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‘Vandre for mit åsyn og vær ustraffelig

Generel indledning

‘Sædens spiring fremstiller begyndelsen til åndeligt liv, og plantens udvikling er et
smukt billede på kristenlivets vækst. Det er med nåden, som det er i naturen: der
kan ikke være liv uden vækst. Planten må enten vokse eller dø. Ligesom planten
hele tiden vokser stille, uden at man lægger mærke til det, foregår også udviklingen
i kristenlivet. Vort liv kan være fuldkomment på hvert trin i udviklingen, men hvis
Guds hensigt  med os skal opfyldes,  må vi stadig gøre fremgang. Helliggørelsen
varer hele livet. Efterhånden som vi får flere anledninger, vil vi høste erfaringer og
forøge vore kundskaber.  Vi vil  få  styrke til  at  bære ansvar,  og vi  vil  modnes i
forhold til de forrettigheder, vi nyder.

Planten vokser ved at opsuge den næring, som Gud har tilvejebragt. Den sender
rødderne ned i jorden. Solen skinner på den, og den forfriskes af duggen og regnen.
Den modtager  luftens  livgivende  stoffer.  Således  skal  den  kristne  også  vokse  i
samarbejde  med  Gud.  Idet  vi  indser  vor  hjælpeløshed,  skal  vi  benytte  alle  de
anledninger,  der  gives  os,  til  at  få  en  dybere  erfaring.  Ligesom planten  fæster
rødder i jorden, skal vi rodfæstes i Kristus. Ligesom planten får solskin, dug og
regn,  skal  vi  modtage Helligånden i  vore hjerter.  Væksten i  kristenlivet  vil  ske
“ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre.”
Zak. 4, 6. Hvis vi forlader os på Kristus, vil han komme til os “som regn, som
vårregn, der væder jorden.” Hos. 6, 3. Han vil opgå for os som retfærds sol “med
lægedom under sine vinger.”  Mal.  4,  2.  Vi skal  “blomstre  som liljen.” Vi  skal
“skyde som en vinstok.” Hos. 14, 6. 8. Ved stadigt at forlade os på Kristus som vor
personlige frelser vil vi “i et og alt vokse op til ham, som er hovedet.” Ef. 4, 15. 

Hveden udvikler  “først  strå,  så aks og så fuld kærne i akset.” Landmandens
hensigt med at så sæden og dyrke markerne er at avle korn. Han ønsker at skaffe
brød til de sultne og sædekorn til næste års avl. Den himmelske sædemand venter
også  en  høst  som belønning  for  sit  arbejde  og  sin  opofrelse.  Kristus  søger  at
genoprette sit eget billede i menneskenes hjerter, og han gør det gennem dem, som
tror  på  ham.  Formålet  med kristenlivet  er  at  bære  frugt  –  at  genoprette  Kristi
karakter i de troende, så at den ved dem kan genoprettes i andre. Det er ikke for sin
egen skyld, at planten spirer, vokser og bærer frugt, men for at give “sæd til at så
og brød til at spise.” Es. 55, 10. Således skal mennesket heller ikke leve for sig selv
alene.  Den kristne er  her  i  verden  for  at  repræsentere  Kristus og lede andre  til
frelsen.

Den, der er optaget af sig selv, kan ikke vokse og bære frugt. Hvis du har taget
imod Kristus som din personlige frelser, må du glemme dig selv og prøve at hjælpe
andre. Tal om Kristi kærlighed og fortæl andre om, hvor god han er. Udfør enhver
gerning, som du bliver stillet over for. Hav en byrde for sjæle i hjertet, og gør alt,
hvad der står i din magt, for at søge at frelse sjæle. Eftersom du tager imod Kristi
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Ånd – den ånd, der viser sig i uegennyttig kærlighed og tjeneste for andre – vil du
vokse og bære frugt.  Åndens frugter vil modnes i dit liv. Din tro vil vokse, din
overbevisning  blive  dybere  og  din  kærlighed  fuldkommen.  Kristi  billede  vil
genspejles mere og mere i dig i alt, hvad der er rent, ædelt og smukt.

“Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed,
trofasthed,  sagtmodighed,  afholdenhed.”  Gal.  5,  22-23.  Denne  frugt  kan  aldrig
forgå, men vil modens til en høst til evigt liv.

“Når frugten er tjenlig, tager han straks seglen frem; thi høsten er inde.” Kristus
venter  med længsel  efter  at  se sit  billede  åbenbaret  i  sin  menighed.  Når  Kristi
karakter genspejles i al sin fuldkommenhed i hans folk, vil han komme for at tage
dem til sig.’

Lys over hverdagen, del 1, s. 52-55.

Forfatterens  anmærkning:  Når  man  studerer  emnet  fuldkommenhed,  som  det
fremgår af Skrifterne,  kan man ikke undgå at være opmærksom på omfanget af
synspunkter  om dette  emne.  I  verden i  dag er  det  moderne kliché,  at  ‘ingen er
fuldkommen,’  og  denne  idé  forstærkes  af  vejsides  talerstole,  klistermærker  og
lignende. Kristne er blevet undervist af deres prædikanter til at sige: vi skal aldrig
være fuldkomne. Calvinisme har især et had mod fuldkommenhed; en af de værste
betegnelser,  de  kan  sætte  på  et  menneske,  er  at  anklage  ham  for  at  lære
‘fuldkommenhed/perfektionisme,’  som  de  kalder  det.  (Dette  har  en  anden
bibetydning for calvinister end den populære anvendelse af ordet, når et menneske,
der er sygeligt  omhyggeligt,  beskrives som perfektionist).  Til sidst, for omkring
fyrre  år  siden,  fremsagde  Ny Teologiens  førende  talsmand  den  læresætning,  at
fuldkommenhed er umulig i dette liv, men at når Jesus kommer, så vil han udrette
et  mirakel  for  at  gøre  sit  folk  moralsk  fuldkomment.  Disse  lektier  er  blevet
sammensat  med  en  bevidsthed  om  alle  disse  synspunkter,  der  er  fjendtligt
indstillede over for det bibelske emne om fuldkommenhed.

Hvis  du  bruger  King  James  oversættelsen,  så  bør  du  være  klar  over,  at  det
hebraiske ord for ‘fuldkommen’ oversættes på forskellige måder,  f.eks.  oprigtig,
ubesmittet, sund så vel som fuldkommen. Hvis du bruger en nyere oversættelse,
især de oversættelser, der er produceret af dem med hang til det calvinistiske, vil du
opdage, især i Det Nye Testamente, at mange forskellige alternative ord bruges for
at undgå at bruge ordet ‘fuldkommen,’ som de, der følger denne tankegang, ikke
kan lide. Således bliver alternative ord som fuldstændig, moden, fuldt ud trænet,
fuldstændig enhed,  opnå dit  mål,  tilvejebringe,  meget  godt,  udruste,  genoprette,
brugt, mens ordet ‘fuldkommen’ til tider helt udelades. Som en alternativ strategi
bliver fodnoter nogle gange indsat, som siger, at fuldkommenhed er umuligt, f.eks.
‘Vær fuldkommen. Kristus fremsætter det høje ideal af fuldkommen kærlighed (se
versene 43-47) – ikke at vi fuldt ud kan opnå det i dette liv.’ Kilde: NIV Study
Bible: note til Matt. 5, 48. Disse ændringer er introduceret for at skjule Bibelens
lære om, at Gud søger fuldkommenhed hos sit folk.
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Lektie 1: 28. marts – 3. april
‘I hjertets uskyld’

UDENADSVERS: ‘Jeg vil agte på uskyldiges vej, når den viser sig for mig,
vandre i hjertets uskyld bag hjemmets vægge.’ Sal. 101, 2.

STUDIEHJÆLP: Mesterens Efterfølgere, s. 255-256.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Mos. 6, 9; Job 1, 8; 1 Kong. 11, 4; 15, 14.
LEKTIENS  MÅL:  At  se  på  nogle,  om  hvem  Skrifterne  vidner,  at  de  var

fuldkomne.

Indledning
‘Det var apostlens ønske for dem, til hvem han henvendte sine breve med råd

og formaninger, at de ikke mere skulle “være umyndige, der kastes og drives hid og
did af alle mulige lærdomme,” men at de skulle “nå frem til at være ét i troen på og
erkendelsen  af  Guds Søn,  til  mands modenhed og det  mål  af  vækst,  da vi  kan
rumme Kristi fylde.” Han bønfaldt dem, der var Jesu disciple inden for hedenske
samfund, om ikke at vandre “som hedningerne i deres sinds tomhed, formørkede
som  de  er  i  deres  tankegang  og  fremmede  for  livet  i  Gud  på  grund  af  den
uvidenhed,  der  er  i  dem som følge  af  deres  hjertes  forhærdelse,”  men  “se  til,
hvorledes  I vandrer,  at  det  ikke er  som uvise,  men som vise,  så I  udnytter  det
gunstige øjeblik.” Ef. 4, 13-14. 17-18; 5, 15-16. Han opmuntrede de troende til at
se frem til den tid, hvor Kristus, “som elskede kirken og gav sig selv hen for den,”
ville “fremstille kirken for sit  åsyn som herlig,  uden plet eller rynke eller andet
sådant”  –  en  kirke,  der  var  “hellig  og  dadelfri.”  Ef.  5,  25.  27.’  Mesterens
Efterfølgere, s. 249-250.

‘Noa vandrede med Gud’

1. Hvilket vidnesbyrd giver Skriften om Noas karakter? 1 Mos. 6, 9.

BEMÆRK: ‘Med Guds ord i sin hånd kan ethvert menneske, hvordan hans lod i
livet end er, opnå at få samkvem med netop dem, han selv vælger.  På Bibelens
blade kan han komme til at tale med de ædleste og bedste i hele menneskeslægten
og kan lytte til den Almægtiges røst, når han taler til menneskene. Når han forsker
og overvejer de emner, som engle attrår at få indblik i (1 Pet. 1, 12), kan han få
samkvem med dem. Han kan følge den himmelske lærers skridt og lytte til hans
ord, ligesom dengang, hvor han lærte på bjerget og sletten og ved søen. Han kan i
denne verden leve som i en himmelsk luft og indgyde de sørgende og fristede på
jorden  håbets  tanker  og  længsel  efter  at  blive  hellige.  Han  vil  selv  komme  i
nærmere og stadig nærmere samfund med den Usynlige; ligesom den mand, der i
gamle dage vandrede med Gud, vil han bestandig komme nærmere til evighedens 

4



Lektie 1: 28. marts – 3. april
verden, indtil portene åbner sig, og han går derind. Han vil ikke føle sig som en
fremmed. De røster, som byder ham velkommen der, er de helliges røster, de, som
var hans usynlige ledsagere på jorden – røster, som han her lærte at høre og elske.
Den, som ved hjælp af Guds ord har levet i samfund med Himmelen, vil føle sig
hjemme i det himmelske samfund.’ Uddannelse, s. 127.

2. Hvilket  bevis  blev  set  på,  at  Noa  var  et  fuldkomment  menneske  og
vandrede med Gud? 1 Mos. 6, 22; 7, 5.

BEMÆRK: ‘Noa stod ædelmodigt frem midt i en verden, som tilsidesatte Gud og
gav efter for alle former for overdreven udskejelse, som førte til forbrydelser og
vold  af  enhver  slags.  Noa,  den  trofaste  forkynder  af  retfærdighed,  forkyndte
standhaftigt og modigt for den generation, at en vandflod ville oversvømme verden
på grund af dens indbyggeres uovertrufne ondskab. Han advarede den generation
om at angre, at tro det advarende budskab og finde tilflugt i arken. Hvilket skue for
verden, idet Noa står frem knyttet til Gud ved sin lydighed i kontrast til verden…
Hvor enfoldig og barnlig midt i verdens vantro var Noas tro. Hans tro var fast tillid
til  det  man  håber,  overbevisning  om  ting,  man  ikke  ser.  Hans  tro  blev
fuldkommengjort ved hans gerninger. Han gav verden et eksempel på at tro just på
det, Gud havde sagt.’ Signs of the Times, 20. december 1877.

‘Nåde for Herrens øjne’

3. Hvordan betragtede Herren Noa? 1 Mos. 6, 8. Sammenlign med 1 Mos. 8,
1; 9, 9.

BEMÆRK: ‘Herren planlagde, at Noa i sit liv og sin karakter skulle fremstille for
verden før syndfloden et tydeligt eksempel på resultaterne af at tro på Guds ord.
Han  vandrede  ikke  i  gnister,  som  han  selv  havde  antændt.  Han  fik  al  sin
dømmekraft, al sin styrke, fra kilden til alt lys, for han havde samfund med Gud.
Det var, fordi han havde tro på Gud, fordi han var en bønnens mand, at han var en
kraftens mand. Han antændte sin kerte ved det guddommelige alter, så han kunne
være et lys for verden. Han havde et budskab, som Gud havde betroet ham. På hans
tid var der så frygteligt et frafald fra Gud og hans veje, at had mod Guds lov, foragt
for  sandhed  og  retfærdighed,  var  næsten  verdensomspændende.  Menneskers
ondskab var meget stort, dog var der håb for dem, hvis de ville vende sig fra deres
ondskab, og Herren gjorde Noa til  sin budbringer til  at forkynde for den gamle
verdens  indbyggere  deres  synder  og  fremsætte  for  dem,  hvordan  de  havde
fremkaldt Guds vrede. Han fortalte dem, hvad Gud havde i sinde at gøre i verden.
Han erklærede Guds ord for dem: “Da sagde Herren: ‘Min Ånd skal ikke for evigt
blive i menneskene, eftersom de jo dog er kød; deres dage skal være 120 år… Men
Herren så, at menneskenes ondskab tog til på jorden, og at deres hjerters higen og
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Lektie 1: 28. marts – 3. april
tragten kun var ond dagen lang. Da angrede Herren, at han havde gjort menneskene
på jorden, og det skar ham i hjertet… Men Noa fandt nåde for Herrens øjne.’”’
Signs of the Times, 18. april 1895. 

4. Hvilken hændelse senere i Noas liv kaster en skygge på hans ry? 1 Mos. 9,
20-21.

BEMÆRK: ‘Tro mod sin pligt fortæller inspirationens pen os om de synder, der
overvandt Noa, Lot, Moses, Abraham, David og Salomo, og hvordan Elias’ stærke
ånd sank under fristelse under hans frygtelige prøvelse. Jonas’ ulydighed og Israels
afgudsdyrkelse  er  trofast  optegnet.  Peters  fornægtelse  af  Kristus,  den bitre  strid
mellem Paulus og Barnabas, profeternes og apostlenes fejl og svagheder bliver alle
blotlagte til efterfølgende generationers skue, så de kan få gavn af deres erfaring,
som gik forud for dem. Hvis ingen fejl havde kendetegnet deres liv, så ville de helt
sikkert  have  været  mere  end  menneskelige,  og  vi  med  vor  syndige  natur  ville
opgive håbet om nogen sinde at nå sådant et punkt af fortræffelighed. Men idet vi
ser, hvor de kæmpede og faldt, tog mod til sig og sejrede ved Guds nåde, bliver vi
opmuntret til at fortsætte over forhindringerne, som den degenererede natur stiller
på vor vej.’ Review & Herald, 22. januar 1880.

‘Så from og retsindig en mand’

5. Hvad var Herrens vidnesbyrd angående Job? Job 1, 8.

BEMÆRK:  ‘Uselviskhed,  som er  grundreglen  i  Guds  rige,  er  netop  det,  Satan
hader; han benægter ligefrem, at den er til. Fra begyndelsen af den store strid har
han forsøgt at bevise, at formålet med Guds handlinger er selvisk, og på samme
måde optræder han over for alle, der tjener Gud. Det er Kristi opgave og alle deres,
som tjener  ham,  at  modbevise  Satans  påstand.  Meget  tidligt  i  verdens  historie
berettes der om et menneskes liv, mod hvem Satan førte krig. Om Job, patriarken
fra Uz, lyder vidnesbyrdet fra Ham, som ransager hjerterne, således: “Der findes
ingen som han på jorden, så from og retsindig en mand, som frygter Gud og viger
fra det onde.”’ Guds sønner & døtre, 29. marts.

6. Hvordan blev Jobs karakter prøvet? Job 1, 13-19; 2, 7.

BEMÆRK: ‘Mod denne mand fremførte Satan en hånlig anklage: “Mon det er for
intet, Job frygter Gud? Har du ikke omgærdet ham og hans hus og alt, hvad han
ejer, på alle kanter?” Herren sagde til Satan: “Se, alt, hvad han ejer, er i din hånd.”
“Se, han er i din hånd; kun skal du skåne hans liv.” Da Satan havde fået denne
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Lektie 1: 28. marts – 3. april
tilladelse,  berøvede han Job alt, hvad han ejede – hjorde og småkvæg, karle og
piger, sønner og døtre, og han “slog Job med ondartede bylder fra fodsål til isse.”
Og  endnu  en  form  for  smerte  blev  føjet  til  hans  lidelser.  Hans  venner,  der  i
modgangen kun så en straf  for synd,  plagede hans sårede og tyngede sjæl med
deres beskyldninger om, at han måtte have forsyndet sig. Han sagde: “Når han har
prøvet mig, skal jeg være lutret som guld.” Sådan skete det også. Ved sin tålmodige
udholdenhed retfærdiggjorde han sig selv og således også ham, hvis repræsentant
han var.’ Guds sønner & døtre, 29. marts.
    

‘Hans hjerte var ikke mere helt med Herren’

7. Hvilken sammenligning foretager Skrifterne mellem David og Salomo? 1
Kong. 11, 4. Se også vers 9.

BEMÆRK: ‘Fra at være en af de største konger, der nogensinde bar et scepter, hvis
ophøjede visdom gjorde ham kendt over hele verden, blev Salomo ryggesløs og
umådeholden,  andres  redskab og slave. Hans karakter,  som engang var  ædel og
mandig, blev svækket og blødagtig. Hans tro på den levende Gud blev svækket og
erstattet af ateistisk tvivl. Vantro ødelagde hans glæde, svækkede hans principper
og degraderede hans liv; triste og sjæleplagende tanker bekymrede ham nat og dag.
Hans første regeringtids retfærdighed og ædelmodighed blev forvandlet til despoti
og tyranni,  og hans ekstravagance blev opretholdt af knusende skatter, som blev
pålagt  folket.  Stakkels,  skrøbelig  menneskenatur!  Gud  kan  kun  gøre  lidt  for
mennesker, fordi de så hurtigt mister deres fornemmelse af afhængighed af ham.
Herren  ønsker,  at  alle  skal  lære  en  lektie  fra  optegnelsen  af  Salomos  liv.  Han
ønsker, at hans tjenere skal bevare deres hellige og ejendommelige karakter. “Træk
ikke i ulige åg med de vantro, thi hvad har retfærdighed og lovløshed med hinanden
at skaffe? Eller hvad fællesskab er der mellem lys og mørke? Hvordan kan Kristus
stemme overens med Beliar? Eller hvordan kan den troende have lod og del med
den vantro?”’ Signs of the Times, 26. november 1896.

8. Hvilket råd havde David givet Salomo? 1 Krøn. 28, 9. Sammenlign med 1
Krøn. 29, 19.

BEMÆRK: ‘David havde lært af egen erfaring, at det menneske, som går bort fra
Gud, vælger en hård vej. Han havde følt den fordømmelse, som er en følge af at
overtræde loven, og havde høstet overtrædelsens frugter. Nu var hans sjæl optaget
af dette ene, at Israels ledere skulle være tro mod Gud, og at Salomo skulle adlyde
Guds lov og undgå de synder, som havde svækket hans faders myndighed, forbitret
hans tilværelse og kastet vanære over Gud. David var klar over, at det ville kræve
megen ydmyghed, urokkelig tillid til Gud og uophørlig årvågenhed at besejre de
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Lektie 1: 28. marts – 3. april
fristelser, som Salomo uvægerligt ville møde i sit høje embede, for mennesker i så
fremtrædende stillinger er i højere grad end andre skydeskive for Satan. Henvendt
til sin søn, der allerede var anerkendt som hans efterfølger på tronen, sagde David
nu: “Og du, min søn Salomo! Kend din faders Gud og tjen ham med et helt hjerte
og en villig sjæl, thi Herren ransager alle hjerter og kender alt, hvad der rører sig i
deres tanker. Hvis du søger ham, vil han lade sig finde af dig, men forlader du ham,
vil han forkaste dig for evigt. Så se da til, thi Herren her udvalgt dig til at bygge et
hus til helligdom! Gå til værket med frimodighed!”’ Patriarker & Profeter, s. 391.

