i  betragtning af  disse sandheders  storhed,  hvorfor  er  ikke alle,  der
bekender sig til at tro dem, inspirerede med missionsiver, en iver, som må komme
til alle Guds medarbejdere?’ Counsels on Health, s. 32.

12. Hvordan skildrede Jesus deres  belønning,  som har helliget  deres  liv til
hans tjeneste? Matt. 25, 19-23.

BEMÆRK: ‘De, der fik fem og to talenter giver Herren det betroede gods tilbage
med renter, men de kræver ingen ros for det. Deres talenter er dem, der blev givet
til dem. De har vundet andre fem, men der ville ikke have været nogen renter, hvis
ikke der  var  blevet  indskudt  noget.  De forstår,  at  de kun har  gjort  deres  pligt.
Kapitalen var Herrens, renterne er hans. Dersom Frelseren ikke havde ladet dem få
del i sin kærlighed og nåde, ville de have mistet alt for tid og evighed. Men når
Mesteren modtager talenterne, roser og belønner han tjenerne, som om fortjenesten
skyldtes dem selv. Hans ansigt lyser af glæde og tilfredshed. Han fryder sig over, at
han kan tildele dem sine velsignelser. Han belønner dem for hver tjeneste og for
hvert offer, ikke fordi han skylder dem noget, men fordi hans hjerte strømmer over
af kærlighed og ømhed. “Vel, du gode og tro tjener” siger han, “du har været tro
over  lidt,  jeg  vil  sætte  dig  over  meget;  gå  ind  til  din  herres  glæde.”  Det  er
trofasthed, hengivenhed og kærligheds gerninger, der vinder Guds bifald. Enhver
tilskyndelse  af  Helligånden,  der  leder  menneskene  til  det  gode  og  til  Gud,
nedtegnes i Himmelens bøger og på Guds store dag vil tjenerne, som den har virket
igennem, få deres belønning. De vil gå ind til deres Herres glæde, og de vil fryde
sig, når de ser dem, som de har været med til at frelse, forløst i Guds rige. Og der
vil de nyde den forret at tage del i Guds gerning, fordi de er blevet skikkede til at
være med i den her. Hvad vi skal være i Himmelen, vil blive en genspejling af vor
karakter  og  hellige  tjeneste  her  i  livet.  Kristus  sagde  om  sig  selv:  “Ligesom
Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene.” Som
hans gerning var her på jorden, er den også i Himmelen, og vor belønning for at
arbejde med Kristus her på jorden, vil blive den større kraft  og herlige forret  at
virke sammen med ham i Guds rige.’ Kristi Lignelser, s. 381-382.  
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‘Skal vi blive ham lige’

UDENADSVERS:  ‘Lad  det  samme  sindelag  være  i  jer,  som  var  i  Kristus
Jesus.’ Fil. 2, 5.

STUDIEHJÆLP: Kristi Lignelser, s. 53- 56.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Fil. 2, 1-15.
LEKTIENS MÅL: At studere vigtigheden af at være ligesom Jesus.

Indledning
‘Kristus venter med længsel efter at se sit billede åbenbaret i sin menighed. Når
Kristi karakter genspejles i al sin fuldkommenhed i hans folk, vil han komme for at
tage dem til sig.’ Kristi Lignelser, s. 56. 

‘Vi skal se ham, som han er’