‘Asas hjerte var helt med Herren’

9. Hvilket vidnesbyrd er nedskrevet om Asa? 1 Kong. 15, 14.

BEMÆRK:  ‘Frelseren  har  en  grænseløs  kærlighed  for  ethvert  menneske.  Hos
enhver  ser  han  uendelig  evne  til  forbedring.  Med  guddommelig  energi  og
guddommeligt håb hilser han dem, for hvem han gav sit liv. Han stiller det evige
livs rigdomme inden for deres rækkevidde. I hans kraft kan de leve et liv fyldt med
gode gerninger, fyldt med Åndens kraft. Men de må skille sig fra alle intriger og al
uærlighed.  Guds  nåde  alene  kan  give  dig  den  erfaring,  som  kommer  af  en
fuldkommengjort  karakter. Gud alene kan gøre dig i stand til at vandre for hans
åsyn  med  et  fuldkomment  hjerte.  Den  Hellige  har  givet  fejlende,  dødelige
mennesker regler for at lede dem. Disse regler udgør en standard, fra hvilken der
ikke kan være nogen syndfri afvigelse. Den, som ikke gør Guds vilje til det største,
har endnu at lære hellighedens første principper. At gøre godt er kun muligt ved
den  nåde,  som  Gud  giver.  Din  egen  visdom  er  dårskab  for  Gud.  Din  eneste
sikkerhed  ligger  i  en  daglig  anger,  i  dagligt  at  nægte  at  vige  fra  sandhedens
principper.’ Pacific Union Recorder, 16. Februar 1905.
 
10. Hvordan udtrykte Asa sin tro på Kilden til sin styrke? 2 Krøn. 14, 11.

BEMÆRK: ‘Asa havde ikke spildt tiden med fornøjelser, mens der var fred. Han
var forberedt på alle eventualiteter. Hans hær var udrustet til kamp, og han havde
bestræbt sig på at lede sit folk således, at de havde fred med Gud. Skønt han havde
færre soldater end fjenden, var der ingen vaklen i hans tro på den Herre, som han
havde sat sin lid til. Fordi kongen havde tjent Herren i medgangens tid, kunne han
også trygt stole på ham i modgangens dage. Hans bøn viser, at han ikke var ukendt
med Guds vidunderlige magt… Hvert eneste kristent menneske kan med føje bede
Asas bøn. Vi er også i krig. Vi kæmper ikke imod kød og blod, men imod magterne
og myndighederne, mod verdensherskerne i dette mørke. (Se Ef 6,12.) I livets strid
vil vi blive stillet over for onde magter, der bekæmper retten. Vi sætter ikke vor lid
til mennesker, men til den levende Gud. I troens fulde forvisning kan vi forvente, at
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Lektie 1: 28. marts – 3. april
han vil forene sin almagt med vore menneskelige anstrengelser for at forherlige sit
navn. Når vi  er  iklædt hans retfærdigheds rustning,  kan vi  besejre alle fjender.’
Profeter & Konger, s. 57.    

‘Dog ikke med et helt hjerte’

11. Hvordan bliver vi vist, at det ikke blot er vore handlinger, der skal være
fuldkomne, men også vore motiver? 2 Krøn. 25, 2.

BEMÆRK: ‘Det, som jeg gør med et fuldkomment hjerte, gør jeg med kærlighed
og glæde, med et villigt sind og af hele min styrke. Det indebærer et bestemt mål
og en koncentreret anstrengelse, der gør alt underordnet det ene mål, jeg har valgt.
Det er dette, Gud beder om, dette, som hans hellige har givet, og som vi må give…
Gør Guds ords løfter til dine egne: ‟Men han selv, fredens Gud, hellige jer helt og
fuldt” (1 Tess. 5, 23). Den Gud, som har kraft til at gøre mere, end vi beder om
eller tænker på, vil for dig åbne den velsignede udsigt til et liv, om hvilket han vil
sige: Hans hjerte var helt med Herren hans Gud.’ Andrew Murray,  Be Perfect, s.
15-16.

12. Hvad var Salomos ønske på vegne af hans folk? 1 Kong. 8, 61.

BEMÆRK: ‘I Guds optegnelse over hans tjeneres liv, er der nogle, om hvem der
står skrevet: hans hjerte var helt med Herren hans Gud. Lad enhver læser spørge: er
det  dette  Gud ser  og siger  om mig?  Er  mit  liv  i  Guds øjne  mærket  af  intens,
helhjertet hengivenhed til Guds vilje og tjeneste? Brænder mit liv med ønsket om at
være fuldkommen, som det er muligt for nåden at gøre mig? Lad os overgive os
selv til dette spørgsmåls undersøgende lys.  Lad os tro på, at Gud med dette ord
‟fuldkomment” mener noget  virkeligt  og sandt.  Lad os ikke undvige  dens kraft
eller skjule os for dens fordømmende kraft med den tomme undskyldning, at vi
ikke fuldt ud ved, hvad det betyder. Vi må først acceptere det og overgive vort liv
til det, inden vi kan forstå det. Jeg kan ikke understrege for kraftigt, at der ikke kan
være noget håb om at forstå, hvad fuldkommenhed er, undtagen når vi regner alt
for tab for at gribe det, at leve for det, at acceptere det og at besidde det.’ Andrew
Murray, Be Perfect, s. 15-16.
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Lektie 2: 4. – 10. april
‘Vær ustraffelig’ 

UDENADSVERS:  ‘Da  Abram  var  nioghalvfemsindstyve  år  gammel,
åbenbarede Herren  sig for ham og sagde til  ham: “Jeg er  Gud den Almægtige;
vandre for mit åsyn og vær ustraffelig.’ 1 Mos. 17, 1.

STUDIEHJÆLP: Den Store Mester, s. 205-207. 
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Mos. 17, 1-3.
LEKTIENS MÅL: At vise, at fuldkommenhed er befalet af Gud.

Indledning
‘Vi kan, vi kan åbenbare ligheden med vor guddommelige Herre. Vi kan kende

det  åndelige  livs  videnskab.  Vi  kan  ære  vor  Skaber.  Men  gør  vi  det?  Hvilket
strålende eksempel har vi ikke i det liv, som Kristus levede på denne jord! Han har
vist os, hvad vi kan opnå ved samarbejde med guddommelighed. Vi skal søge den
enhed, som han taler om, når han siger: ‟Bliv i mig, så bliver jeg også i jer.” Denne
enhed er dybere, stærkere, mere sand end nogen anden enhed, og frembringer alt
godt. De, som således er forenet med Frelseren, er styret af hans vilje og drevet af
hans kærlighed til at lide med dem, som lider, til at glæde sig med dem, der glæder
sig, til at føle en dyb medlidenhed med enhver i svaghed, sorg og nød. Højere end
den højeste menneskelige tanke kan nå, er Guds ideal for sine børn. Han ønsker, at
vort sind skal være klart, vor sindsstemning god, vor kærlighed i overflod. Så vil
freden, der overgår forstand, strømme fra os for at velsigne alle, som vi kommer i
kontakt med. Den atmosfære, der omgiver vor sjæl, vil være forfriskende.’ Review
& Herald, 24. november 1904.

‘Al nådes Gud … fuldt ud berede jer’

1. Hvilken befaling gav Gud det gamle Israel? 5 Mos. 18, 13. 

BEMÆRK: ‘Gud sætter målet for sine børn højere, end de højeste menneskelige
tanke  kan  nå.  “Så  vær  da  I  fuldkomne,  som  jeres  himmelske  Fader  er
fuldkommen.” I denne befaling ligger der et løfte. Frelsesplanen sigter imod vor
fuldstændige frigørelse fra Satans magt.  Kristus vil  altid befri  den sønderknuste
sjæl fra synd. Han kom for at tilintetgøre Djævelens gerninger, og han har sørget
for, at Helligånden bliver tildelt hver eneste angrende sjæl for at bevare ham fra at
synde.’ Den Store Mester, s. 205-206.

2. Hvordan kan en kristen blive fuldkommen? 1 Pet. 5, 10.
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Lektie 2: 4. – 10. april

BEMÆRK: ‘Når sandheden modtages, vil den udvirke radikale ændringer i livet og
karakteren,  for religion betyder Kristi iboen i hjertet,  og hvor han er,  fortsætter
sjælen  i  åndelig  aktivitet,  idet  den  altid  vokser  i  nåde,  altid  bevæger  sig  mod
fuldkommenhed. Det er ikke noget virkeligt bevis på, at du er en kristen, fordi din
følelse røres, din ånd røres af sandheden; spørgsmålet er: Vokser du mod Kristus,
dit  levende  hoved?  Åbenbares  Kristi  nåde  i  dit  liv?  Gud  giver  sin  nåde  til
mennesker,  så de kan ønske mere af hans nåde. Guds nåde virker hele tiden på
menneskehjertet,  og når den modtages, vil beviset på dens modtagelse vise sig i
modtagerens liv og karakter. Kristi nåde i hjertet vil altid fremme åndeligt liv, og
åndelig fremgang vil finde sted. Vi ser ikke planterne vokse på marken, og dog er
vi forvissede om, at de vokser, og kan vi så ikke kende vor egen åndelige styrke og
vækst?’ God’s Amazing Grace, s. 324.

‘Vandre for mit åsyn’

3. Med hvilke ord talte Gud til Abraham? 1 Mos. 17, 1.

BEMÆRK: ‘Der er håb for et menneske, der hungrer og tørster efter retfærdighed,
som længes efter hjertets renhed, som ønsker at have samfund med Guds Ånd. Et
sådant menneske beder og er årvågent i bøn. Han søger efter styrke til at bevare
hjertet  med al  flid,  idet  han  ved,  at  livet  udspringer  derfra.  ‟Salige  er  de,  der
hungrer  og  tørster  efter  retfærdighed,  thi  de  skal  mættes.”  Samfund  med  Gud
betyder meget, og de, som har dette samfund med Gud, hører indbydelsens stemme
sige: ‟Kom hid til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer
hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet; så
skal I finde hvile for jeres sjæle. Thi mit åg er gavnligt, og min byrde er let.” Jo
mere ydmyg sjælen er i sin egen vurdering, jo klarere og tydeligere vil man skelne
Gud.  Den,  som  har  samfund  med  Gud,  vil  erkende  de  himmelske  tings
guddommelige fortræffelighed og svare på indbydelsen:  ‟Lær af mig, thi jeg er
sagtmodig og ydmyg af hjertet.”  Guds ord kommer i kraft  til  sjælen og præger
sindet med de overmåde store og dyrebare løfter.  De, som lærer af Kristus,  ser
ivrigt hen til ham, så de kan gribe hans Ånd og fuldkomme hellighed i Herrens
frygt. Deres følelser bliver rene, deres ord rene og milde, og pantet på vor arv leder
dem til at vandre i kærlighed og komme nærmere Gud for at lytte til den sande
Hyrdes røst.’ Signs of the Times, 3. oktober 1895. 

4. Hvad betyder det at være helt med Herren? 1 Kong. 8, 61.

BEMÆRK: ‘Den vidunderlige mulighed af at blive som Kristus, lydig mod alle
lovens forskrifter, holdes den troende for øje. Men i sig selv er mennesket helt ude
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Lektie 2: 4. – 10. april
af stand til at nå til denne tilstand. Den fuldkommenhed, som Guds ord siger, at
mennesket  må  være  i  besiddelse  af,  før  det  kan  blive  frelst,  bevirkes  ved  den
guddommelige nåde, når det i ydmyghed bøjer sig for sandhedens Ånds styrende
og beherskende indflydelse. Menneskets lydighed kan kun fuldkommengøres ved
Kristi retfærdigheds røgelse, som fylder enhver lydighedshandling med himmelsk
vellugt. Det er den kristnes andel at være standhaftig til at overvinde enhver fejl.
Han må stadig bede til Frelseren om at få helbredt sin sjæl, som er syg af synd. Han
har  ikke  selv visdom eller  kraft  til  at  sejre.  Disse  ting tilhører  Herren,  og han
skænker dem til sådanne, som i ydmyghed og anger søger hans hjælp.’ Mesterens
Efterfølgere, s. 281.

‘Et helt hjerte’

5. Hvad er der brug for, hvis der skal være fuldkommen lydighed? 1 Krøn.
28, 9.

BEMÆRK: ‘Selv dine tanker må bringes til  lydighed under Guds vilje og dine
følelser under fornuftens og religionens kontrol. Du fik ikke din indbildningskraft,
for at den skulle have lov til at løbe løbsk eller gå sin egen vej, uden at du gør
nogen bestræbelse for at holde den igen og undertvinge den. Dersom tankerne er
dårlige, vil følelserne blive dårlige, og tankerne og følelserne tilsammen udgør den
moralske karakter. Hvis du mener, at du som kristen ikke behøver at beherske dine
tanker  og  følelser,  vil  du  komme  under  onde  engles  indflydelse;  du  vil  i
virkeligheden indbyde dem til  at  komme og herske over dig.’  Budskaber til  de
unge, s. 47.

6. Hvilket råd gives os angående vore hjerter? Ordsp. 4, 23.

BEMÆRK: ‘Som en mand tænker i sit hjerte, så er han. En enkel dags uskrevne
historie  udgøres  af  mange  tanker;  og  disse  tanker  har  meget  at  bestille  med
dannelsen af karakteren. Vi bør derfor vogte nøje på vore tanker; thi en uren tanke
gør et dybt indtryk på sjælen. En ond tanke efterlader et ondt indtryk på sindet.
Hvis  tankerne  er  rene  og hellige,  gør  de  det  menneske  bedre,  som nærer  disse
tanker. De stimulerer den åndelige puls, og kraften til at gøre det gode forøges. Og
ligesom  en  regndråbe  bereder  vejen  for  en  anden  ved  at  fugte  jorden,  således
bereder en god tanke vejen for en anden.’ Budskaber til de unge, s. 80.
‘Forkerte tankevaner, når de én gang modtages, bliver en despotisk magt, der fæster
sindet som i et greb af stål. Tankerne skal ikke have lov til at løbe løbsk. De må
holdes tilbage, bringes ind under fangenskab til lydighed mod Kristus. Lad dem
fæstes på hellige ting. Så vil de ved Kristi nåde blive rene og sande. Vi har brug for
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Lektie 2: 4. – 10. april
en vedvarende fornemmelse for den forædlende kraft af rene tanker. Den eneste
sikkerhed for nogen sjæl er at tænke rigtigt.’ The Faith I Live By, s. 222.

‘Så du vandrer på alle hans veje’

7. Hvad betyder det at vandre for Guds åsyn? 5 Mos 10, 12.

BEMÆRK:  ‘Må  Herren  tiltrække  sjæle  til  sig  og  give  dem  hver  især  en
fornemmelse for deres hellige ansvar til at danne en sådan karakter, så Kristus ikke
vil skamme sig over at kalde dem brødre. Ophøj standarden, så vil den himmelske
velsignelse blive udtalt over dig den dag, enhver skal gengældes, efter som hans
gerning er. Guds arbejdere må leve som for hans åsyn og må konstant udvikle sig i
karakter, i sand dyd og gudfrygtighed. Deres sind og hjerter må gennemtrænges så
fuldstændigt af Kristi Ånd og gøres så højtidelige af det hellige budskab, som de
må bære, at enhver tanke, enhver handling, ethvert motiv vil være over det jordiske
og sanselige. Deres glæde vil ikke være i forbudte, selviske fornøjelser, men i Jesus
og hans kærlighed.  Min bøn er:  ‟O Herre,  salv dit folks øjne,  så de kan skelne
mellem synd og hellighed, mellem besmittelse og retfærdighed, og blive sejrherrer
til sidst.’ Testimonies, bind 5, s. 603.

8. Hvilket løfte gav Herren Salomo? 1 Kong. 9, 4-5.

BEMÆRK: ‘Herren ønsker, at vi skal sætte pris på den store forløsningsplan, forstå
vor  store  forret  som  Guds  børn  og  vandre  i  lydighed  for  hans  åsyn  med
taknemmelige hjerter. Han ønsker, at vi skal tjene ham og vandre i et nyt levned
med glæde hver dag. Han længes efter at se taknemmeligheden vælde frem i vore
hjerter, fordi vore navne er skrevet i Lammets livets bog, og fordi vi kan kaste al
vor sorg på ham, som har omsorg for os. Han byder os at være glade, fordi vi er
Herrens arvelod, fordi Kristi retfærdighed er hans helliges hvide klædning, fordi vi
har det salige håb om vor frelsers snare genkomst.’  Lys over hverdagen,  del 2, s.
102. 

‘Han kender vor skabning’

9. Hvad bliver vi fortalt om vor himmelske Fader? Sal. 103, 13-14.

BEMÆRK: ‘Lad os herliggøre Gud, at selvom vi er fejlende, så ærer han os ved at
tillade os at være talsmænd for sandheden og forsvare hans sag. Men selvom vi
laver mange fejl i det, vi gør, selvom vi ikke gør det på den bedste måde, selvom vi
forsømmer  og  lader  mange  ting  ugjorte,  fordi  selvet  ikke  er  overgivet  til  Gud,
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Lektie 2: 4. – 10. april
selvom vi er skabninger, der er fulde af tomhed, selviskhed og selvagtelse (og Gud
foragter alt dette), men til trods for vore mange mangler fortsætter han med at lære
os, og han giver os det hverv at udføre en del i hans sag. Når de prøves og fristes,
har mange i virkeligheden kastet skygger på Gud, dog har Herren ikke kastet dem
væk for evigt. Han har båret længe over med dem og har givet dem en anden prøve
og skaffet dem nye anledninger og har gjort enhver anstrengelse for at drage dem
nærmere  sig,  så de kan se Jesus og blive forvandlede  til  hans billede  i  ånd og
karakter.’ Manuscript Releases, bind 13, s. 279.
‘Et barns arbejde er meget mangelfuldt, og dog er det til glæde og håb for faderen. I
det ser faderen beviset på barnets hengivenhed og lydighed, så vel som løftet om,
hvad ånden vil gøre for barnet, når dets intelligens og styrke er vokset. Barnet har
tjent faderen med et fuldkomment hjerte, selvom det fuldkomne hjerte ikke straks
medfører et fuldkomment arbejde. På samme måde godtager Faderen i himmelen
den enfoldige, barnlige hensigt, der gør hans ære og tjeneste til det eneste mål, som
et fuldkomment hjerte.’ Murray, Be Perfect, s. 23.

10. Hvad skal vi gøre ved vore mangler, idet vi indser dem? Sal. 19, 12.

BEMÆRK: ‘Satan vil fortælle dig, at du ikke føler dig spor bedre, end du gjorde,
før du gik til Jesus med dine vanskeligheder. Men her rejser spørgsmålet sig igen:
Hvad har følelse med det at gøre? Herren siger: ‟Bed, så skal der gives jer; søg, så
skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.” Igen læser vi: ‟Den gudløse
forlade  sin  vej,  urettens  mand  sine  tanker  og  vende  sig  til  Herren,  at  han  må
forbarme sig, til vor Gud, thi han er rund til at forlade.” Når du har forladt dig på
Guds  barmhjertighed  og  taget  ham  på  hans  ord,  og  fjenden  dog  kommer  og
henleder tanken på dine fejl og mangler og fortæller dig, at du ikke er bedre, end
før du søgte Herren, så kan du pege på Jesus og gentage hans løfter og fortælle,
hvad han har gjort for dig.’ Signs of the Times, 18. august 1887.

‘I ét og alt vokse op til ham’

11. Hvordan illustrerede Jesus kristen fuldkommenheds fremgang? Mark. 4,
28-29.

BEMÆRK: ‘Sædens spiring fremstiller begyndelsen til  åndeligt  liv,  og plantens
udvikling er et smukt billede på kristenlivets vækst. Det er med nåden, som det er i
naturen:  der  kan  ikke  være  liv  uden  vækst.  Planten  må  enten  vokse  eller  dø.
Ligesom planten hele tiden vokser stille, uden at man lægger mærke til det, foregår
også  udviklingen  i  kristenlivet.  Vort  liv  kan  være  fuldkomment  på  hvert  trin  i
udviklingen,  men  hvis  Guds  hensigt  med  os  skal  opfyldes,  må  vi  stadig  gøre
fremgang. Helliggørelsen varer hele livet… Hveden udvikler “først strå, så aks og
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Lektie 2: 4. – 10. april
så fuld kærne i akset.” Landmandens hensigt med at så sæden og dyrke markerne er
at avle korn. Han ønsker at skaffe brød til de sultne og sædekorn til næste års avl.
Den himmelske sædemand venter også en høst som belønning for sit arbejde og sin
opofrelse. Kristus søger at genoprette sit eget billede i menneskenes hjerter, og han
gør det gennem dem, som tror på ham. Formålet med kristenlivet er at bære frugt –
at  genoprette  Kristi  karakter  i  de troende,  så at  den ved dem kan genoprettes  i
andre. Det er ikke for sin egen skyld, at planten spirer, vokser og bærer frugt, men
for at give “sæd til at så og brød til at spise.” Es. 55, 10. Således skal mennesket
heller ikke leve for sig selv alene. Den kristne er her i verden for at repræsentere
Kristus og lede andre til frelsen. Den, der er optaget af sig selv, kan ikke vokse og
bære  frugt.  Hvis  du  har  taget  imod Kristus  som din  personlige  frelser,  må  du
glemme dig selv og prøve at hjælpe andre. Tal om Kristi kærlighed og fortæl andre
om, hvor god han er. Udfør enhver gerning, som du bliver stillet over for. Hav en
byrde for sjæle i hjertet, og gør alt, hvad der står i din magt, for at søge at frelse
sjæle. Eftersom du tager imod Kristi Ånd – den ånd, der viser sig i uegennyttig
kærlighed og tjeneste for andre – vil du vokse og bære frugt. Åndens frugter vil
modnes i dit liv. Din tro vil vokse, din overbevisning blive dybere og din kærlighed
fuldkommen. Kristi billede vil genspejles mere og mere i dig i alt, hvad der er rent,
ædelt og smukt’ Lys over hverdagen, del 1, s. 52-54.

12. Hvad skal vort mål og højeste ønske være? Ef. 4, 15.

BEMÆRK: ‘Vor opfattelse,  vore særheder,  er  fuldstændig menneskelige  og må
ikke føjes eller næres. Selvet skal korsfæstes, ikke nu og da, men dagligt, og det
fysiske, mentale og åndelige må være underlagt Guds vilje. Guds herlighed, Kristi
karakters fuldkommenhed, skal være vort livs mål og hensigt. Kristi efterfølgere
må efterligne Kristus i karakter. Forbilledet er givet os til at kopiere, og Gud vil
ikke  acceptere  nogen  undskyldning  som  en  begrundelse  for  ikke  at  nå  den
guddommelige standard, uanset hvor meget den strider imod vor egen natur, vore
egne selviske ønsker og tilbøjeligheder. Ligesom Kristus er feltråbet, ikke ligesom
din far  eller  din mor,  men ligesom Jesus Kristus,  skjult  i  Kristus,  iklædt  Kristi
retfærdighed, gennemtrængt af Kristi Ånd.’ Daughters of God, s. 169.
‘Mit dybeste, højeste ønske er, at jeg må være ligesom Jesus. Mod dette stræber jeg
inderligt, at jeg må være ligesom Jesus. Jeg ønsker, at mit hjerte skal være hans
trone, så en iagttagende verden kan se hans lighed skinne frem i mig. Jeg ønsker at
være ligesom Jesus.  O fuldkomne liv af  Kristus min Herre!  Jeg ønsker at være
ligesom Jesus. Min gengældelse og min belønning, at jeg må være ligesom Jesus.
Må hans Ånd fylde min hungrende sjæl;  må hans kraft  hele mit  liv styre.  Min
inderligste bøn, mit højeste mål, at jeg må være ligesom Jesus.’ T. O. Chisholm ‘I
Want To Be Like Jesus.’
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Lektie 3: 11. – 17. april
‘Kom dog i hu, hvorledes jeg har vandret for dit åsyn’

UDENADSVERS: ‘Ak, Herre, kom dog i hu, hvorledes jeg har vandret for dit
åsyn i oprigtighed og med helt hjerte og gjort, hvad der er godt i  dine øjne!’ 2
Kong. 20, 3.

STUDIEHJÆLP: Profeter & Konger, s. 166.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 2 Kong. 20, 2-5.   
LEKTIENS MÅL: At studere forbindelsen mellem fuldkommenhed og bøn.

Indledning
‘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.’ Mesteren Efterfølgere, s. 31. 

‘Gud er ikke uretfærdig, så han skulle glemme jeres arbejde’

1. Hvilken bøn bad Jesus, da hans liv og gerning på jorden var ved at nærme
sig deres ende? Joh. 17, 4-5.  

BEMÆRK: ‘I dette liv skal vi lære at ære ham ved at prise og takke ham. Det er
kun dem, der på jorden har lært at herliggøre Gud, der vil få en plads i herlighedens
sale. Hvis vi bliver borttaget, vil vi blive borttaget, just som vi er. Vi skal gøres
fuldkomne i dette liv; i  dette liv skal  vore tunger være helliggjorte,  vore tanker
rensede. Så lad os tage fat på denne uddannelsesgerning nu. Lad os gøre de ting,
som vi vil ønske, vi havde gjort, når tiden kommer, at vor gerning er slut.’ Review
& Herald,  25. marts 1909.
Det var, fordi Jesus trofast havde fuldført den gerning, som hans Fader havde givet
ham at udføre, at han havde frimodighed til at fremsætte sin anmodning for Gud.

2. Hvad bliver vi fortalt om, hvordan Gud betragter sine trofaste tjeneres
liv? Heb. 6, 10.

16



Lektie 3: 11. – 17. april

BEMÆRK:  ‘Der  har  været  nogle,  som  har  gjort,  hvad  de  kunne  med
selvfornægtende, selvopofrende anstrengelse. Gud glemmer ikke deres kærligheds-
og hengivenhedsgerninger. Om Kornelius blev der sagt, at Gud var kommet hans
bønner og almisser i hu. Enhver gerning af selvfornægtende godgørenhed og kærlig
tjeneste er dyrebar i Guds øjne. Nogle har altid vist en villighed til at handle for
hans sag, og Herren har velsignet disse villige mennesker og gjort dem til kanaler
for hans gaver, så de kunne fortsætte med at handle og være velsignede i at handle.
De kan sige sammen med David: “Hvad er jeg, og hvad er mit folk, at vi selv skulle
evne at give sådanne frivillige gaver?” “Gud er ikke uretfærdig,” sagde apostelen
Paulus, “så han skulle glemme jeres arbejde og den kærlighed.” Han vil heller ikke
overse mangelen på disse gerninger hos sine menighedsmedlemmer, som sætter sig
selv først og hans sag derefter. Enhver vil blive gengældt, efter som hans gerninger
har været.’ Review & Herald, 14. december 1886.

‘Kom dog i hu’

3. Hvordan bad Ezekias, da han stod over for døden? 2 Kong. 20, 3.

BEMÆRK: ‘Siden Davids tid havde der ikke regeret en konge, som havde gjort så
meget for at fremme Guds riges interesser under frafald og modgang som Ezekias.
Den døende konge havde tjent sin Gud trofast  og havde styrket  folkets tillid til
Herren som deres øverste hersker. Han kunne derfor bede som David: “Lad min
bøn komme frem for dit åsyn, til mit klageråb låne du øre!”’ Profeter & Konger, s.
166. 
Ezekias vidste, at Gud ville huske, hvordan han havde vandret for hans åsyn med et
fuldkomment hjerte.

4. Hvilket vidnesbyrd blev givet om Ezekias’ liv? 2 Kong. 18, 3-6.

BEMÆRK: ‘Mange, som bekender sig til at være kristne, arbejder på tværs af Gud.
Mange  venter  på,  at  der  skal  blive  dem betroet  et  stort  værk.  Daglig  lader  de
anledninger gå tabt til at vise deres troskab mod Gud. Hver dag er der små pligter,
som de ikke synes er interessante nok til at udføre af hele hjertet, og som de derfor
forsømmer, medens de venter på et eller andet stort værk, som kan lægge beslag på
de store talenter, de mener sig i besiddelse af; deres liv svinder hen i forventning
om  opfyldelsen  af  deres  ærgerrige  længsler…  Udfør  det  arbejde,  der  ligger
nærmest for hånden. Tag fat på noget mere enkelt og ligefremt, som ligger inden
for jeres rækkevidde. Læg sjæl og hjerte ind i udførelsen af dette arbejde. Tving
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jeres tanker til på forstandig måde at beskæftige sig med de ting, som I kan udføre i
hjemmet. Således vil I blive skikkede til større foretagender. Kom i hu, hvad der er
skrevet om kong Ezekias: “Alt, hvad han tog fat på, ... det gjorde han af hele sit
hjerte, og det lykkedes for ham.”’ Budskaber til de unge, s. 83.

‘Retfærdig i sine egne øjne’

5. Hvilken faldgrube står vi i fare for at falde i? Es. 5, 21. Betragt Job 32, 1.

BEMÆRK: ‘Ingen  må bedrage sig selv ved at  tænke, at  deres  mangler  ikke er
meget alvorlige. Hvis de ikke værner sig selv imod disse mangler, vil de være til
deres ruin, og de vil blive reproduceret hos dem, som de kommer i forbindelse med.
De, som ikke mener, at Gud kræver af dem, at de skal våge og bede uden ophør og
kæmpe imod enhver ufuldkommenhed, er bedragede er fjenden. De kan ikke vokse
i nåde, før de skifter holdning. Vi behøver alle at bede inderligt om beslutsomhed
til at overvinde enhver mangel i karakteren. Bed om, “at han vil oplyse jeres hjertes
øjne, så I forstår, hvilket håb han kalder jer til, hvor rig på herlighed hans arv er
iblandt de hellige, og hvor overvældende stor hans magt er i os, som tror.”’ Review
& Herald, 11. juni 1901.

6. Hvilken ændring fandt sted i Jobs holdning, da han mødte Gud? Job 42,
5-6.

BEMÆRK:  ‘Ingen  mand,  kvinde  eller  ung  person  kan  opnå  kristen
fuldkommenhed og forsømme studiet af  Guds ord. Ved omhyggeligt  at  granske
hans ord vil vi adlyde Kristi formaning: “Ransag Skrifterne; for i dem mener I at
have evigt  liv; og det er dem, som vidner om mig.” Denne ransagning gør den
studerende i stand til nøje at betragte det guddommelige Forbillede, for de vidner
om Kristus. Forbilledet må undersøges ofte og nøje for at kunne efterligne det. Idet
et  menneske  bliver  kendt  med Genløserens  historie,  opdager  han mangler  i  sin
karakter,  sin ulighed til  Kristus er så stor,  at  han ser,  at  han ikke kan være en
efterfølger, uden at en meget stor forandring finder sted i hans liv. Dog studerer han
med et  ønske  om at  blive  ligesom sit  store  Forbillede;  han  fanger  sin  elskede
Mesters blikke og ånd; ved beskuelse forvandles han. “Mens vi retter vort blik mod
Jesus, troens banebryder og fuldender.” Det er ikke ved at se bort fra ham og ved at
miste ham af syne, at vi efterligner Jesu liv; men ved at dvæle på og tale om ham
og ved at søge at forædle smagen og ophøje karakteren, ved at søge at nærme os det
fuldkomne Forbillede gennem alvorlig,  udholdende anstrengelse,  gennem tro og
kærlighed. Idet opmærksomheden er rettet mod Kristus, bliver hans rene, pletfrie
billede indprentet i hjertet som “den ypperste blandt titusinder og den, der er idel
ynde.” Selv ubevidst efterligner  vi det,  som vi er bekendt med. Ved at have en
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kundskab om Kristus, hans ord, hans vaner, hans belæring, og ved at låne dyderne
af den karakter, som vi så nøje har studeret, bliver vi gennemtrængt af Mesterens
ånd, som vi har beundret så meget.’ Review & Herald, 28. november 1878. 
    

‘Jer selv skal I ransage’

7. Hvad skal vi gøre for at undgå selvsikkerhedens faldgrube? 2 Kor. 13, 5.

BEMÆRK: ‘Enhver troende bør nøje give agt på sig selv for at finde ud af, hvor
han har sine svage punkter. Han bør opelske en ydmyghedens ånd og bede Herren
inderligt om nåde og visdom og om den tro, som viser sig i kærlighed og renser
sjælen. Lad ham lægge al selvsikkerhed bort. Selvsikkerhed fører til en mangel på
årvågenhed. De, som vandrer ydmygt for Guds åsyn uden at stole på deres egen
visdom, vil indse deres fare og vil kende kraften i Guds bevarende varetægt.’  In
Heavenly Places, s. 97

8. Hvilket  vigtigt  råd  gav Kristus  for  at  understrege  vor  afhængighed af
ham? Joh. 15, 4.

BEMÆRK:  ‘Men  hvis  kærlighed  til  verden,  hvis  selvagtelse  eller  nogen
besmittende tanker eller handlinger får sejren over os, skal vi da miste tilliden til
Jesus eller til os selv? Er det, fordi Jesus svigtede os og ikke gav os sin nåde? Nej,
det er, fordi vi ikke gjorde, som Herren har fortalt os, vi skal gøre. Våg og bed,
“Bed til enhver tid,” “Bed uden ophør.” Hvordan kan din sjæl være rask, når du
udelukker dig selv fra bøn og ikke har nogen forbindelse med Kristus, kilden til alt
åndeligt lys og liv og åndelig kraft? Vi må have en vedvarende forbindelse med
Kristus,  for  han  er  den,  der  opretholder  os.  Han  er  brødet,  som  kom  ned  fra
himmelen. Så lad os være gørere af hans ord, og vi skal have åndeligt liv og åndelig
kraft. Vi må ofte stille os selv frem for Gud som ansøgere, for bøn bringer straks
sjælen i kontakt med Gud gennem Jesus Kristus. Han er vejen, sandheden og livet.
Hvis en kristen svigter, så er det, fordi han ikke adlyder sin Anførers ordrer. Han
var  ikke  opmærksom,  han  er  ikke  Kristuslig.  Det  vil  volde  sjælen  ulykke  at
forsømme bøn, for du vil føres til ligegyldigt at give efter for fristelse. Men hvis du
giver efter, så må du ikke miste din tillid til Gud; mist tilliden til dig selv og træng
nærmere til Kristi side.’ Review & Herald, 28. juni 1892.

‘Hellighed og renhed’

9. Hvordan kan vi have den samme frimodighed, når vi kommer frem for
Gud, som Ezekias havde? 2 Kor. 1, 12.
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BEMÆRK: ‘Det menneske, der vandrer for Guds åsyn med et fuldkomment hjerte,
kan  vide  det;  det  kan  være  en  bevidst  sag.  Lad  os  se  på  det  vidnesbyrd,  som
Skriften giver  om [Ezekias]  (2 Kong. 18, 3-6):  “Han gjorde,  hvad der  var ret  i
Herrens øjne, ganske som hans fader David.” Så følger de forskellige dele af dette
liv, som var ret i Guds øjne. “Til Herren, Israels Gud, satte han sin lid… Han holdt
fast ved Herren og veg ikke fra ham, og han overholdt de bud, Herren havde givet
Moses.  Og  Herren  var  med  ham.”  Hans  liv  var  et  af  tillid  og  kærlighed,  af
standhaftighed og lydighed. Og Herren var med ham. Han var en af de hellige, om
hvem vi læser: “Alle disse fik godt lov for deres tro” (Heb. 11, 39). De fik det
vidnesbyrd, at de var retfærdige, at de behagede Gud.’ Murray, Be Perfect, s. 26.
 
10. Hvordan udtrykte Johannes denne samme frimodighed? 1 Joh. 3, 21.

BEMÆRK: ‘Gud er vor styrke. Vi må søge visdom og vejledning hos ham, og med
hans  ære,  menighedens  vel  og  vor  egen  frelse  for  øje  må  vi  sejre  over  vore
skødesynder. Enhver af os bør daglig søge at vinde nye sejre. Vi må lære at stå
alene og forlade os helt på Gud. Jo før  vi  lærer  dette,  desto bedre.  Lad enhver
undersøge, hvori han kommer til kort, og derpå trofast våge, for at han ikke skal
besejres  af  sine  synder,  men  at  han  vinder  sejr  over  dem.  Da  kan  vi  have
frimodighed for Gud.’ Budskaber til menigheden, s. 126-127.

‘Der er ham velbehageligt’

11. Hvordan påvirker denne tillid vore bønner? 1 Joh. 3, 21.

BEMÆRK: ‘Sand tro hviler  på de løfter,  Guds Ord indeholder,  og kun de, der
adlyder dette ord, kan tilegne sig dets herlige løfter. “Dersom I bliver i mig, og
mine ord bliver i eder, da bed om hvad som helst I vil, og det skal blive eder til
del.” Joh. 15, 7. “Hvad vi end beder om, det får vi af ham, fordi vi holder hans bud
og gør  det,  som er  velbehageligt  for  ham.” 1 Joh.  3,  22.  Vi  bør bede  meget  i
lønkammeret. Kristus er vintræet, vi er grenene. Ønsker vi at vokse og blomstre,
må vi stadig drage saft og næring fra det levende vintræ; for adskilt fra vintræet har
vi ingen kraft.’ Budskaber til menigheden, s. 92.

12. Hvad vil hjælpe os til at aflægge skødesynder? Heb. 12, 1-2.

BEMÆRK:  ‘Den  sande kristen holder  sine  øjne  rettet  mod ham,  som gransker
hjertet og prøver nyrerne, som kræver sandhed i det indre. Hans vedvarende bøn er:
“Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte, prøv mig og kend mine tanker! Se, om jeg
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er  på  smertens  vej,  og  led  mig  på  evigheds  vej!”  Kompliment  må  ikke  gives
syndige, fejlende mennesker.  Guds herlighed og majestæt burde altid fylde vore
sjæle  med  en  hellig  ærefrygt  og  ydmyge  os  i  støvet  for  hans  åsyn.  Hans
nedladenhed, hans brede, dybe medlidenhed, hans mildhed og kærlighed er givet os
for at styrke vor tillid og fjerne frygt, som fører til fangenskab. Herren ønsker, at vi
skal give ham alt, hvad der er af os, i et roligt, jævnt balanceret kristent liv; et liv,
der illustrerer hans lovs principper.’ Review & Herald, 23. oktober 1900.
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‘Retsindig mod den retsindige’

UDENADSVERS: ‘Den Gud, der omgjorded mig med kraft, jævnede vejen for
mig.’ Sal. 18, 32.

STUDIEHJÆLP: God’s Amazing Grace, s. 242.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Sal. 18, 21-33.
LEKTIENS MÅL: At forstå, at et fuldkomment hjerte er en Guds gave, som 

man må bede om.

Indledning
‘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.  

‘Giv min søn Salomo et helt hjerte til at holde dine bud’

1. Hvilken bøn bad David på vegne af sin søn Salomo? 1 Krøn. 29, 19.

BEMÆRK: David ‘bønfalder Herren om at bøje Salomos hjerte mod hans bud. Han
siger:  “Jeg  ved,  min  Gud,  at  du  prøver  hjerter  og  har  behag  i  oprigtighed;  af
oprigtigt hjerte har jeg villigt givet alt dette, og nu har jeg set med glæde, at dit
folk, der er her til stede, villigt har givet dig gaver. Herre, vore fædre Abrahams,
Isaks og Israels Gud, bevar til evig tid et sådant sind og sådanne tanker i dit folks
hjerte og vend deres hjerter til dig! Og giv min søn Salomo et helt hjerte til at holde
dine bud, vidnesbyrd og anordninger.”’ Spiritual Gifts, bind 4A, s. 95. 