1. Hvordan beskriver Johannes deres karakter, som vil være rede til at møde
Jesus, når han kommer igen? 1 Joh. 3, 2.   

BEMÆRK: ‘Da Gud gav sin Søn til verden, gjorde han det muligt for mænd og
kvinder at blive fuldkomne ved at bruge alle deres evner til Guds ære. I Kristus gav
han dem sin nådes rigdomme og en kundskab om sin vilje. Idet de tømmer sig selv
for  selvet  og  lærer  at  vandre  i  ydmyghed  og stoler  på  Gud for  vejledning,  vil
mennesker være i stand til at opfylde Guds høje mål for dem. Fuldkommengørelse
af karakteren er baseret på, hvad Kristus er for os. Hvis vi til stadighed stoler på vor
Frelsers fortjenester og vandrer i hans fodspor, vil vi være ligesom ham, rene og
ubesmittede. Vor Frelser kræver ikke det umulige af nogen sjæl. Han forventer ikke
noget af sine disciple, som han ikke er villig til at give dem nåde og styrke til at
udføre.  Han ville  ikke bede  dem være fuldkomne,  hvis  han ikke  havde enhver
fuldkommen nåde til  rådighed at give dem, som han kunne tildele et så højt og
helligt privilegium. Vor opgave er inden for vort område at stræbe efter at opnå den
fuldkommenhed, som Kristus i sit liv på jorden opnåede i hver fase af karakteren.
Han er vort eksempel. I alle ting skal vi stræbe efter at ære Gud i vor karakter. Vi
skal  være  fuldstændig  afhængige  af  den  kraft,  han  har  lovet  at  give  os.  Jesus
åbenbarede ingen evner og udøvede ingen magt, som mennesker ikke kan få ved at
tro på ham. Hans fuldkomne menneskelighed er det, som alle hans efterfølgere kan
besidde,  hvis  de  vil  underordne  sig  Gud,  sådan  som  han  gjorde  det.’  God’s
Amazing Grace, s. 230.

2. Hvilken virkning har dette på dem, som nærer håbet om at se Jesus ansigt
til ansigt? 1 Joh. 3, 3.
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BEMÆRK: ‘De, som ser frem til Kristi tilsynekomst i himmelens skyer med kraft
og  megen  herlighed,  som  kongernes  Konge  og  herrernes  Herre,  vil  i  livet  og
karakteren søge at repræsentere ham for verden. “Og enhver, der har dette håb til
ham,  renser  sig  selv,  ligesom  han  er  ren”  (1  Joh.  3,3).  De  vil  hade  synd  og
uretfærdighed,  ligesom  Kristus  hadede  synd.  De  vil  holde  Guds  bud,  ligesom
Kristus holdt sin Faders bud. De vil indse, at det ikke er nok at slå sig til tåls med
sandhedens læresætninger, men at sandheden må anvendes på hjertet, praktiseres i
livet, for at Kristi efterfølgere kan være ét med ham, og for at mennesker kan være
lige så rene i deres sfære, som Gud er i sin sfære.’ Faith & Works, s. 115.

‘Hvem kan da bestå?’

3. Hvordan vil holdningen i kontrast være hos dem, som ikke er rede til at
møde Jesus, have? Åb. 1, 7.

BEMÆRK: ‘Ved hans andet komme vil hvert eneste hjerte blive overbevist. De,
som har vendt sig bort fra ham og hen til denne verdens ubetydeligheder i deres jag
efter  selviske  interesser  og  verdslig  ære,  vil  på  genkomstens  dag  indse  deres
fejltagelse. Det er dem, der omtales af Johannes som “alle jordens stammer,” der
“skal jamre ved hans komme.”’ Herren Kommer. 11. oktober. 

4. Hvad vil sådanne mennesker hellere gøre end at se på Jesu ansigt? Åb. 6,
15-17. 

BEMÆRK:  ‘Synet  af  Guds  Søns  uudtrykkelige  herlighed  vil  være  voldsomt
smertefuld for dem, hvis karakter er plettet af synd. Det rene lys og herligheden,
som udstråler fra Kristus, vil vække anger, skam og rædsel. De vil råbe pinefuldt til
bjergene  og klipperne:  “Fald  over os og skjul  os for  hans åsyn,  som sidder på
tronen, og for Lammets vrede! Thi deres vredes store dag er kommet; hvem kan da
bestå?”’ Confrontation, s. 87.