2. Hvilken befaling havde David givet sin søn Salomo? 1 Krøn. 28, 9.

BEMÆRK: ‘David føler den største bekymring for Salomo. Han er bange for, at
han måske vil følge hans eksempel i at gøre det forkerte. Med den dybeste sorg kan
han se de pletter, han har bragt over sin karakter ved at falde i alvorlige synder; og 
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han ønsker at redde sin søn fra ondskaben, hvis han kan. Ved erfaring har han lært,
at  Herren på ingen  måde vil  bifalde en forkert  handling… Højtideligt  pålægger
David sin søn at holde sig nøje til Guds lov og at holde hans anordninger.  Han
beretter  Herrens  ord  til  Salomo,  som hans  profeter  havde fortalt  ham:  “Jeg vil
grundfæste hans kongedømme til evig tid, hvis han holder fast ved mine bud og
lovbud  og  gør  efter  dem  således  som  nu.  Og  nu,  for  hele  Israels,  Herrens
forsamlings, øjne og i vor Guds påhør siger jeg: Stræb at holde alle Herren eders
Guds bud, at I må eje dette herlige land og lade det gå i arv til eders efterkommere
til evig tid! Og du, min søn Salomo! Kend din faders Gud og tjen ham med et helt
hjerte og en villig sjæl, thi Herren ransager alle hjerter og kender alt, hvad der rører
sig i deres tanker.’ Spirit of Prophecy, bind 1, s. 388.

‘Lad mit hjerte være fuldkomment’

3. Hvordan beder salmisten om sådant et hjerte? Sal. 119, 80.

BEMÆRK: ‘Der er ingen ydre vedtægter, der kan træde i stedet for enfoldig tro og
en fuldstændig tilsidesættelse af selvet. Men intet menneske kan af sig selv sætte
selvet til side. Vi kan kun indvillige i, at Kristus får lov til at gøre det for os. Da vil
vi af hele vort hjerte kunne sige: “Herre, tag mit hjerte, for jeg kan ikke give det.
Det er din ejendom. Bevar det rent, for jeg kan ikke bevare det rent for dig. Frels
mig til trods for mig selv, thi jeg er svag og har ikke Kristi karakter. Dan mig, form
mig,  løft  mig op på et  renere  og helligere  plan,  hvor din kærligheds  fylde  kan
gennemstrømme min sjæl.”  Det  er  ikke blot  ved begyndelsen  af  kristenlivet,  at
denne overgivelse må finde sted. Den må gentages ved hvert skridt fremad på vejen
mod Himmelen. Alle vore gode gerninger er afhængige af en kraft, som vi ikke
selv ejer. Derfor er det nødvendigt, at vi altid har vort hjerte opladt for Gud, at vi
stadig alvorligt og sønderknust bekender vore synder og ydmyger os for ham. Vi
kan kun vandre sikkert frem, når vi hele tiden fornægter selvet og forlader os på
Kristus.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 152-153. 

4. Hvordan bad David om sådant et hjerte? Sal. 51, 12.

BEMÆRK: ‘En kristens værd er ikke afhængigt af strålende talenter, høj byrd eller
vidunderlige  evner,  men  af  et  rent  hjerte  –  et  hjerte,  som  lutret  og  forædlet
genspejler den guddommeliges billede.’ Guds sønner & døtre, 6. december. 
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‘At vogte på Herrens vej’

5. Hvad er kilden til alle gode gaver? Jak. 1, 17.

BEMÆRK:  ‘Mange  støtter  sig  til  et  formodet  håb  uden  noget  sandt  grundlag.
Kilden er ikke renset, og derfor er de strømme, der udgår fra denne kilde, ikke rene.
Rens kilden, så vil strømmene blive rene. Dersom hjertet er godt, vil alt, jeres tale,
jeres klædedragt og jeres handlinger, være godt. Sand gudsfrygt mangler. Jeg vil
ikke vanære min Mester ved endog blot at indrømme, at en ligegyldig, fjasende,
ikke-bedende person er en kristen. Nej, en kristen sejrer over sine skødesynder,
over  sine  lidenskaber.  Der  er  et  lægemiddel  for  den  syndbetyngede  sjæl.
Lægemidlet er i Jesus. Dyrebare frelser! Hans nåde er nok for den svageste; og den
stærkeste må også have hans kraft, ellers må han forgå. Jeg så, hvorledes denne
nåde kunne opnås. Gå ind i det lønkammer, hvor du er alene, og bed inderligt til
Gud: “Skab mig, o Gud, et rent hjerte, giv en ny, en stadig ånd i mit indre.” Sal. 51,
12. Vær alvorlig, vær oprigtig! En oprigtigs bøn formår meget. Strid, som Jakob
gjorde, da han bad. Kæmp i bøn! Jesus svedte store blodsdråber i haven. Du må
gøre en anstrengelse. Forlad ikke dit lønkammer, førend du føler dig stærk i Gud.
Derefter må du våge, og netop så længe, som du våger og beder, kan du underkue
dine  skødesynder,  og  Guds  nåde  kan  og  vil  vise  sig  i  dig.’  Vejledning  for
menigheden, bind 1, s. 45.

6. Hvilken betingelse stilles der for at få bønnesvar? Jak. 1, 6-7.

BEMÆRK: ‘Gud står bag ethvert løfte, og vi kan ikke vanære ham mere end ved at
stille spørgsmålstegn og tøve, ved at bede og ikke tro og så tale tvivl. Hvis du ikke
straks får det, du har bedt om, vil du da gå vrangvilligt og tvivlende? Tro, tro, at
Gud vil gøre just, som han har lovet. Bliv ved med at opsende dine bønner, og våg,
arbejd og vent. Strid troens gode strid. Sig til dit hjerte: “Gud har indbudt mig til at
komme. Han har hørt min bøn. Han har lovet sit ord, at han vil tage imod mig, og
han vil opfylde sit løfte. Jeg kan stole på Gud, for således elskede han mig, at han
gav sin enbårne Søn til at dø for mig. Guds Søn er min Genløser.” “Bed, så skal der
gives jer; søg, så skal I finde, bank på, så skal der lukkes op for jer.” “Når da I, som
er onde, forstår at give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres
Fader, som er i Himlene, give gode gaver til dem, som beder ham!”’ Fundamentals
of Christian Education, s. 299.
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‘Hvis hjerte er helt med ham’

7. Hvilken forvisning har de, hvis hjerte er helt med ham? 2 Krøn. 16, 9a.

BEMÆRK: ‘Herrens øjne hviler på alle, som søger ham. Han er interesseret i alle,
som trænger til hjælp, og han vil ikke forlade nogen i vildfarelsens mørke. Skridt
for skridt leder han dem ind i sandhedens fulde lys, som skinner fra hver eneste
side i Skriften. Herren ser alle vore handlinger. Han ved akkurat, hvilke fremskridt
vi har gjort på den kristne vej. Vor store Hyrde er øm og venlig. Med uendelig
interesse skuer han ned fra sin høje trone og giver os nåde og styrke. Himmelens
sendebud har stadig samfund med mænd og kvinder på jorden. Selvom vi ikke kan
se Guds engle, som omgiver os, er de alligevel med os og leder os. Vi bør overgive
os helt og fuldt under Guds Ånds indflydelse, sådan at vi kan være følsomme for
hans ledelse.’ Lys fra det Høje, s. 321.

8. Hvordan forklarede salmisten, hvad det vil sige at have et fuldkomment
hjerte? Sal. 119, 10. Sammenlign med Jer. 29, 13.

BEMÆRK: ‘Vi skal i stilhed leve efter vor tro, med blikket kun rettet mod Guds
ære. Så vil vi komme til at skinne som lys i verden, uden larm eller gnidninger.
Ingen behøver at fejle, thi Han er med dem, som er vis til at råde, den ypperste til at
arbejde og mægtig til at udføre sine planer. Han virker gennem sine hjælpere, de
synlige og de usynlige, de menneskelige og de guddommelige. Denne opgave er
stor og vil blive udført til Guds ære, hvis alle, der har med den at gøre, vil få deres
handlinger  til  at  harmonere  med  deres  bekendelse  af  tro.  Renhed  i  tanken  er
uundværlig i arbejdet for at påvirke andre. Sjælen må være omgivet af en ren og
hellig atmosfære, en atmosfære, der kan tjene til at nære det åndelige liv hos alle
dem, der indånder den.’ Guds sønner & døtre, 5. november.

‘Af hele mit hjerte’

9. Hvordan viste Jeremias Guds helhjertethed over for hans folk? Jer. 32,
41. Sammenlign med Jer. 20, 11.

BEMÆRK: ‘Satans Fristelser er større end nogen sinde, for han ved, at hans tid er
kort, og at enhvers skæbne meget snart vil være afgjort enten til liv eller til død. Nu
er ikke tiden til at bukke under for modløshed og prøvelse; vi må holde os oppe
under alle vore trængsler og forlade os helt på Jakobs Gud, den Almægtige. Herren
har vist mig, at hans nåde er tilstrækkelig i alle vore prøvelser; og selv om disse er
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Lektie 4: 18. – 24. april
større end nogen sinde, kan vi overvinde enhver fristelse, dersom vi stoler helt på
Gud, og ved hans nåde gå af med sejren.’ Budskaber til menigheden, s. 58. 

10. Hvordan  vil  Gud  reagere  over  for  dem,  der  tjener  ham  med  et
fuldkomment hjerte? Sal. 18, 26. Læs versene 24 & 31.

BEMÆRK:  Det  ord,  der  er  oversat  med  ‘retsindig,’  er  det  samme ord,  der  er
oversat med ‘fuldkomment’ i Sal. 119, 80.  
‘Herren renser hjertet næsten på samme måde, som vi lufter ud i en stue. Vi lukker
ikke døre og vinduer og kaster et rensende stof derind; men vi lukker dørene op,
åbner  vinduerne  på  vid  gab  og  lader  himmelens  rensende  luft  strømme  ind.
Tilskyndelsernes  og  følelsernes  vinduer  må  lukkes  op  mod  Himmelen,  og
selviskhedens  og  jordiskhedens  støv  må  fordrives.  Guds  nåde  må trænge  ind  i
sjælens  kamre,  fantasien  må  beskæftige  sig  med  himmelske  emner,  og  enhver
bestanddel af karakteren må renses og levendegøres ved Guds Ånd.’ Guds sønner
& døtre, 4. april. 

‘Den Gud, der omgjorded mig med kraft’

11. Hvad  må  vi  altid  huske,  når  vi  er  bekymrede  for  vor  menneskelige
svaghed? Ef. 3, 20.

BEMÆRK: ‘Herren elsker jer, og hans skytsengle omgiver jer. Hvis I er gørere af
hans ord, vil I adlyde Jesu Kristi belæring. I vor egen styrke er vi fuldkommen
svaghed, men når vi sætter al vor lid til Jesus Kristus, bevares vi ved hans kraft, for
han er fuldt ud i stand til at bevare enhver sjæl, der sætter sin lid til ham.’  The
Upward Look, s. 19.

12. Hvad må de, der søger retfærdighed, altid huske? Sal. 18, 32.

BEMÆRK:  ‘Vi  har  kun  ringe  forståelse  af,  hvilken  styrke  vi  kunne  erholde,
dersom vi ville forene os med al styrkes Kilde. Vi falder gang på gang i synd og
tror, at det må være sådan. Vi klynger os til vore svagheder, som om de var noget at
være stolte af. Kristus fortæller os, at vi må gøre vort ansigt som en hård sten, hvis
vi ønsker at sejre. Han har båret vore synder på sit eget legeme på træet, og ved den
kraft, han har forlenet os med, kan vi modstå verden, kødet og Djævelen. Lad os
derfor ikke tale om vor svaghed og udygtighed, men om Kristus og hans styrke.
Når vi taler om Satans styrke, vil fjenden befæste sin magt over os. Når vi taler om
den magt, Gud har, vil fjenden blive drevet tilbage. Når vi drager nær til Gud, vil
han drage nær til os.’ Budskaber til de unge, s. 54.
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Lektie 5: 25. april – 1. maj
‘Fuldkomment hans værk’

UDENADSVERS: ‘Han er klippen, fuldkomment hans værk, thi alle hans veje
er retfærd! En trofast Gud, uden svig, retfærdig og sanddru er han.’ 5 Mos. 32, 4.

STUDIEHJÆLP: In Heavenly Places, s. 186.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Sal. 19, 8-12.
LEKTIENS MÅL: At forstå, at Gud selv er en fuldkommen Gud og vil udrette 

en fuldkommen gerning i os.

Indledning
‘Vor frelser vidste alt om den menneskelige natur, og han siger til hvert eneste

menneske: “Så vær da I fuldkomne, som jeres himmelske Fader er fuldkommen.”
Ligesom  Gud  er  fuldkommen  på  sit  område,  således  skal  mennesket  være
fuldkomment på sit område. De, der tager imod Kristus, hører til dem, som disse
opløftende ord er talt til: “Men alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at
blive Guds børn, dem, som tror på hans navn.” Disse ord siger os, at vi ikke burde
være tilfredse med noget mindre end den bedste, ædleste karakter, en karakter, som
er  dannet  efter  det  guddommelige  forbillede.  Når  vi  er  i  besiddelse  af  denne
karakter, bliver livet, troen og den rene religion et belærende eksempel for andre.’
Herren Kommer, 7. august.

‘Fuldkommen er Guds vej’

1. Hvad fortæller David os om Guds veje? Sal. 18, 31.

BEMÆRK: ‘Guds værk er fuldkomment i sin helhed, fordi det er fuldkomment i de
enkelte dele, hvor små disse end måtte være. Han former den lille græsspire med
lige så stor omhu, som han ville udvise, når han skulle danne en verden. Når vi
ønsker at blive fuldkomne, ligesom vor Fader i Himlen er fuldkommen, må vi være
trofaste i udførelsen af de små ting. Det, som det i det hele taget er værd at udføre,
er det værd at udføre godt.’ Budskaber til de unge, s. 81.
  
2. Hvad fortæller Guds skaberværk os om Gud? Sal. 19, 2, Es. 40, 26; Job

37, 16; Rom. 1, 20.

BEMÆRK: ‘Gud viste sin kærlighed i skaberværket. Da jorden blev skabt, var den
hellig og smuk. Gud erklærede den for “såre god.” Enhver blomst, enhver busk,
ethvert træ opfyldte sin Skabers hensigt. Alt, hvad øjet hvilede på, var dejligt og
fyldte sindet med tanker om Guds kærlighed. Enhver lyd var musik, i fuldkommen 
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Lektie 5: 25. april – 1. maj
harmoni med Guds stemme. Tingene i naturen, som vi ser på i dag, giver os kun en
svag  forestilling  om Edens  skønhed  og  herlighed;  dog  forkynder  den  naturlige
verden Guds kærlighed med umiskendelig røst. Selv nu “er jorden fuld af Herrens
godhed.” Den åbenbarer stadig den store Mesterkunstners gerning. Den erklærer, at
Én,  som er  almægtig,  stor  i  godhed  og barmhjertighed,  har  skabt  alle  ting.  De
grønne  marker,  de  høje  træer,  det  glade  solskin,  skyerne,  duggen,  nattens
højtidelige  stilhed,  stjernehimmelens  herlighed,  og  månen  i  dens  skønhed,  alle
vidner  om hans  kraft  til  at  udrette  undere.  Ikke  en  dråbe  regn  falder,  ikke  en
lysstråle  kastes  på  vor  utaknemmelige  verden,  uden  at  det  vidner  om  Guds
langmodighed og hans store kærlighed.’ Australasian Union Conference Record, 1.
juni 1900. 

‘Lad dem takke Herren’

3. Hvordan burde vi reagere over for beviserne på Guds karakter omkring
os? Sal. 107, 8. Se versene 15. 21. 31.

BEMÆRK: ‘Disse såkaldte kristne, som bestandig klager, og som synes at mene, at
det  er  syndigt  at  være  lykkelig  og  vise  andre  et  glad  ansigt,  ejer  ikke  troens
virkelige egenskaber. De, der betragter naturens skønhed på samme måde, som de
ville betragte et dødt billede; som hellere vil se på visne blade end plukke de dejlige
blomster; som finder en sorgfuld glæde i alt, hvad der er trist i det, som naturens
verden siger dem; som ikke kan se noget smukt i dale, der er dækket med friskt
grønt, og storslåede bjerge, med den dejligste vegetation; som lukker sanserne til
for den glade røst, som lyder til dem gennem naturen, disse mennesker er ikke i
Kristus!  Tænk,  om  vi  kunne  forandre  denne  tingenes  tilstand!  Tænk,  om  du
forsøgte at tælle alle dine velsignelser! Du har tænkt så lidt på dem, og de har været
så vedvarende, at du bliver bitter, når der kommer modgang eller sorg, fordi du
mener, at Gud er uretfærdig. Du mindes slet ikke, hvor lidt taknemmelighed du har
vist for alle Guds velsignelser. Du har ikke fortjent dem, men fordi de er strømmet
ind  til  dig  dag  efter  dag  og  år  efter  år,  så  har  du  betragtet  dem  som  noget
selvfølgeligt og ment, at det var din ret at modtage alle fordele og ikke give noget
til  gengæld.  Guds  velsignelser  er  flere  end  hårene  på  dit  hoved,  flere  end
sandskornene  på  strandbredden.  Du  skal  tænke  over  hans  kærlighed  og  hans
omsorg for os, og gid det måtte indgyde dig en kærlighed, som prøvelser ikke kan
afbryde, og som sorger ikke kan udslukke.’ Guds sønner & døtre, 19. april. 

4. Hvad siger Paulus om dem, der nægter at anerkende det, som skabelsen
åbenbarer om Gud? Rom. 1, 20.
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Lektie 5: 25. april – 1. maj
BEMÆRK: ‘Den, som mest grundigt gransker naturens mysterier, vil mest fuldt og
helt erfare sin egen uvidenhed og svaghed. Han vil indse, at der findes dybder og
højder, som han ikke kan nå, hemmeligheder, som han ikke kan trænge ind i, og
vældige områder af sandhed, der ligger uopklarede foran ham. Han vil være rede til
at  sige  som Newton:  “Det  forekommer  mig,  at  jeg  har  været  som et  barn,  der
samler småsten og muslingeskaller på strandbredden, mens sandhedens store ocean
ligger  uopdaget  foran  mig.”  De skarpsindigste  videnskabelige  forskere  føler  sig
tvunget til i naturen at erkende en almægtig krafts virken. Men hvis menneskets
forstand  ikke  bliver  hjulpet,  kan  naturens  lære  kun  virke  selvmodsigende  og
skuffende. Kun ved hjælp af åbenbaringens lys kan den tydes på rette måde. “I tro
fatter vi.” Heb. 11, 3. “I begyndelsen ... Gud.” 1 Mos. 1, 1. Her alene kan det ivrigt
spørgende sind finde hvile, ligesom duen flygtede tilbage til arken. Over os, under
os og ved siden af os dvæler den evige kærlighed, der gør alt efter hans velbehag.
“Thi hans usynlige væsen, både hans evige kraft  og hans guddommelighed,  har
kunnet ses fra verdens skabelse af, idet det forstås af hans gerninger.” Rom. 1, 20.
Men deres vidnesbyrd kan kun fattes ved den guddommelige lærers hjælp. “Thi
hvilket menneske ved, hvad der bor i mennesket uden menneskets ånd, som er i
ham? Således kender heller ingen, hvad der bor i Gud, uden Guds Ånd.” 1 Kor. 2,
11.’ Uddannelse, s. 134.

‘Banebryder og fuldender’

5. Hvad  betyder  det  for  dem,  der  sætter  deres  lid  til  Gud,  at  han  er
fuldkommen? 2 Sam. 22, 31.

BEMÆRK: ‘“Ethvert skrift, som er indblæst af Gud, er også gavnligt til at belære,
til  at  irettesætte,  til  at  genoprejse,  til  at  optugte  i  retfærdighed,  så  at  Guds-
mennesket må blive fuldt beredt, vel skikket til al god gerning.” Gud har sørget for,
at  vi  kan være godt  rustede  til  kampen mod det  onde i  verden.  Bibelen  er  det
våbenkammer, hvor vi kan udruste os til striden. Sandheden skal spændes som et
bælte om vore lænder.  Vor brynje skal være retfærdighed.  Troens skjold må vi
løfte, frelsens hjelm må beskytte vor pande og med Åndens sværd, som er Guds
ord, skal vi kæmpe os frem gennem syndens hindringer og forviklinger.’ Mesterens
Efterfølgere, s. 266.

6. Hvad bliver vi fortalt om Kristi gerning for sit folk? Heb. 12, 2.

BEMÆRK: ‘Det er Guds gunst, der tilgiver. Det er Guds gunst, der leder os ved
hans kraft til anger. Derfor er det hele af Jesus Kristus, alt af ham, og du vil bare
gerne give ære tilbage til Gud. Hvorfor reagerer I ikke mere, når I mødes sammen
til jeres møder? Hvorfor har I ikke Guds Ånds levendegørende indflydelse, når Jesu
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Lektie 5: 25. april – 1. maj
kærlighed og hans frelse fremstilles for jer? Det er, fordi I ikke ser, at Kristus er
først og sidst og bedst, og Alfa og Omega, begyndelsen og enden, selve vor tros
banebryder  og  fuldender.  I  indser  ikke  dette,  og  derfor  bliver  I  i  jeres  synder.
Hvorfor er dette tilfældet? Det er, fordi Satan er her og kæmper for menneskers
sjæle. Han kaster sin helvedesskygge tværs over vor sti, og alt, hvad I kan se, er
fjenden og hans kraft.’ Faith & Works, s. 73. 

‘Er overbevist om’

7. Hvilken forvisning kan vi have om, at Kristus vil fuldføre den gerning,
han har påbegyndt i os? Fil. 1, 6.

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
frøens 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.

8. Hvilken sikker påstand var Paulus i stand til at fremsætte? Fil. 4, 13.

BEMÆRK: ‘Vi må have mindre tillid til, hvad vi selv kan gøre, og mere tillid til,
hvad vor Herre kan gøre for os og gennem os. Det er ikke jeres eget arbejde, I er
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Lektie 5: 25. april – 1. maj
beskæftigede med; I udfører Guds værk. Overlad jeres vilje og jeres planer til ham.
Gør intet som helst forbehold og giv ikke i nogen ting efter for jeres eget jeg. Lær
af erfaring at forstå, hvad det betyder at vore fri i Kristus. Blot at høre prædikener
sabbat efter sabbat, at læse Bibelen igennem atter og atter eller at forklare den vers
efter vers, vil ikke gavne hverken os eller dem, som hører os, medmindre vi bringer
Bibelens  sandheder  ind  i  vor  personlige  erfaring.  Forstanden,  viljen  og
tilbøjelighederne stilles under Guds ords herredømme. Da vil Guds befalinger ved
Helligåndens værk blive livets grundsætninger. Når I beder Herren om hjælp, så vis
Frelseren ære ved at tro, at I modtager hans velsignelser. Al magt og al visdom står
til vor rådighed; vi behøver blot at bede derom.’ I den store Læges fodspor, s. 522-
523.

‘Al nådes Gud fuldt ud berede’

9. Hvad er Guds ønske for sit folk? 1 Pet. 5, 10.

BEMÆRK: ‘Hvis det menneskelige redskab samtykker, kan og vil Gud identificere
sin  vilje  med  alle  vore  tanker  og  hensigter,  forene  vort  hjerte  og  sind  i
overensstemmelse med hans ord på en sådan måde, at når vi adlyder hans vilje, så
følger vi blot vort sinds tilskyndelser. Alle sådanne vil ikke besidde et uhelliggjort,
selvisk sind, som er rede til at udføre deres egen vilje, men vil have en nidkær,
alvorlig og beslutsom iver efter Guds ære. De vil ikke ønske at gøre noget i deres
egen styrke, og de vil strengt vogte sig mod faren at fremme selvet.’ The Upward
Look, s. 187.

10. Hvordan kan vi komme til kort over for Guds ønske for os? Heb. 4, 1-2.

BEMÆRK: ‘Nogle af dem, som med anger og syndsbekendelse komme til Gud og
endog tror, at deres synd er tilgivet, beder ikke, som de skulle, om at få del i hans
løfter. De forstår ikke, at Jesus altid er villig til at hjælpe dem, og de er ikke rede til
at overlade sig helt til ham og stole på, at han, som begyndte den gode gerning i
dem, også er villig til at fuldføre den. Der findes samvittighedsfulde mennesker,
som dels håber på at få hjælp af Gud, og dels regner med at klare sig selv. Selv om
de tror, at de overgiver sig til Gud helt og fuldt, stoler de fremdeles i stor grad på
sig selv. De søger ikke hjælp hos Gud, så de kan blive bevaret ved hans magt, men
stoler på, at de skal kunne stå imod fristelser og gøre det, som kræves for at blive
godtaget. En sådan tro giver ingen mulighed for sejr. Sådanne mennesker kæmper
forgæves.  De  er  fremdeles  i  trældom,  og  de  finder  ikke  hvile,  før  de  lægger
byrderne ned ved Jesu fødder.’ På fast grunn, bog 1, s. 350. 

31
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‘Gud … jævnede vejen for mig’

11. Hvordan betragter Gud dem, hvis vej er fuldkommen? Sal. 119, 1. 

BEMÆRK: ‘Når landmænd søger at anbefale deres produkter, fremviser de ikke de
dårligste eksemplarer. Kvinderne kommer med deres bedste klumper gyldent smør.
Mændene bringer de bedste frugter og grøntsager af hver slags, og deres udseende
giver  de dygtige arbejdere æren. Intet  forkrøblet  eksemplar,  men de allerbedste,
som jorden kan frembringe, føres frem. Og hvorfor skulle kristne ikke åbenbare
den mest tiltrækkende frugt i uselviske gerninger? Hvorfor skulle frugten af Guds
lovlydige folk ikke vise sig i gode gerninger? Deres ord, deres optræden og deres
tøj bør være som frugt af den allerbedste kvalitet. “Af deres frugter skal I kende
dem.”  Kristus  sagde:  “Kan  man  plukke  druer  af  tjørn  eller  figener  af  tidsler?
Således bærer hvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ bærer slette frugter. Et
godt træ kan ikke bære slette frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter.
Ethvert træ, der ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. Altså: af deres
frugter skal I kende dem.” Gud elsker sit lovlydige folk. Ved deres lydighed giver
de hans  hellige  navn ære og vidner  om deres  kærlighed  til  ham.’  Signs of  the
Times, 29. september 1898.

12. Hvad må vi aldrig glemme i vort ønske om at være gudfrygtige? Sal. 18,
33. 

BEMÆRK:  ‘Vi  har  kun  ringe  forståelse  af,  hvilken  styrke  vi  kunne  erholde,
dersom vi ville forene os med al styrkes Kilde. Vi falder gang på gang i synd og
tror, at det må være sådan. Vi klynger os til vore svagheder, som om de var noget at
være stolte af. Kristus fortæller os, at vi må gøre vort ansigt som en hård sten, hvis
vi ønsker at sejre. Han har båret vore synder på sit eget legeme på træet, og ved den
kraft, han har forlenet os med, kan vi modstå verden, kødet og Djævelen. Lad os
derfor ikke tale om vor svaghed og udygtighed, men om Kristus og hans styrke.
Når vi taler om Satans styrke, vil fjenden befæste sin magt over os. Når vi taler om
den magt, Gud har, vil fjenden blive drevet tilbage.’ Budskaber til de unge, s. 54.
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Lektie 6: 2. – 8. maj
‘Af hele mit hjerte søger jeg dig’

UDENADSVERS: ‘Salige de, der agter på hans vidnesbyrd, søger ham af hele
deres hjerte.’ Sal. 119, 2.

STUDIEHJÆLP: Testimonies, bind 5, s. 73-77.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Sal. 119, 1-8. 
LEKTIENS MÅL: At studere, hvad det vil sige at have et fuldkomment hjerte.

Indledning
‘Sig af hele dit hjerte: “Jeg vil vandre i din sandhed.” Enhver afgørelse udtrykt i
gudsfrygt, vil styrke beslutsomheden og troen. Den vil bidrage til at stimulere og
ydmyge,  til  at  styrke  og  stadfæste.  “Jeg  vil  vandre  i  din  sandhed.”  Sandheden
fortjener  vor tillid netop på grund af, at verden er oversvømmet med fabler.  At
vildfarelser  og  efterligninger  er  i  cirkulation  er  blot  et  bevis  på  det  faktum, at
sandhed, ægte sandhed, findes et eller andet sted. Det er ikke nok for os bare at
høre sandheden. Gud kræver, at vi skal være lydige. “Salige er de, som hører Guds
ord og bevarer det.” Luk. 11, 28. “Når I ved det, er I salige, hvis I gør det.” Joh. 13,
17.’ Kraft fra det Høje, s. 33. 

‘Som vandrer i Herrens lov’

1. Hvad karakteriserer dem, som er fuldkomne? Sal. 119, 1.

BEMÆRK: ‘Når du indser Guds krafts forvandlende indflydelse på dit hjerte, så vil
det ses i dit liv. Du har manglet en religiøs erfaring, men det er ikke for sent for dig
nu at  søge  Gud med inderlige,  dybtfølte  råb:  “Hvad  skal  jeg  gøre  for  at  blive
frelst?” Du kan aldrig blive en sand kristen, før du er helt omvendt… Du behøver at
lære  Guds  veje,  vilje  og  gerninger.  Du behøver  ren  og  ubesmittet  religion;  du
behøver at nære andægtige følelser. Hold op med at gøre det onde og lær at gøre
det gode. Guds velsignelse kan ikke hvile over dig, før du bliver mere lig Kristus.’
Testimonies, bind 2, s. 289.

2. Hvorfor er de fuldkomne? Sal. 119, 2b. 

BEMÆRK: ‘Herren vil ikke tage imod en hjerteløs tjeneste, en række ceremonier,
som virkelig er uden Kristus. Hans børn må være levende stene i Guds bygning.
Hvis alle ville give sig selv uforbeholdent til Gud, hvis de ville holde op med at
tage  hensyn  til  og planlægge deres  underholdning,  udflugter  og fornøjelsessyge
forbindelser og ville studere ordene: “I tilhører ikke jer selv. I er jo købt og prisen 
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betalt;  ær derfor  Gud i  jeres  legeme,”  så  ville  de  aldrig  hungre  og  tørste  efter
spænding eller forandring. Hvis det er vort oprigtige ønske at være åndelige, hvis
vor sjæls frelse afhænger af at forblive i den evige bog, var det så ikke bedre for os
at  være  engagerede  i  at  søge  efter  det,  som  vil  holde  hele  bygningen  på
hovedhjørnestenen, så vi ikke bliver forvirrede i vor tro?’ Kress Collection, s. 66. 

‘Han skal være salig’

3. Hvordan forklarede Jakob, hvad det betyder at vandre på Herrens vej?
Jak. 1, 25. 27.

BEMÆRK: ‘Hør den eneste rigtige måde, som hvert menneske skal gøre, hvis det
ønsker at  have en sikker,  alsidig erfaring.  “Men den, som skuer ind i frihedens
fuldkomne lov og bliver ved dermed, så han ikke er en glemsom hører, men en
gerningens gører, han skal være salig i sin gerning. Hvis nogen mener at dyrke Gud
og ikke tøjler sin tunge, men bedrager sit hjerte, hans gudsdyrkelse er intet værd.
En ren og ubesmittet gudsdyrkelse for Gud, vor Fader, er dette: at besøge faderløse
og enker i deres trængsel og bevare sig selv uplettet af verden.” Udfør dette som en
prøve på ren og ubesmittet religion, og Guds velsignelse vil helt sikkert følge med.’
Fundamentals of Christian Education, s. 461. 

4. Hvilket eksempel giver Jakob for at vise forskellen mellem nominel og ren
religion? Jak. 2, 15-17. Sammenlign med Matt. 25, 40. 45.

BEMÆRK: ‘Gode gerninger er den frugt,  Kristus forlanger,  at  vi skal bære, og
dermed menes venlige ord, velgørenhed, kærlig omsorg for de fattige, nødlidende
og  besværede.  Når  hjerter  viser  medfølelse  med  hjerter,  som  er  nedbøjet  af
modløshed  og sorg,  når  hånden deler  ud til  de trængende,  når  de  nøgne bliver
klædt, og den fremmede bydes en plads i din stue og i dit hjerte, vil engle drage
meget  nær,  og  den  streng,  der  bliver  anslået,  vil  vække genklang i  Himmelen.
Enhver retfærdig,  barmhjertig og godgørende handlig skaber glæde i Himmelen.
Faderen  på  tronen  lægger  mærke  til  dem,  der  udfører  disse
barmhjertighedsgerninger,  og  regner  dem for  nogle  af  sine  dyrebareste  juveler.
“Den dag jeg griber ind, skal de tilhøre mig som mit eje, siger Hærskarers Herre.”
Hver  barmhjertig  handling  mod trængende,  lidende  mennesker  bliver  betragtet,
som var den gjort imod Jesus. Når du trøster den elendige, viser medfølelse med
den hårdt prøvede og nedtrykte og venligt hjælper den forældreløse, så bringer du
dig selv i et inderligere forhold til Jesus.’ I Mesterens Tjeneste, s. 225.
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‘Af hele mit hjerte’

5. Hvordan gjorde salmisten  klart,  hvad det betyder at  vandre i  Herrens
lov? Sal. 119, 3-8. 167-168.

BEMÆRK: ‘Hvordan kan vi vidne for Gud? Ved at vise ren, helhjertet lydighed
mod Guds lov. Hvis vi giver ham lov, vil han åbenbare sig i os, og vi skal være
vidner om genløsningens kraft foran det himmelske univers og foran en frafalden
verden, som gør Guds lov virkningsløs. Der er kun én kraft, der kan få os til at
stemme  overens  med  Kristi  lighed,  som kan  gøre  os  urokkelige  og  bevare  os
trofaste. Det er Guds nåde, der kommer til os ved lydighed mod Guds lov.’ My Life
Today, s. 100.

6. Hvordan forklarede salmisten, hvad det vil sige at være helhjertet? Sal.
119, 10. 34. 58. 69. 145.

BEMÆRK: ‘Enhver sjæl, som bliver frelst, må overgive sine egne planer og følge,
hvor Kristus leder. Forstanden må overgives Kristus, så han kan rense og forædle
den. Dette vil altid blive gjort, når vi modtager Kristi undervisning på rette måde.
O, hvor vi dog behøver et mere intimt kendskab til ham! Vi behøver at gå ind i
hans hensigt og udføre hans vilje, idet vi af hele hjertet siger: “Herre, hvad vil du
have,  at jeg skal  gøre?” Guds barn skal  række ud efter højere og endnu højere
færdigheder.  Han  skal  bekende  enhver  synd,  så  andre  ved  hans  eksempel  kan
hjælpes til at bekende deres synder og opelske den tro, der virker ved kærlighed og
renser sjælen. Han skal hele tiden være på vagt og aldrig stå stille, aldrig vende
tilbage, men altid jage frem mod målet, som Gud fra det høje kaldte os til i Kristus.
Vi må altid holde os for øje,  at tiden er kort. Ondskab tager  til  alle vegne.  De
retfærdige er sat som lys i verden. Gennem dem skal Guds herlighed åbenbares for
verden.’ This Day With God, s. 322.
    

‘Jeg følger oprigtigt alle dine befalinger’

7. Hvilken holdning vil den helhjertede Kristi efterfølger have? Sal. 119, 128.

BEMÆRK: ‘At kunne fremsige sin trosbekendelse er ikke et bevis på, at man har
en levende forbindelse med Kristus. Det er ikke nok at sige:  “Jeg tror.” Vi må
praktisere det, som sandheden står for. Det er ved at bøje sig for Guds vilje i tale, i
opførsel, i karakter, at vi viser, vi har forbindelse med ham. Hver gang nogen siger
nej til synden, som er overtrædelse af loven, bringes livet i samklang med loven og
leves i fuldkommen lydighed. Dette er Helligåndens gerning. Når vi omhyggeligt
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studerer Guds ord, vil ordets lys sammen med samvittighedens stemme og Åndens
stille røst frembringe en brændende kærlighed til Kristus, der gav sig selv som et
fuldkomment offer for at frelse mennesket – både legeme, sjæl og ånd. Kærlighed
viser sig ved lydighed. Der vil være en klar og tydelig skillelinje mellem dem, der
elsker Gud og holder hans bud, og dem, der ikke elsker ham, og som ignorerer hans
forskrifter.’ Kristus Alene, s. 303-304

8. I hvilket holdningsklima skrev salmisten disse ord? Sal. 119, 126.

BEMÆRK: ‘Ligesom David kan vi nu bede: “Det er tid for Herren at gribe ind, de
har krænket din lov.” Mennesker er fortsat med at være ulydige mod Guds lov,
indtil de er nået et punkt af uforskammethed uden fortilfælde. Mennesker trænes i
ulydighed og nærmer sig hastigt grænsen for Guds overbærenhed og kærlighed, og
Gud vil helt sikkert gribe ind. Han vil helt sikkert forsvare sin ære og holde den
fremherskende  ondskab  nede.  Vil  Guds  lovlydige  folk  rives  bort  med  den
fremherskende ondskab? Vil de blive fristet til at tænke mindre på den lov, som er
grundlaget for Guds regering både i himmelen og på jorden, fordi hans lov udsættes
for  verdensomspændende foragt?  Nej.  For  hans menighed bliver  hans lov mere
dyrebar,  hellig  og  ærværdig,  når  mennesker  udsætter  den  for  hån  og  foragt.
Ligesom David kan de sige: “De har krænket din lov. Derfor elsker jeg dine bud
frem for guld og skatte. Derfor følger jeg oprigtigt alle dine befalinger og hader
hver løgnens sti.”’ Testimonies to Ministers, s. 21.

‘Jeg hader hver løgnens sti’

9. Hvilke ting vil den helhjertede Kristi efterfølger undgå? Sal. 119, 101. 104.
163.

BEMÆRK: ‘For tid og evighed vil vi hver især blive, hvad vore vaner gør os til.
De, som i deres liv udvikler rigtige vaner, og som er tro i udførelsen af enhver pligt,
vil  være  som skinnende  lys,  der  kaster  klare  stråler  på  andres  sti.  Det  er  ikke
nødvendigt,  at  mennesker  skal  være  åndelige  dværge,  dersom  sindet  stadig
beskæftiger  sig  med  åndelige  ting.  Men  blot  at  bede  derom  vil  ikke  afhjælpe
trangen i  dette  tilfælde.  Du må vænne sindet til  at  samle sig om åndelige  ting.
Øvelse vil give styrke. Mange, der bekender sig til at være kristne, er godt på vej til
at gå glip af begge verdener. At være halvvejs en kristen og halvvejs et verdsligt
menneske vil gøre dig til omtrent én hundrededel kristen og for øvrigt helt verdslig.
Sindet må opdrages og oplæres til at elske renhed. Kærlighed til åndelige ting bør
opelskes, ja endog anspores, dersom du ønsker at vokse i nåden og i sandhedens
erkendelse. Viljen må anvendes i den rigtige retning. Jeg vil være en udelt kristen.
Jeg vil kende længden og bredden, højden og dybden af den fuldkomne kærlighed.
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Lyt til Jesu ord: “Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, thi de
skal mættes.” Matt. 5, 6. Kristus har truffet rigelige foranstaltninger til at mætte den
sjæl, som hungrer og tørster efter retfærdighed.’ The Faith I Live By, s. 152.
 
10. Hvordan vil den ægte Kristi efterfølger skelnes fra den falske? Jer. 17, 5-

8.