‘Det mål af vækst, da vi kan rumme Kristi fylde’

5. Hvad er Kristi ønske for hvert medlem af hans menighed? Ef. 4, 13.

BEMÆRK: ‘Løftet om Helligånden er ikke begrænset til nogen bestemt tidsalder
eller til  nogen race.  Kristus erklærede, at hans Ånds guddommelige kraft  skulle
følge hans disciple indtil enden. Lige fra pinsedag til vor egen tid har Talsmanden

78



Lektie 13: 20. – 26. september
været  udsendt  til  alle,  som helt  og  fuldt  har  overgivet  sig  til  Herren  og  hans
tjeneste. Til alle dem, der har modtaget Kristus som deres personlige Frelser,  er
Helligånden kommet som rådgiver, helliggører, vejleder og vidne. Jo nærmere Gud
de troende har vandret,  jo mere klart og mægtigt  har de været  vidner om deres
Forløsers kærlighed, og om hans frelsende nåde. De mænd og kvinder, der gennem
de  lange  århundreder  med  forfølgelser  og  prøvelser  fik  lov  at  mærke  Åndens
nærværelse i deres liv i rigeligt mål, har virket som tegn og undere i verden. De har
over  for  engle  og  mennesker  åbenbaret  den  frelsende  kærligheds  forvandlende
kraft.  De, som ved pinsefesten blev iført  kraften fra  det  høje,  blev ikke derved
fritaget  for  senere  fristelser  og  prøvelser.  Når  de  vidnede  om  sandheden  og
retfærdigheden, blev de gentagne gange angrebet af sandhedens fjende, der søgte at
frarøve dem deres erfaringer som kristne. De blev tvunget til med al deres gudgivne
kraft at stræbe efter at nå målet for mænds og kvinders vækst i Kristus Jesus. Hver
dag bad de om stadig at modtage en ny nåde, så at de stadig kunne nå højere og
højere opad mod fuldkommenheden.  Ved Helligåndens medvirken lærte selv de
svageste, ved at opøve sig i troen på Gud, at udnytte deres betroede evner og at
blive  herliggjorte,  lutrede  og  forædlede.  Når  de  i  ydmyghed  underkastede  sig
Helligåndens omskabende indflydelse, modtog de en fylde af guddomskraft og blev
omdannede i lighed med det guddommelige.’ Mesterens Efterfølgere, s. 31.

6. Hvordan er den menighed, som Kristus ønsker at se, skildret i Skrifterne?
Ef 5, 27.

BEMÆRK: ‘Synder, som ikke er blevet angret og forladt, vil ikke blive benådet og
udslettet af regnskabets bøger,  men vil stå for at vidne imod synderen på Guds
dag.’ The Faith I Live By, s. 211. 
‘Alle, der ønsker at undertrykke de onde tilbøjeligheder, der søger at få overtaget,
står over for en alvorlig kamp. Forberedelsen kræver individuel indsats. Vi frelses
ikke gruppevis. Det ene menneskes renhed og hengivenhed erstatter ikke mangel på
disse egenskaber hos det andet. Skønt alle folk skal dømmes af Gud, undersøger
han  hver  enkelts  sag  nøje  og indgående,  som var  han  det  eneste  menneske  på
jorden. Alle og enhver skal  prøves og findes uden fejl  eller lyde af nogen art.’
Konfrontation, s. 404-405.    