BEMÆRK:  ‘Enhver  prøvelse,  der  forekommer  under  den  lutrende  og  rensende
proces blandt bekendende kristne, godtgør, at nogle er som slagger. Det fine guld
viser sig ikke altid. I enhver religiøs krise er der nogle, som falder for fristelse.
Guds  rystelse  blæser  skarer  bort  som  tørt  løv.  Medgang  forøger  antallet  af
kristendoms  bekendere.  Modgang  udrenser  dem  af  menigheden.  De  udgør  en
klasse, hvis ånd ikke holder fast ved Gud. De går bort fra os, fordi de ikke er af os;
for når trængsel  eller forfølgelse for ordets skyld kommer, tager mange anstød.’
Vejledning for Menigheden, bind 1, s. 393. 
‘Når prøvelsens time kommer, skal de, der har gjort Guds ord til deres leveregel,
åbenbares. Om sommeren er der ingen særlig forskel mellem de stedsegrønne træer
og  de  andre,  men  når  vinterstormene  sætter  ind,  står  de  stedsegrønne  træer
uforandrede,  mens  de  andre  mister  deres  blade.  Således  kan  den  falske
kristendomsbekender vel ikke skelnes fra den rette kristne nu, men den tid er snart
over os, da forskellen bliver synlig.  Lad modstanden rejse sig, lad fanatisme og
intolerance  igen  tage  magten,  lad  forfølgelserne  tage  til,  og  de  lunkne  og
skinhellige vil give efter og frafalde troen; men den sande kristne står fast som en
klippe,  hans  tro  er  stærkere,  hans  håb  lysere  end  i  medgangens  dage.’
Konfrontation, s. 494. 
   

‘At holde dem lønner sig rigt’

11. Hvad var David sikker på angående Guds bud? Sal. 19, 12.

BEMÆRK:  ‘Vi  vil  forstå  Guds  ords  undervisning  på  rette  måde og  værdsætte
sandheden som den mest værdifulde skat, som man kan gemme i sindet. Vi vil have
en vedvarende kilde til levende vand. Vi vil bede, som salmisten gjorde: “Oplad
mine øjne, at jeg må skue de underfulde ting i din lov,” [Sal. 119, 18] og vi vil
opdage, som han gjorde, at “Herrens lovbud er sandhed, rette til hobe, kostelige
frem for guld, ja fint guld i mængde, søde frem for honning og kubens saft. Din
tjener tager og vare på dem; at holde dem lønner sig rigt.” [Sal. 19, 10-12].’ Review
& Herald,  24. november 1891.
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12. Hvordan bliver vi vist, at denne helhjertethed er det, som Gud forventer
af alle, som bekender sig til at tilhøre ham? 5 Mos. 6, 5. Sammenlign med
Mark. 12, 29-30.

BEMÆRK:  ‘Herren  kræver  vor  udelte  hengivenhed.  Hvis  mennesker  ikke  er
helhjertede, vil de komme til kort på prøvelsens dag. Når fjenden stiller sine styrker
op imod ham, og slaget  synes at være hårdt, i selve den tid, hvor al intellektets
styrke og evne og alle taktiske evner behøves for at slå fjenden tilbage, vil de, som
er  halvhjertede,  vende  deres  våben  imod  deres  egne  soldater;  de  svækker  de
hænder, som burde være stærke til krigsførelse. Gud prøver alle, som har kendskab
til sandheden, for at se, om de er pålidelige til at kæmpe Herrens krige, når de er
hårdt trængt af magterne og myndighederne, af verdensherskerne i dette mørke og
ondskabens åndemagter i himmelrummet. Farlige tider er foran os, og vor eneste
sikkerhed er at have Guds omvendende kraft hver dag, idet vi overgiver os helt til
ham for at gøre hans vilje og vandre i hans ansigts lys (se 1 Pet. 2, 9).’ This Day
With God, s. 13.
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Lektie 7: 9. – 15. maj 
‘Som jeres himmelske Fader’

UDENADSVERS:  ‘Så  vær  da  I  fuldkomne,  som jeres  himmelske  Fader  er
fuldkomne.’ Matt. 5, 48.

STUDIEHJÆLP: Med Mesteren på bjerget, s. 80-81.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Matt. 5, 20-48.
LEKTIENS MÅL: At studere hvad det vil sige at være fuldkommen, som vor

himmelske Fader er fuldkommen.

Indledning
‘“Så var da I fuldkomne, som jeres himmelske Fader er fuldkommen.” Ordet

“da” antyder en slutning, som man drager af noget,  der er sagt  forud. Jesus har
givet  sine tilhørere en skildring af  Guds usvigelige kærlighed og pålægger dem
derfor  at  være  fuldkomne.  Fordi  eders  himmelske  Fader  “er  god  imod  de
utaknemmelige og onde” (Luk. 6, 35), fordi han har bøjet sig ned for at løfte jer op
– derfor, sagde Jesus, kan I komme til at ligne ham i karakter og stå ulastelige for
menneskers og engles åsyn.’ Med Mesteren på bjerget, s. 80.

‘Elsk jeres fjender’

1. Hvilket  praktisk  eksempel  giver  Jesus  på,  hvad  det  vil  sige  at  være
fuldkommen, som vor himmelske Fader er fuldkommen? Matt. 5, 44-45.

BEMÆRK: ‘Under nåden er betingelserne for evigt liv nøjagtigt de samme, som de
var i Eden – fuldkommen retfærdighed, overensstemmelse med Gud fuldkommen
efterlevelse af hans lovs principper. Den karakterens norm, der fremholdes i Det
Gamle Testamente, er den samme som den, der fremholdes i Det Nye Testamente.
Denne norm, dette ideal, er ikke noget, som vi ikke kan opnå. I ethvert bud eller
pålæg,  som Gud  giver,  er  der  et  meget  bestemt  løfte,  der  ligger  til  grund  for
befalingen. Gud har ordnet det således, at vi kan blive ham lige, og dette vil han
gøre til en virkelighed for alle, der ikke sætter en fordærvet vilje imod og derved
gør hans nåde til intet.’ Med Mesteren på bjerget, s. 80.

2. Hvordan viser Jesus, at vor kærlighed må være af en højere kvalitet end
verdens? Matt. 5, 46-47.

BEMÆRK: ‘Guds børn er mennesker, der er delagtige i hans natur. Det er ikke
jordisk rang, heller ikke byrd, heller ikke nationalitet, ej heller religiøse fortrin, der
beviser, at vi er medlemmer af Guds familie, men det er kærlighed – en kærlighed, 
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Lektie 7: 9. – 15. maj
der  omfatter  hele  menneskeheden.  Endog  syndere,  hvis  hjerter  ikke  er  ganske
lukket for Guds Ånd, vil lade sig påvirke af venlighed. Ligesom de kan gengælde
had med had, vil de også gengælde kærlighed med kærlighed. Men det er kun Guds
Ånd,  der  yder  kærlighed  til  gengæld  for  had.  At  være  venlig  mod  de
utaknemmelige og onde, at gøre godt og ikke vente at få noget igen, er tegnet på
himmelsk kongeværdighed, det sikre kendemærke, ved hvilket den Højestes børn
åbenbarer deres høje rang.’ Med Mesteren på bjerget, s. 79.

‘I må ikke sætte jer imod den, der tilføjer jer ondt’

3. Hvordan lærte Jesus os at reagere over for dem, som har ondt i  sinde
imod os? Matt. 5, 39-41. 

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.
‘Det  er  klogt  at  søge  ydmyghed  og  sagtmodighed  og  omhyggeligt  at  undgå  at
vække en stridslysten ånd, som vil lukke hjerter og øjne mod sandheden. Hold din
mund som med en tøjle, når de onde er foran dig. Afstå fra at sige spydige ting, når
du fristes til det. Kritiser ingen, fordøm ingen. Lad livet argumentere for Jesus, og
læberne vil åbnes med visdom for at forsvare sandheden. Det konsekvente liv, den
lange overbærenhed, ånden, der ikke bringes ud af fatningen under provokation, er
altid det mest afgørende argument og den alvorligste appel. Vi bliver ofte anbragt i
stillinger, som er prøvende, hvor menneskenaturen længes efter at bryde frem, men
vær stille i sådanne tilfælde, og gør ikke gengæld.’ Gospel Workers, 1892 udgave,
s. 467.

4. Hvordan demonstrerede Jesus denne slags kærlighed? Luk. 22, 50-51; 23,
34.

BEMÆRK: ‘Jesu eksempel var en praktisk illustration på den lektie, der gives her;
hån og forfølgelse fik ham aldrig til at gøre gengæld over for sine fjender.’ Spirit of
Prophecy, bind 2, s. 223. 
‘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
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Lektie 7: 9. – 15. maj
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.  

‘Ligesom jeres Fader er barmhjertig’

5. Hvordan fremsatte Jesus et andet aspekt af at være ligesom vor Fader i
himmelen? Luk. 6, 36-37.

BEMÆRK: ‘Barmhjertighed er en egenskab, som mennesker kan dele med Gud.
Som Kristus kan vi gribe den guddommelige arm og få del i guddommelig kraft. Vi
har fået en barmhjertighedens tjeneste at udføre for vore medmennesker. I denne
tjeneste samarbejder vi med Gud. Vi gør derfor ret i at være barmhjertige, som vor
Fader i himmelen er barmhjertig.  “Barmhjertighed ønsker jeg.” siger Gud, “ikke
slagtoffer.”  Matt.  9,  13.  Barmhjertigheden  er  venlig  og  medfølende.
Barmhjertighed og Guds kærlighed renser, forskønner og befrier os fra selviskhed.
Barmhjertighed er et udtryk for guddommelig kærlighed. Den bliver vist af dem,
der har knyttet sig til Gud og tjener ham ved at genspejle himmelens lys på deres
medmenneskers vej. Den stilling, mange befinder sig i, er et kald til at vise sand
barmhjertighed.  Kærlighedens  og  barmhjertighedens  principper  bør  bestemme,
hvordan vi skal behandle andre kristne.’ Lys fra det Høje, s. 237.  

6. Hvordan  forklarede  Jesus  enkelt,  hvad  det  det  vil  sige  at  være
fuldkommen? Luk. 6, 40.

BEMÆRK: ‘At tage Jesus som Mester med det klare ønske og mål at være, leve og
handle som ham, dette er sand kristendom. Dette er mere end at tage imod ham som
Frelser og Hjælper. Det er langt mere end endda at anerkende ham som Herre og
Mester. En tjener kan meget trofast adlyde sin mesters befalinger, mens han næsten
ingen tanker har om at stige op gennem dem til mesterens lighed. Dette alene er at
være en sand discipel,  i  alle  ting at  længes efter  at  være så meget  som muligt
ligesom Mesteren,  at  regne  hans  liv  som det  sande udtryk  for  alt,  hvad  der  er
fuldkomment,  og  at  stile  efter  intet  mindre  end  fuldkommenheden  af  at  være
fuldkommen, som han var.’ Murray, Be Perfect, s. 51.

‘Giv den, som beder dig’

7. Hvilket yderligere aspekt af vor Faders karakter bør vi søge at efterligne?
Matt. 5, 42.

41



Lektie 7: 9. – 15. maj
BEMÆRK: ‘Jesus tilføjede: “Giv den, som beder dig, og vend dig ikke bort fra
den,  som vil  låne  af  dig.”  Den  samme  undervisning  var  blevet  fremholdt  ved
Moses: “Du må ikke være hårdhjertet og lukke din hånd for din fattige broder; men
du skal lukke din hånd op for ham og låne ham, hvad han savner og trænger til.” (5.
Mos.  15,7-8.)  Disse  skriftsteder  klargør  meningen  med  Frelserens  ord.  Kristus
lærer ikke, at man uden hensyn skal give almisse til enhver, som beder derom, men
han siger: “Du skal lukke din hånd op og låne ham, hvad han savner;” og dette skal
være en gave snarere end et lån, for vi skal låne “uden at vente noget igen.” (Luk.
6, 35).’ Med Mesteren på bjerget, s. 77.

8. Hvordan udtrykte Jesus vor Faders grænseløse gavmildhed? Matt. 7, 11.
Tænk over Joh. 3, 16; Rom. 5, 8.

BEMÆRK: Jesus ‘henviste sine tilhørere til universets hersker under det nye navn:
“Vor Fader.” Han ville, at de skule forstå, hvilke inderlige følelser Gud nærede for
dem i sit hjerte. Han lærte, at Gud har omhu for enhver fortabt sjæl, og at “som en
fader forbarmer sig øver sine børn, forbarmer Herren sig over dem, som frygter
ham.” (Sal.  103,  13).  Ingen  anden religion  end  Bibelens  har  nogen  sinde givet
verden en sådan forestilling om Gud. Hedenskabet lærer menneskene at betragte
det  højeste  væsen  med  frygt  i  stedet  for  med  kærlighed  –  som  en  ondsindet
guddom, der må tilfredsstilles med ofringer, i stedet for som en fader, der udøser
sin kærligheds gave over sine børn. Endog israelitterne var blevet så forblindede
angående  profeteres  dyrebare  lære  om  Gud,  at  denne  åbenbaring  af  hans
faderkærlighed var som et nyt emne, en ny gave til verden. Jøderne holdt på, at
Gud  elskede  dem,  der  tjente  ham –  efter  deres  mening  sådanne,  som opfyldte
rabbinernes  krav – og at  hele verden for øvrigt  var genstand for hans vrede og
forbandelse. Men det forholder sig ikke således, sagde Jesus; hele verden, de onde
med de gode, befinder sig i hans kærligheds solskin. Denne sandhed burde de have
lært af naturen selv, for Gud “lader sin sol stå op både over onde og gode og lader
det regne både over retfærdige og uretfærdige.”’ Med Mesteren på bjerget, s. 78. 
‘Når  vi  betragter  Kristi  gavmildhed  over  for  de  fattige  og  lidende,  hans
tålmodighed  med  de  grove  og  uvidende,  hans  selvfornægtelse  og  offer,  er  vi
stumme af beundring og ærefrygt. Hvilken gave har Gud ikke overøst mennesket
med, som er gjort fremmede for ham af synd og ulydighed! Med rette kan hjertet
knuses og tårerne  strømme,  når en sådan uusigelig kærlighed betragtes!  Kristus
fornedrede sig selv til menneskeheden, så han kunne nå mennesket, som var sunket
ned i elendighedens og degraderingens dybder, og løfte det op til et ædlere liv, give
det moralsk styrke til at modstå Satans kraft og besejre synd i hans navn.’ Spirit of
Prophecy, bind 2, s. 286.
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‘Jeres tale skal være ja, ja! nej, nej!’

9. Hvordan understregede Jesus, at vi skal være et folk, der holder vort ord?
Matt. 5, 37. 

BEMÆRK:  ‘Disse  ord  fordømmer  alle  de  intetsigende  udtryk  og  fyldord,  som
grænser til vanhellig tale. De fordømmer de falske komplimenter, den omgåelse af
sandheden,  de  smigrende  fraser,  de  overdrivelser,  de  i  handel  forekommende
fremstillinger,  som  er  almindelige  i  menneskenes  indbyrdes  omgang  og  i
forretningslivet.  De lærer  os,  at  den, der  søger at  give det  udseende af at  være
noget,  som han ikke er,  eller  hvis ord ikke giver  udtryk  for,  hvad han virkelig
mener i sit hjerte, kan ikke kaldes sandfærdig. Dersom der bliver taget hensyn til
disse  Kristi  ord,  ville  det  afværge  tilkendegivelsen  af  ond  mistanke og  uvenlig
kritik; thi hvem kan, når han udtaler sig om en andens handlinger og bevæggrunde,
være vis på, at han nøjagtig taler sandhed? Hvor ofte sker det ikke, at stolthed,
lidenskab  eller  personligt  nag  farver  hans  indtryk!  Et  blik,  et  ord  eller  endog
tonefaldet kan være udtryk for falskhed. Selv kendsgerninger kan fremholdes på en
sådan måde, at de giver et falskt indtryk. Og “hvad der går ud over det, er af det
onde.” Alt, hvad en kristen gør, skal være gennemsigtigt som solskin. Sandheden er
fra Gud; bedrag i alle dets utallige former er i hvert eneste tilfælde fra Djævelen.
Og enhver, der i nogen henseende afviger fra sandhedens rene linjer, forråder sig
selv til den ondes vold. At sige den rene sandhed er dog ingen let sag. Vi kan ikke
sige sandheden, medmindre vi kender sandheden; og hvor ofte er det ikke tilfældet,
at forudfattede meninger, indre fordom, mangelfuldt kendskab og et urigtigt skøn
hindrer en korrekt forståelse af ting, vi har med at gøre! Vi kan ikke tale sandhed,
medmindre vore tanker hele tiden ledes af ham, som er sandheden.’ Med Mesteren
på bjerget, s. 72-73.

10. Hvad bliver vi fortalt om pålideligheden af Guds ord? Es. 40, 8; 1 Pet. 1,
25. Betragt Matt. 7, 24-27.

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

43



Lektie 7: 9. – 15. maj

‘Som han er, således er også vi i denne verden’

11. Hvordan forklarede Johannes Guds folks rolle i verden? 1 Joh. 4, 17.

BEMÆRK:  ‘Nu,  hvor  Jesus  er  steget  op  til  Himmelen,  er  hans  disciple  hans
stedfortrædere blandt mennesker, og et af de mest virksomme midler til at vinde
sjæle for  ham er  at  give  et  billede  af  hans egenskaber  i  vort  daglige  liv… En
konsekvent livsform, der kendetegnes ved Kristi sagtmodige sind, er en magt, der
betyder noget i verden.’ Den Store Mester, s. 89-90.

12. Hvad var Paulus’ mål i sin evangelisme og prædikantgerning? Kol. 1, 28.

BEMÆRK: ‘Prædikanter,  som arbejder  i  byer  for  at  præsentere  sandheden,  bør
ikke stille sig tilfredse eller føle, at deres arbejde er slut, før de, der har taget imod
sandhedens  teori,  virkelig  indser  virkningen  af  dens  helliggørende  kraft  og  i
sandhed omvender sig til Gud. Det vil behage Gud mere, hvis seks virkelig blev
omvendt til sandheden som resultatet af deres arbejde, end at tres bekender sig til
det af navn, men ikke er helt omvendt. Disse prædikanter skulle bruge mindre tid
på at prædike og reservere en del af deres styrke til at besøge og bede sammen med
dem, som er interesserede, og give dem gudfrygtig belæring med det mål, at kunne
“fremstille ethvert menneske som fuldkomment i Kristus.”’ Evangelism, s. 320.
‘Vi  bør  opelske  en  bønnens  ånd,  ikke  blot  at  bede  i  vort  lønkammer,  ved
familiealteret eller i offentligheden, men konstant at have vort sind fæstet på Gud
og gribe  hans  styrke,  bede  om hans nåde  og stole  på  hans  løfter.  Lad  os  tage
retfærdighedens  fulde rustning på,  som vor frelses  Anfører  har  forberedt  til  os.
Mens vi indser vor svaghed, så lad os stole på hans styrke og sejre ved den nåde,
som han  tildeler.  Der  er  hjælp  hos  Gud  for  enhver,  der  søger.  Store  løfter  er
nedskrevet til os. Vi bør konstant udøve tro, og den vil vokse og styrkes. Vort håb
er i Kristus, “ham forkynder vi, idet vi påminder ethvert menneske og lærer ethvert
menneske  med  al  visdom,  for  at  vi  kan  fremstille  ethvert  menneske  som
fuldkomment i Kristus.”’ Review & Herald, 28. august 1883. 
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‘I skal være hellige’

UDENADSVERS: ‘En discipel står ikke over sin mester; men enhver, som er
udlært, skal være som sin mester.’ Luk. 6, 40.

STUDIEHJÆLP: Mesterens Efterfølgere, s. 279-282.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Pet. 1, 13-23.
LEKTIENS  MÅL:  At  studere  hvorfor  mennesket  ikke  kan  gøre  sig  selv

fuldkomment, og hvor vor frelse fra vore synder kommer fra.

Indledning
‘Gudsfrygt er ikke henrykkelse; den er en fuldstændig overgivelse af viljen til Gud;
den lever af hvert ord, som udgår af Guds mund; den gør vor himmelske Faders
vilje; den stoler på Gud i prøvelser, i mørke såvel som i lys; den vandrer i tro og
ikke efter, hvad den ser; den forlader sig på Gud med urokkelig tillid og hviler i
hans kærlighed.’ Mesterens Efterfølgere, s. 32.

‘Kødets attrå’

1. Hvad er problemet, der plager os alle? Rom. 8, 7.

BEMÆRK:  ‘De,  der  har  et  kødeligt  sind,  kan ikke fatte  den hellige  kraft  i  de
livsvigtige  sandheder,  som  deres  frelse  afhænger  af,  fordi  de  nærer  stolthed  i
hjertet, kærlighed til verden, lyst til magelighed, egoisme, begærlighed, misundelse,
vellyst, had og alle hånde ondt. Dersom de ville besejre disse ting, kunne de få del i
den guddommelige natur. Mange forlader Guds tydelige sandheder og forsømmer
at  følge  det  lys,  der  skinner  klart  på  deres  sti,  de  forsøger  at  udforske
hemmeligheder, der ikke er tydeligt åbenbaret, og giver sig af med gisninger, taler
og diskuterer om spørgsmål, som det ikke kræves af dem, at de skal forstå, da de
ikke har nogen særlig forbindelse med deres frelse. Tusinder har på denne måde
ladet sig dåre af Satan. De har forsømt den nærværende sandhed og nærværende
pligter, som er klare og forståelige for alle, som besidder evnen til at tænke; de har
dvælet ved tvivlsomme teorier og ved skriftsteder, som de ikke kunne fatte, og er
kommet bort fra troen; de har en blandet tro.’ Vejledning for Menigheden, bind 1, s.
239.

2. Hvordan beskrives dette problem i Hebræerbrevet? Heb. 3, 12. 

BEMÆRK: ‘Da verdens Frelser vandrede blandt mennesker, var der mange, der
sluttede sig til ham som hans disciple, men som bagefter svigtede ham og blev hans
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bitreste fjender. Frelseren satte deres tro på prøve og afslørede den sande karakter
hos dem, der lod mest ivrige i troen, ved at indprente dem åndelige sandheder. De
måtte ligne Kristus, være ydmyge og sagtmodige, selvfornægtende, selvopofrende
– de måtte vandre ad den snævre vej, som manden fra Golgata havde trådt, hvis de
ville have del i livets gave og Himmelens herlighed. Men prøven var for hård. De
vandrede ikke mere med ham. De kunne ikke udholde at høre og heller ikke forstå
beskaffenheden  af  den  sandhed,  han  prædikede.  Frafaldet  begynder  som  et
hemmeligt  oprør  i  sjælen  imod Guds  lovs forlangender.  Ugudelige  begæringer,
ulovlig ærgerrighed næres og tilfredsstilles, og vantro og mørke skiller sjælen fra
Gud. Hvis ikke vi  overvinder disse onder,  vil  de overvinde os.  Mennesker,  der
længe er gået frem ad sandhedens vej, vil komme ud for prøvelser og fristelser. De,
der lytter til Satans forestillinger og vakler i deres retskaffenhed, begynder at gå
ned ad bakke, og en eller anden særlig stor fristelse jager dem fremad på frafaldets
vej, indtil deres nedgang bliver tydelig og hastig. Vi er nødt til bestandig at være på
vagt, at våge og bede, for at vi ikke skal falde i fristelse. At give efter for åndeligt
hovmod, for ugudelige ønsker, for onde tanker, for alt, hvad der skiller os fra en
inderlig og hellig forbindelse med Jesus, er en fare for vor sjæl.’ At jeg må kende
Ham, 5. september.

‘Jeg ved, at i mig … bor der intet godt’

3. Hvad  er  det  første  vigtige  skridt,  der  kræves,  for  at  komme  på
fuldkommenhedens sti? Rom. 7, 18.. 

BEMÆRK: ‘Det er umuligt  for os i vor egen kraft  at slippe ud af den syndens
afgrund, hvori vi er sunket. Vore hjerter er onde, og vi kan ikke forandre dem. “Ja,
kunne der komme en ren af en uren! Nej, end ikke én!” “Kødets higen er fjendskab
imod Gud, thi det er ikke Guds lov lydigt, det kan jo ikke heller være det.” Job 14,
4; Rom. 8, 7. Lærdom, dannelse, viljekraft og menneskelige bestræbelser kan alle
være nyttige på rette sted; men her er de værdiløse. De kan frembringe en udvortes
god opførsel, men ikke forandre hjertet. De kan ikke rense livets kildevæld. Der må
en  kraft  til,  som  virker  indvortes  fra,  et  nyt  liv  ovenfra,  før  mennesket  kan
forvandles  fra  synd  til  hellighed.  Denne  kraft  er  Kristus.  Hans  nåde  alene  kan
levendegøre sjælens døde evner og drage den til  Gud og til hellighed. Frelseren
sagde: “Uden nogen bliver født på ny (får et nyt hjerte, nye ønsker, hensigter og
bevæggrunde, som leder til et nyt liv), kan han ikke se Guds rige.” Joh. 3, 3. Den
tanke, at det kun er nødvendigt at udvikle det gode, som er i mennesket af naturen,
er en farlig vildfarelse. “Det sjælelige menneske tager ikke imod de ting, som hører
Guds Ånd til;  thi  de er  ham en dårskab,  og han kan ikke erkende dem, thi  de
bedømmes åndeligt.” 1 Kor. 2, 14.’ Vejen til Kristus, s. 16. 
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4. Hvordan beskrev Paulus, hvor håbløst det er for det uomvendte hjerte at

komme i harmoni med Guds vilje? Rom. 7, 19. 

BEMÆRK: ‘Af naturen er hjertet ondt. “Ja, kunne der komme en ren af en uren!
Nej,  end  ikke  én!”  Job  14,  4.  Ingen  menneskelig  opfindelse  kan  fremskaffe  et
lægemiddel for den syndige sjæl. “Kødets attrå er jo fjendskab mod Gud, thi det
bøjer sig ikke under Guds lov, og det kan heller ikke gøre det.” “Thi fra hjertet
udgår  der  onde tanker,  mord,  ægteskabsbrud,  utugt,  tyverier,  falske vidnesbyrd,
bespottelser.”  Rom.  8,  7;  Matt.  15,  19:  Hjertets  kildespring  må  lutres,  før
strømmene kan blive rene. Den, som forsøger at nå Himmelen ved at bestræbe sig
på at holde loven, forsøger det umulige. Der findes ingen tryghed for den, som kun
har en lovmæssig religion, en form for gudfrygtighed. En kristens liv er ikke en
omdannelse eller en forbedring af det gamle, men en forvandling af naturen. Vort
eget jeg og synden må dø og et helt nyt liv vokse frem. Denne forvandling kan kun
ske ved Helligåndens virken.’ Den Store Mester, s. 108.
‘Enhver følelse i mit hjerte i dets naturlige tilstand er i modstrid med Gud; i mig
findes det kødelige sind, som er fjendskab mod ham. Hvordan kan dette had fås til
at give plads til beundrende, henrivende kærlighed? Af natur findes alle helvedets
bestanddele  i  mig.  Antændt  af  Guds  velfortjente  vrede  vil  de  brænde  i  en
uudslukkelig ild.  Hvordan  kan  jeg få  en  natur,  der  er  egnet  til  himmelen?  Jeg
anerkender min fulde pligt til straks at holde op med at hade Gud og at elske ham
med det samme og for evigt af et udelt hjerte. “Thi jeg ved, at i mig, det vil sige: i
mit kød, bor der intet godt; thi viljen har jeg vel, men at udføre det gode formår jeg
ikke; thi det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke; men det onde, som jeg ikke vil, det
gør jeg.  Dersom jeg da gør det,  som jeg ikke vil, så er det ikke mere mig, der
udfører det, men synden, som bor i mig. Når jeg ønsker at gøre det gode, finder jeg
altså den lov hos mig, at det onde ligger mig nærmest. Thi i mit indre menneske
glæder jeg mig over Guds lov; men i mine lemmer ser jeg en anden lov, som ligger
i strid mod loven i mit sind og tager mig til fange under syndens lov, som er i mine
lemmer.  Jeg  elendige  menneske!  hvem skal  fri  mig  fra  dette  dødens  legeme?”
(Rom. 7, 18-24.)’ Charles Fitch, Sin Shall Not Have Dominion Over You, s. 2.

‘Falder et træ, … så bliver det liggende der’

5. Hvilken illustration giver Salomo, som burde advare os imod den idé, at vi
moralsk bliver fuldkommengjort, når dette dødelige liv slutter? Præd. 11,
3. 

BEMÆRK: ‘Jeg kender til intet, som jeg trygt kan basere den tro, at døden skal
anses som midlet eller tiden til helliggørelse. Jeg tror, at “falder et træ, … så bliver
det liggende der” (Præd. 11, 3), at “der hverken er virke eller tanke eller kundskab
eller  visdom  i  Dødsriget,  hvor  vi  stævner  hen”  (Præd.  9,  10);  og  at  hvis  et
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menneske forlader verden i sine synder, så forbliver han en synder for evigt. Jeg
tror, at jeg her må frelses fra synd eller aldrig se Guds ansigt i fred. Jeg tror derfor,
at  mine  evige  interesser  afhænger  af  spørgsmålet,  om  Gud  har  tilvejebragt
foranstaltning til at frelse mig fra synd, inden jeg forlader denne verden.’  Charles
Fitch, Sin Shall Not Have Dominion Over You, s. 2.

6. Hvordan advarer Paulus os om, at det er i dette liv, at vi skal berede os på
dommen? Heb. 9, 26-28. 

BEMÆRK: ‘Når han kommer, er det ikke hans opgave at rense os fra vore synder,
at fjerne manglerne i vor karakter eller at helbrede os for skrøbelighederne i vort
temperament og vore tilbøjeligheder. Hvis dette overhovedet bliver udrettet for os,
vil det alt sammen være udført inden den tid. Når Herren kommer, vil de, der er
hellige,  vedblive  at  være hellige.  Den,  der  har  bevaret  sit  legeme og sin ånd i
hellighed, i helliggørelse og i ære, vil da få udødelighedens fuldendte gave. Men
de, som er uretfærdige, vanhellige og urene, vil vedblive at være sådan for al tid.
Ingen gerning vil da blive udført for at fjerne deres mangler og give dem en hellig
karakter.  Den  guddommelige  smelter  sidder  da  ikke  mere  for  at  udføre  sin
renselsesproces og fjerne deres synder og deres fordærvelse. Dette må alt sammen
gøres  i  disse prøvetidens timer.  Det  er  nu,  denne gerning  skal  udføres  for  os.’
Herren Kommer, 1. august.    

‘For at løskøbe os fra al vor lovløshed’

7. Hvor er det eneste sted, vi kan søge efter kraft til at fuldkommengøre vor
karakter? Titus 2, 13-14.  

BEMÆRK: ‘Kristus gav sig selv for at forløse menneskene, for at alle, som tror på
ham, skal have et evigt liv. De, som forstår at vurdere dette store offer, får den mest
dyrebare af alle gaver fra Frelseren – et rent hjerte. De får en erfaring, som er mere
værdifuld end guld, sølv, eller ædelstene. De er sammen med ham “i himmelen i
Kristus Jesus” og oplever i samfundet med ham den glæde og fred, som kun han
kan give. De elsker ham af hele deres hjerte og sind, af deres sjæl og deres styrke,
fordi de forstår, at de er hans med blod købte arv. Deres åndelige syn fordunkles
ikke af verdslig indstilling eller verdslige mål. De er ét med Kristus, sådan som han
er ét  med Faderen.  “Han gav  sig selv hen for os for  at  løskøbe os fra  al  slags
lovløshed og skaffe  sig  et  rent  folk som sin ejendom, ivrigt  efter  at  gøre  gode
gerninger.” Tit. 2, 14. Hans offer var så fuldstændigt, at gennem virkningen af hans
nåde kan hver enkelt nå fuldkommenhedens norm. Om dem, som tager imod hans
nåde og følger hans eksempel, vil der blive skrevet i Livets bog: “Fuldkommen i
ham, uden plet eller rynke.”’ Lys fra det høje, s. 7.
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8. Hvordan forklarede Kristus, at vi ikke er i stand til at opnå nogen åndelig
vækst uden ham? Joh. 15, 5. 

BEMÆRK: ‘Medmindre et menneske fornyes i sit sind af Helligåndens kraft, vil
han blive rastløst og utilfreds, fordi han ikke er død til selvet. Det er kun i Kristus,
at vi kan finde sand hvile. “Kom hid til mig,” råbte han, “alle I, som er trætte og
tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, thi jeg
er sagtmodig og ydmyg af hjertet; så skal I finde hvile for jeres sjæle. Thi mit åg er
gavnligt, og min byrde er let.” Og igen siger han: “Hvis nogen vil gå i mit spor,
skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig!” “Thi skilt fra mig kan
I slet intet gøre.” Uden Kristus kan vi ikke gøre noget rigtigt, lige så lidt som Kain
kunne. Hvad fordel er der ved noget religiøst system for nogen, som ikke er blevet
forvandlet i karakter ved Helligåndens kraft? Det er at sige noget uden at gøre det;
det er en bekendelse af tro uden gerninger.’ Review & Herald, 14. feburar 1899.

‘Til at være hellige og uden dadel for hans åsyn’

9. Hvad har hele tiden været Guds hensigt for hans folk? Ef. 1, 4. 

BEMÆRK:  ‘Gud ønsker,  at  de væsener,  der  er  skabt  i  hans  billede,  skal  være
lydige  mod ham. Han “vil  ikke,  at  nogen skal  fortabes,  men at  alle  skal  nå til
omvendelse.” For dette gav han sin enbårne Søn til denne verden, så mennesker i
hans styrke kunne have kraft til at adlyde. Han har i Kristus “velsignet os med al
den himmelske verdens åndelige velsignelse. Thi før verdens grundvold blev lagt,
har han udvalgt os i ham til at være hellige og uden dadel for hans åsyn.”’ Review
& Herald, 15. december 1896.
 
10. Hvordan blev denne hensigt udtrykt over for Abraham? Luk. 1, 73-75. 

BEMÆRK: ‘Inden verdens grundvold blev lagt, blev pagten indgået om, at alle,
som var lydige, alle, som gennem den rigelige nåde, der var tilvejebragt, ville blive
hellige i karakter  og uden dadel for Guds åsyn,  idet  de tilegnede sig den nåde,
skulle være Guds børn. Denne pagt, der blev indgået fra evigheden af, blev givet
Abraham flere århundreder, inden Kristus kom. Med hvilken interesse og intensitet
studerede Kristus ikke menneskeslægten for at se, om de ville benytte sig af den
foranstaltning, der blev tilbudt dem.’ Fundamentals of Christian Education, s. 403.
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Lektie 8: 16. - 22. maj

‘Uden den skal ingen se Herren’

11. Hvem er de eneste, som Jesus sagde, vil se Gud? Matt. 5, 8. 

BEMÆRK: ‘De rene  af  hjertet  skal  se  Gud.  Enhver  uren  tanke,  som besmitter
sjælen, skader den moralske fornemmelse og er tilbøjelig til at tilintetgøre Åndens
påvirkning. Den gør det åndelige syn uklart, så mennesker ikke kan se Gud. Herren
kan og vil tilgive den angrende synder, men skønt han er tilgivet, har sjælen lidt
skade. Al urenhed i tale og tanke må afskyes af det menneske, som ønsker at få en
klar forståelse af den åndelige sandhed.’ Den Store Mester, s. 200. 
‘Nogle vil indrømme det onde i syndig nydelse,  men vil alligevel undskylde sig
med at  sige,  at  de  ikke kan  sejre  over  deres  lidenskaber.  Dette  er  en  frygtelig
indrømmelse  at  gøre  for  den,  der  nævner  Kristi  navn.  “Enhver,  som  nævner
Herrens navn, skal  holde sig fra  uretfærdighed.” 2 Tim. 2,  19. Hvoraf  kommer
denne svaghed? Den skyldes,  at  de dyriske tilbøjeligheder  er blevet  styrket  ved
brugen,  indtil  de  har  fået  overtaget  over  de  højere  kræfter.  Mænd  og  kvinder
mangler princip. De er ved at dø åndeligt, fordi de har kælet så længe for deres
naturlige lyster, at deres kraft til at herske over sig selv synes at være forsvundet.
De lavere lidenskaber i deres natur har taget tøjlerne, og det, som skulle være den
rådende magt, er blevet en fordærvet lidenskabs tjener. Sjælen holdes i den usleste
trældom.  Sanselighed  har  udslukket  ønsket  om  hellighed,  og  den  åndelige
fremgang undergraves.’ Vejledning for Menigheden, bind 1s. 214.

12. Hvorfor er det vigtigt for os at være hellige? Heb. 12, 14. 

BEMÆRK: ‘Jeg har, jeg kan have og jeg burde have ingen forventning om at bo,
hvor Gud bor, om for evigt at være genstand for hans kærlighed og få del i den
evige lyksalighed, som kun han kan give, medmindre jeg har en karakter, der er
fuldstændig ligesom hans, medmindre jeg af  et  udelt  hjerte elsker det, som han
elsker, og hader det, som han hader, og alt, hvad han hader med et had, der er så
fuldstændigt,  ensartet  og  evigt  som  hans.  Der  må  ikke  i  mig  være  nogen
tilnærmelse til nogen tanke eller følelse, som ikke er i fuldkommen, helhjertet og
glædelig overensstemmelse med alt, hvad Gud er, og alt, hvad Gud gør. Dette må
være min karakter, ellers vil jeg aldrig se Guds ansigt i fred.’  Charles Fitch,  Sin
Shall Not Have Dominion Over You, s. 2.

50



Lektie 9: 23. – 29. maj
‘Han skal frelse sit folk fra dets synder’

UDENADSVERS: ‘Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer
til Gud ved ham, fordi han altid lever, så han kan gå i forbøn for dem.’ Heb. 7, 25.

STUDIEHJÆLP: Herren Kommer, 12. marts.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Joh. 3, 1-10.
LEKTIENS  MÅL:  At  studere  om  Gud  har  tilvejebragt  tilstrækkelig

foranstaltning, så vi kan frelses fra alle vore synder.

Indledning
‘Jesus døde for at frelse sit folk fra dets synder, og genløsning i Kristus betyder at
holde op med at overtræde Guds lov og at være fri for enhver synd; intet hjerte, der
er opildnet af had mod Guds lov, er i harmoni med Kristus, som led på Golgata for
at forsvare og ophøje loven foran universet.’ Faith & Works, s. 95.

‘Guds Lam’

1. Har Gud tilvejebragt foranstaltning for at frelse sit folk fra deres synder? 
Matt. 1, 21.   

BEMÆRK: ‘Vi er alle syndige, og af os selv er vi ikke i stand til at gøre Kristi ord.
Men Gud har tilvejebragt foranstaltning, hvormed den fordømte synder kan sættes
fri  fra  plet  og  lyde.  “Synder  nogen,  så  har  vi  en  talsmand  hos  Faderen,  Jesus
Kristus, den retfærdige.” “Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig,
så han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed.” Men mens Kristus
frelser  synderen,  afskaffer  han  ikke  loven,  som  fordømmer  synderen.  Det  er
genløsningens  gerning  at  ophøje  den  lov,  og  Kristi  store  offer  blev  givet,  så
mennesket kunne holde den lov. Loven viser os vore synder, ligesom et spejl viser
os, at vort ansigt ikke er rent. Spejlet har ikke nogen magt til at rense ansigtet; det
er  ikke  dets  opgave.  Således  er  det  med loven.  Den  udpeger  vore  mangler  og
fordømmer os, men den har ingen magt til at frelse os. Vi må komme til Kristus for
at få tilgivelse. Han vil tage vor skyld på sin egen sjæl og vil retfærdiggøre os for
Guds åsyn. Og han vil ikke blot fri os fra synd, men han vil give os kraft til at være
lydige mod Guds vilje.’ Signs of the Times, 24. september 1896.