‘Lad det samme sindelag være i jer’

7. Hvor begynder denne lighed med Kristus? Fil. 2, 5.  

BEMÆRK: ‘“Jeg er vintræet, I er grenene,” sagde Kristus til sine disciple. Skønt
han snart skulle gå bort fra dem, ville deres åndelige forbindelse med ham forblive
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uforandret.  Grenens  forbindelse  med  træet,  sagde  han,  er  et  billede  på  den
forbindelse, I skal vedligeholde med mig. Kvisten bliver podet ind i den levende
vinstok, og med hver fiber og hver åre vokser den fast til vintræet. Vinstokkens liv
bliver  til  grenens liv.  Sådan modtager den sjæl,  der  var død i  overtrædelser  og
synder, livet ved at forenes med Kristus. Denne forbindelse skabes ved troen på
ham som en  personlig  Frelser.  Synderen  forener  sin  egen  svaghed  med  Kristi
styrke, sin egen tomhed med Kristi fylde, sin skrøbelighed med Kristi vedvarende
magt.  Så  får  han  Kristi  sind.  Kristi  menneskelighed  har  rørt  ved  vor
menneskelighed, og vor menneskelighed har rørt ved det guddommelige. Således
får mennesket ved Helligåndens medvirken del i den guddommelige natur. Det er
blevet antaget i den højt elskede.’ Den Store Mester, s. 463.

8. Hvordan beskriver Paulus den forvandling, der må finde sted? Rom. 12,
2.

BEMÆRK: ‘Men ofte høres spørgsmålet: “Hvorfor er der da så mange af dem, der
siger, at de tror på Guds ord, i hvem man ikke kan se en forandring i tale, i sind og i
karakter?” Hvorfor er der så mange, som ikke kan tåle, at deres hensigter og planer
modsiges, som har et hidsigt sind, og som bruger hårde, overlegne og hidsige ord? I
deres liv ses den samme egenkærlighed, den samme lyst til at tilfredsstille selvet,
den samme hidsighed, som ses hos mennesker,  der kun lever for denne verden.
Man ser  den  samme stolthed,  den  samme eftergivenhed  for  kødelige  lyster,  de
samme dårlige  karaktertræk,  som om de  slet  ikke  kendte  evangeliets  sandhed.
Grunden dertil er, at de ikke er omvendt. De har ikke gemt sandhedens surdej i
hjertet.  Den har  ikke  haft  anledning  til  at  udføre  sin  gerning.  De medfødte  og
tilegnede  tilbøjeligheder  til  at  gøre  det  onde  er  ikke  blevet  underlagt  dens
omskabende kraft. Deres liv åbenbarer, at Kristi nåde er fremmed for dem, og at de
ikke tror, at han er mægtig til at forvandle karakteren.’ Kristi Lignelser, s. 84.

‘Enhver mennesketanke til fange’

9. Hvordan beskriver Paulus det, der er nødvendigt, for at den forvandling
kan finde sted? 2 Kor. 10, 5.

BEMÆRK: ‘Gud ønsker, at vi skal have herredømme over os selv; men han kan
ikke hjælpe os uden vort samtykke og vor medvirken. Guds Ånd arbejder gennem
de  kræfter  og  evner,  mennesket  har  fået.  Ved  egen  kraft  kan  vi  ikke  bringe
tankerne, ønskerne og tilbøjelighederne i overensstemmelse med Guds vilje; men
hvis vi er “villige til at gøres villige,” vil Frelseren udrette dette for os, så vi kan
“nedbryde tankebygninger og alt hovmod, der rejser sig mod erkendelsen af Gud,
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og tage enhver mennesketanke til fange ind under lydighed mod Kristus.” 2 Kor.
10, 5.’ Mesterens Efterfølgere, s. 255.
 
10. Hvordan beskriver Paulus det forvandlede sinds tankegangen? Fil. 4, 8.

BEMÆRK: ‘Gud forventer,  at de, der bærer Kristi navn, vil repræsentere ham i
tanke,  ord  og  handling.  Deres  tanker  skal  være  rene  og  deres  ord  ædle  og
opløftende, så de drager alle omkring sig nærmere Frelseren. I den sande kristnes
liv findes der ikke noget af selvet. Det er dødt. I Kristi liv her på jorden, fandtes der
ikke  selviskhed.  Med samme natur  som vor  levede  han  et  liv,  der  var  viet  til
tjeneste for andre. “Så vær da fuldkomne,” (Matt. 5, 48) er Guds ord til os. Og for
at gøre det muligt for os at opfylde dette, sendte han sin eneste Søn til verden for at
leve et fuldkomment liv på vore vegne. Vi har for os hans eksempel, og den kraft,
han levede ved, er til rådighed for os. Jesus var uden synd i tanke, ord og handling.
Alt, hvad han gjorde, bar et fuldkomment præg. Han viser os den vej, han gik, og
siger: “Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op
og følge mig.” Matt. 16, 24. Vi skal ikke efterligne noget menneske. Der findes
ikke et menneske, som er klogt nok til at være vort ideal. Vi skal se på mennesket
Kristus Jesus, som er fuldkommen retfærdig og hellig. Han er troens banebryder og
fuldender. Han er idealet af et menneske. Hans erfaring er målet for den erfaring,
som vi skal have. Hans karakter er vort forbillede. Lad os derfor vende vore tanker
bort fra dette livs forviklinger og besværligheder og fæste dem ved ham, så vi ved
beskuelse kan blive forvandlede til hans billede.’ Lys fra det Høje, s. 165.    

‘Retter vort blik mod Jesus’

11. Hvilken forsikring har vi  om, at Kristus er i  stand til  at udføre denne
gerning i os? Fil. 1, 6.

BEMÆRK: ‘Der findes mennesker, som har erfaret Kristi tilgivende kærlighed og
virkelig  ønsker  at  være  Guds  børn,  men  som  indser,  at  deres  karakter  er
ufuldkommen og deres liv fuldt af fejl, og de er tilbøjelige til at betvivle, at deres
hjerter er fornyet ved Helligånden. Til sådanne hjerter ønsker jeg at sige: Træk dig
ikke tilbage i fortvivlelse. Vi må ofte bøje os ned og græde ved Jesu fødder på
grund  af  vore  mangler  og  fejl;  men  vi  må  ikke  blive  modløse.  Selv  om  vi
overvindes af fjenden, så bliver vi ikke forladt og forkastet af Gud. Nej, Kristus er
ved Guds højre hånd, og han træder frem for os.  Den elskede Johannes sagde:
“Dette skriver jeg til eder, for at I ikke skal synde. Og dersom nogen synder, har vi
en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige.” 1 Joh. 2, 1. Glem ikke
Kristi ord: “Faderen selv elsker eder.” Joh. 16, 27. Han ønsker at føre dig tilbage til
sig selv, at han må se sin egen renhed og hellighed afspejlet i dig. Om du blot vil
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overgive dig til ham, vil han, som har begyndt det gode værk i dig, fuldføre det til
Jesu Kristi dag. Bed mere inderligt; hav stærkere tro. Når vi begynder at indse vor
egen svaghed, så lad os forlade os på vor Forløsers styrke; da skal vi prise ham,
som er vort ansigts lys.’ Vejen til Kristus, s. 64. 
ʻAl synd kan overvindes ved Helligåndens kraft.’ The Faith I Live By, s. 118.

12. Hvilket  råd  er  givet  dem,  som ønsker  at  fuldføre  det  kristne  løb  med
succes? Heb. 12, 1-2.

BEMÆRK: ‘Vi bør have en levende interesse  for  Jesus Kristus,  for han er vor
Frelser. Han kom til verden for at blive fristet i alt i lighed med os for at vise for
universet, at i denne syndens verden kan mennesker leve, sådan som Gud vil… Lad
os række ud efter de velsignelser, Kristus har lagt inden for vor rækkevidde, sådan
at vi bliver i stand til at tage imod mere og mere af hans nåde og blive fyldt med en
levende, virksom og voksende tro, en tro, som holder fast ved løftet: “Se, jeg er
med jer alle dage indtil verdens ende.” (Matt. 28, 20).’ Lys fra det Høje, s. 166.
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