2. Hvordan beskrev Johannes Døber Jesu rolle? Joh. 1, 29.

BEMÆRK:  ‘Den,  som bryder  med  Satan,  må  ikke  give  nogen  plads  for  hans
fristelser. Lad de sjæle, der kommer til Kristus, tænke over, at han er Syndbæreren, 
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Lektie 9: 23. – 29. maj
der “blev såret for vore overtrædelser, knust for vore brødes skyld; os til fred kom
straf over ham, vi fik lægedom ved hans sår.” “Vore sygdomme bar han, tog vore
smerter på sig.” Alt dette gøres for synderen, og idet synderen kommer til Kristus,
hjælpeløs, angrende og ydmyg; idet han betragter den kostbare soning, der er blevet
gjort på hans vegne, lad den angrende sjæl ved tro gribe den foranstaltning, der er
blevet  tilvejebragt  for  at  frelse ham, ikke i hans synd,  med fra hans synd.  Som
syndbæreren  må  Kristus  fjerne  synden  og  redde  synderen  fra  hans  sygelige
åndelige tilstand. Idet han beder om en forandring af hjertet, kommer svaret: “Giv
mig dit hjerte, min søn.” “Jeg giver dig et nyt hjerte.” Jeg vil genoprette dig til en
ren,  hellig atmosfære,  så du,  der  er  død til  synd,  kan leve for  retfærdigheden.’
Manuscript Releases, bind 6, s. 157.

‘Hellige og uden dadel for hans åsyn’

3. Hvordan beskrev Paulus Guds hensigt med hans folk? Ef. 1, 4.

BEMÆRK: ‘Inden verdens grundvold blev lagt, blev pagten indgået om, at alle,
som var lydige, alle, som gennem den rigelige nåde, der var tilvejebragt, ville blive
hellige i  karakter  og uden dadel for Guds åsyn,  idet de tilegnede sig den nåde,
skulle være Guds børn. Denne pagt, der blev indgået fra evigheden af, blev givet
Abraham flere århundreder, inden Kristus kom. Med hvilken interesse og intensitet
studerede Kristus ikke menneskeslægten for at se, om de ville benytte sig af den
foranstaltning, der blev tilbudt dem. “Dette er det evige liv, at de kender dig, den
eneste sande Gud, og ham, som du har sendt, Jesus Kristus.”’  Fundamentals of
Christian Education, s. 403. 

4. Hvor meget er det Kristi plan, at hans menighed skal renses? Ef. 5, 25-27.

BEMÆRK: ‘For at [Kristus] kunne fordømme synden i kødet ved sit eget eksempel
påtog han sig syndigt  køds lighed.  Han havde altid Guds karakter  for  øje.  Han
åbenbarede hele tiden hans karakter for verden. Kristus ønsker, at hans efterfølgere
skal  åbenbare  den  samme  karakter  i  deres  liv.  I  sin  forbøn  for  sine  disciple
erklærede han: “Den herlighed [karakter], du har givet mig, den har jeg givet dem,
for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig, for at de må være
fuldkommen  ét,  så  verden  kan  forstå,  at  du  har  sendt  mig  og  har  elsket  dem,
ligesom du har elsket mig” (Joh. 17, 22-23). I dag er det stadig hans hensigt at
helliggøre og rense hans menighed, “for at han således kunne fremstille kirken for
sit åsyn som herlig, uden plet eller rynke eller andet sådant” (Ef. 5, 27). Kristus kan
ikke bede sin Fader om at give dem, der tror på ham, nogen større gave end den
karakter, som han åbenbarede. Hvor omfattende er ikke hans anmodning! Hvilken
fylde af nåde har enhver Kristi efterfølger ikke det privilegium at modtage! O, om
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Lektie 9: 23. – 29. maj
vi dog mere fuldt ud kunne værdsætte den ære, som Kristus tildeler os! Ved at bære
hans åg og lære af ham, bliver vi ligesom ham i vor stræben, i sagtmodighed og
ydmyghed, i karakterens liflighed.’ God’s Amazing Grace, s. 322.

‘Som hengav sig selv for os’

5. Hvorfor gav Kristus sig selv for menneskeheden? Titus 2, 13-14.

BEMÆRK: ‘“Han gav sig selv hen for os for at løskøbe os fra al slags lovløshed og
skaffe sig et rent folk som sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger.” Tit. 2,
14. Hans offer var så fuldstændigt, at gennem virkningen af hans nåde kan hver
enkelt nå fuldkommenhedens norm. Om dem, som tager imod hans nåde og følger
hans eksempel, vil der blive skrevet i Livets bog: “Fuldkommen i ham, uden plet
eller  rynke.”  “Lovet  være  Gud,  vor  Herre  Jesu Kristi  Fader,  som i  Kristus  har
velsignet os med al himlens åndelige velsignelse.” Ef. 1, 3. Hvad mere kan vi bede
om,  som  ikke  er  indbefattet  i  denne  barmhjertige  og  over  al  måde  rigelige
forsikring?  Gennem  Kristi  fortjeneste  er  vi  blevet  velsignet  med  al  åndelig
velsignelse “i himmelen med ham.” Det er vor forret  at komme nær til  Gud og
indånde atmosfæren af hans nærværelse. Ikke noget andet end det at blive i Kristi
nærhed vil give fred, frigørelse, mod og kraft.’ Lys fra det høje, s. 7.

6. Hvordan udtrykte Johannes sin forståelse af denne sandhed? 1 Joh. 3, 5.

BEMÆRK: ‘Johannes lærte ikke, at frelsen skulle fortjenes gennem lydighed, men
at lydigheden skulle være troens og kærlighedens frugt. “I ved, at han åbenbaredes,
for at han skulle bære synden,” sagde han, “og der er ikke synd i ham. Enhver, der
bliver  i  ham, synder  ikke;  enhver,  der  synder,  har  hverken  set  ham eller  kendt
ham.” 1 Joh. 3, 5-6. Hvis vi bliver i Kristus, hvis Guds kærlighed bor i hjertet, vil
vore følelser, vore tanker og vore handlinger være i overensstemmelse med Guds
vilje. Det helliggjorte hjerte er i overensstemmelse med Guds lovs forskrifter. Der
er mange, som kun har lidt fred eller glæde, skønt de stræber efter at adlyde Guds
bud. Denne manglende erfaring skyldes, at de ikke udøver tro. De vandrer ligesom
i et øde land, en udtørret ørken. De kræver kun lidt, skønt de kunne kræve meget;
thi der findes ingen grænse for Guds forjættelser. Den slags mennesker er ikke den
rette slags repræsentanter for den helliggørelse, der fremkommer ved at være lydig
mod sandheden. Herren vil, at alle hans sønner og døtre skal være lykkelige, trygge
og lydige. Ved at handle i tro kommer den troende til at eje disse velsignelser. Ved
tro kan enhver ufuldkommenhed i karakteren blive afhjulpet, enhver tilsmudsning
blive  renset,  enhver  fejl  rettet  og  enhver  udmærket  egenskab  blive  udviklet.’
Mesterens Efterfølgere, s. 297.    
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‘Jeg giver min lov i deres indre’

7. Hvordan opnår Kristus dette mål med at rense sit folk? Heb. 10, 16-17.  

BEMÆRK: ‘Surdejen, der er blandet i melet, virker i det skjulte for at gennemsyre
hele dejen. På samme måde virker sandhedens surdej uset, stille og vedholdende
for at  omdanne mennesket.  De naturlige tilbøjeligheder  tæmmes og overvindes.
Nye tanker, nye følelser, nye tilskyndelser optager mennesket. Det får et nyt mål i
livet – at komme til at ligne Kristus i liv og karakter. Sindet forvandles; evnerne
optages af helt andre interesser. Mennesket får ikke nye evner, men de evner, som
det allerede har, bliver helliget det gode. Samvittigheden bliver vakt. Vi vil blive
givet karaktertræk, der kan hjælpe os til at udføre en gerning for Gud. 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.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 83-84.

8. Hvad skal vi forstå om os selv, hvis Kristus skal fuldføre denne gerning i
os? Rom. 7, 18.

BEMÆRK: ‘Mennesker,  der har levet Gud allernærmest, mennesker,  der hellere
ville  ofre  selve  livet  end  bevidst  begå  noget  forkert,  mennesker,  som Gud har
hædret med guddommeligt lys og kraft, har indrømmet deres naturs syndighed. De
har ikke sat deres lid til sig selv, de har ikke påberåbt sig nogen egen retfærdighed,
men har  fuldt  ud  stolet  på  Kristi  retfærdighed.  Således  vil  det  gå  alle,  der  ser
Kristus. Jo nærmere vi kommer Jesus og jo klarere vi fatter hans væsens renhed, jo
tydeligere vil vi komme til at se syndens overvældende syndighed, og jo mindre vil
vi føle trang til at prise os selv. Stadig må sjælen stræbe hen mod Gud, stadig må
der ske en alvorlig, smertelig bekendelse af synden og en ydmygelse af hjertet over
for ham. Ved hvert skridt fremad i vore erfaringer som kristne vil vor anger blive
dybere. Vi vil føle, at vi kun magter noget ved Kristi hjælp, og vi må med apostlen
erkende: “Thi jeg ved, at i mig, det vil sige i mit kød, bor der intet godt.” Rom. 7,
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18. “Men det være langt fra mig at rose mig af noget andet end vor Herres Jesu
Kristi kors, ved hvem verden er korsfæstet for mig, og jeg for verden.” Gal. 6, 14.’
Mesterens Efterfølgere, s. 296.

‘Hvem skal fri mig?’

9. Hvordan udtrykte Paulus sin fuldstændige hjælpeløshed i at rense sit eget
liv? Rom. 7, 24.

BEMÆRK:  ‘Paulus  erkendte  sin  svaghed,  og han  havde  god grund  til  at  have
mistillid til sin egen kraft. Angående loven siger han: “Budet, som var til liv, blev
mig til død.” Han havde sat sin lid til lovgerninger. Om sin ydre livsførelse siger
han, at den var “ulastelig efter lovretfærdighedens krav,” så han stolede på sin egen
retfærdighed. Men da han så ind i lovens spejl og han så sig selv, som Gud så ham,
fuld af fejl, plettet af synd, udbrød han: “Jeg elendige menneske! hvem skal fri mig
fra dette dødens legeme?”’ Kristus Alene, s. 32.

10. Hvilken dyrebar indsigt fik Paulus, da han mødte den opstandne Kristus?
Rom. 8, 2-4.

BEMÆRK: ‘Der må en kraft til, som virker indvortes fra, et nyt liv ovenfra, før
mennesket kan forvandles fra synd til hellighed. Denne kraft er Kristus. Hans nåde
alene kan levendegøre sjælens døde evner og drage den til Gud og til hellighed…
Den tanke, at det kun er nødvendigt at udvikle det gode, som er i mennesket af
naturen, er en farlig vildfarelse. “Det sjælelige menneske tager ikke imod de ting,
som hører Guds Ånd til; thi de er ham en dårskab, og han kan ikke erkende dem, thi
de bedømmes åndeligt.” 1 Kor. 2, 14… Der er skrevet om Kristus: I ham “var liv,
og livet var menneskenes lys.” Joh. 1, 4. Og Jesu navn er det eneste navn “under
himmelen givet iblandt mennesker, ved hvilket vi skal blive frelste.” ApG. 4, 12…
[Paulus] higede efter den renhed og retfærdighed, som han af sig selv ikke havde
kraft til at erholde, og han udbrød: “Jeg elendige menneske! hvem skal fri mig fra
dette  dødens  legeme?”  Rom.  7,  24.  Sådan  lyder  det  råb,  der  er  opsteget  fra
betyngede hjerter i alle lande til alle tider. Der er blot ét svar til alle: “Se det Guds
lam, som bærer verdens synd.” Joh. 1, 29.’ Vejen til Kristus, s. 16-17.
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‘Fuldkomne og fuldt forvissede om, hvad der i enhver sag er
Guds vilje’

11. Hvordan beskrev Paulus målet med den kristnes liv? Kol. 4, 12b.

BEMÆRK: ‘Kristus siger til os: “Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske Fader
er fuldkommen.” Matt. 5, 48. Jesus er vort eksempel. Under sit liv på jorden
var han altid venlig og mild. Hans indflydelse var altid behagelig,  for den
fuldkomne kærlighed boede i ham. Han var aldrig sur og utilnærmelig, og han
gik aldrig på akkord med det, som var forkert, for at vinde gunst. Hvis vi ejer
hans  retfærdighed,  skal  vi  blive  lig  ham,  når  det  gælder  venlighed,
overbærenhed  og  uselvisk  kærlighed.  Skal  vi  ikke  vedblive  at  være  i  det
solskin, som stråler frem fra ham, og blive blødgjorte ved hans nåde? Lad os
sætte  vor  bekendelse  af  troen  højt.  Lad  os  smykke  vore  liv  med smukke
karaktertræk. Hårdhed i tale og gerning er ikke af Kristus, men af Satan. Skal
vi holde fast ved vore ufuldkommenheder og karakterbrist, sådan at Kristus
må føle sig skamfuld over os? Vi har fået løftet om hans nåde. Hvis vi tager
imod den, vil den forskønne vore liv. Så vil vi ikke nedsætte og forklejne vore
medarbejdere, men hjælpe dem fremad. Så vil vore fejl forsvinde, og godhed
og fuldkommenhed tage deres plads. Vort liv vil blive prydet med de dyder,
som Kristus udviste i sit liv.’ Lys fra det høje, s. 31. 

12. Hvordan gjorde Paulus det klart, at dette mål kun opnås ved Kristi kraft?
Kol. 2, 9-10.

BEMÆRK: ‘Den evige  Gud, han,  som alene var  i  stand til  at  bringe  orden  og
skønhed ud af naturens mørke med kaos og forvirring, han er også i stand til
at underkue menneskets oprørske hjerte og få dets liv i overensstemmelse med
den guddommelige vilje. Hans Ånd kan kue menneskets temperament. Dag
efter dag bygger vi på vor karakter, og vi bygger for evigheden. Gud ønsker,
at vi i vore liv skal give verdens mennesker et eksempel på, hvad de burde
være,  og hvad de kan være,  ved lydighed mod Kristi  evangelium.  Lad os
overlade os i Guds hænder, sådan at han kan handle med os, sådan som han
ser, det er bedst. “For vi er Guds medarbejdere,  og I er Guds mark, Guds
bygning.” 1 Kor. 3, 9. Hvis vi bygger i fællesskab med ham, vil den bygning,
vi  sætter  op,  dag  for  dag  blive  smukkere  og  mere  symmetrisk  under
Bygmesterens hænder. Den vil bestå i evigheden.’ Lys fra det høje, s. 31. 
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Lektie 10: 30. maj – 5. juni
‘Bliv i mig’

UDENADSVERS:  ‘Men  ham,  der  har  magt  til  at  bevare  jer  fra  fald  og
fremstille jer dadelfri for sin herlighed i fryd, den eneste Gud, vor frelser ved vor
Herre Jesus Kristus, ham tilhører ære og majestæt, vælde og magt, før alle tider, og
nu og i alle evigheder! Amen.’ Judas vers 24-25. 

STUDIEHJÆLP: Den Store Mester, s. 205-206.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Joh. 15, 1-14. 
LEKTIENS MÅL: At studere hvordan vi kan gribe det, Gud har tilvejebragt for

at frelse os fra vore synder.

Indledning
‘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.’ Vejen til Kristus, s. 70. 

‘I fromhed og retfærdighed’

1. Hvilket løfte gav Gud Abraham? Luk. 1, 73-75.   

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

2. Hvad bliver vi advaret om angående dem, som ikke tror, at Gud vil holde
sit ord? 1 Joh. 5, 10.
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BEMÆRK: ‘Løftet er sikkert og urokkeligt. Når du siger, at du ikke har tro på Gud,
gør du Gud til en løgner og viser, at du ingen tillid har til Helligåndens virke, som
altid er parat til at afhjælpe vore svagheder. Han venter altid ved din dør, banker
altid på for at få adgang. Luk ham ind. Alt, du behøver at gøre, er at sætte din vilje
på Herrens side. Du behøver løftet, men det er den evige Gud, der står bag løftet,
du skal have fuldkommen tillid til. Sig: “Jeg er Herrens. Jeg tror.” Fortræng enhver
tvivl fra sjælen. Tro på Gud. Han elsker dig. Du må aldrig, aldrig tillade dig selv at
tvivle på eller nære mistillid til ham.’ This Day With God, s. 158.

‘Ham, der har magt til at bevare jer fra fald’

3. Hvilken bøn kan vi bede for at gribe det, Gud har tilvejebragt for at frelse
os fra vore synder? Judas vers 24.

BEMÆRK: ‘Kristus var lydig mod alle lovens krav. Med sin fuldkomne lydighed
har han gjort  det  muligt  for  hvert  eneste menneske at  adlyde  Guds lov. Når vi
overgiver os til  Kristus, bliver vi ét med ham, vor vilje forenes med hans vilje,
sindet bliver ét med hans sind, og tankerne tages til fange af ham: vi lever hans liv.
Det er, hvad det betyder at være iført hans retfærdigheds klædning. Når så Herren
betragter os, ser han ikke figenbladsklædningen, ikke syndens nøgenhed og fejl,
men sin egen retfærdigheds klædning, som er fuldkommen lydighed mod Guds lov.
Med  frelsesplanen  har  Gud  skaffet  midler  til  veje,  hvorved  det  er  muligt  at
undertrykke ethvert syndigt karaktertræk og modstå enhver fristelse, hvor stærk den
end er. Selv den stærkeste fristelse er ingen undskyldning for synd. Hvor stærkt et
pres  der  end lægges  på sjælen,  så er  overtrædelsen  vor egen  handling.  Jord og
helvede formår ikke at tvinge en eneste til at synde. Viljen må give sit samtykke,
hjertet  må  give  efter,  ellers  kan  lidenskaben  ikke  overvinde  fornuften  eller
uretfærdigheden sejre over retfærdigheden. Hvis I vil stå under kong Immanuels
blodstænkte banner og trofast udføre hans tjeneste, behøver I aldrig give efter for
fristelse; for én står ved jeres side, som kan bevare jer fra fald.’ Herren Kommer, 5.
august. 

4. Hvad må vi indrømme om os selv? Rom. 7, 18. Sammenlign med 1 Kor.
10, 12.

BEMÆRK: ‘De, der antager Kristus og i deres første tillidsfuldhed siger: “Jeg er
frelst” står i fare for at stole på sig selv. De taber deres egen svaghed af syne og
glemmer,  at  de stadig behøver guddommelig kraft.  De står  uforberedte over for
Satans snarer, og når fristelserne kommer, falder mange ligesom Peter i syndens
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dyb. Vi bliver påmindet: “Derfor skal den, der mener at stå, tage sig i agt, at han
ikke falder!”  Vor  eneste sikkerhed  består  i,  at  vi  aldrig stoler  på  os  selv,  men
forlader os på Kristus.’ Kristus Alene, s. 149.

‘Et nyt hjerte’

5. Hvilke dyrebare løfter har Gud givet sit folk? Ez. 36, 25-27, 29a.

BEMÆRK: ‘På samme måde lider du under syndens sygdom. Du kan ikke sone
dine tidligere synder, du kan ikke forandre dit hjerte og gøre dig selv hellig. Men
Gud lover at gøre alt dette for dig ved Kristus. Du tror dette løfte, du bekender dine
synder og giver dig selv til Gud. Du beslutter at tjene ham. Og lige så vist som du
gør dette, vil Gud opfylde sit ord på dig. Dersom du tror forjættelsen, tror, at du har
fået tilgivelse og er blevet renset, så gør Gud dette til en virkelighed: Du bliver
helbredt, ligesom Jesus gav den værkbrudne mand kraft til at gå, da denne troede,
han var helbredt. Det er sådan, hvis du tror det. Vent ikke, til du føler, at du er
helbredt, men sig: “Jeg tror det; det er sket, ikke fordi jeg føler det, men fordi Gud
har lovet det… Efter denne erfaring er I ikke eders egne. I er dyrekøbte, I er ikke
forløste “med forkrænkelige ting, sølv eller guld, ... men med Kristi dyrebare blod,
som et lydefrit og uplettet lams.” 1 Pet. 1, 18-19. Ved denne enkle handling, at du
har givet dig til at tro på Gud, har Helligånden frembragt et nyt liv i dit hjerte. Du
er et barn, som er født ind i Guds familie, og han elsker dig, som han elsker sin
Søn.’ Vejen Til Kristus, s. 51-52.

6. Hvordan beskrev Paulus modtagelsen af det nye hjerte og den virkning,
som dette har på livet? Rom. 12, 2.

BEMÆRK: ‘Men evangeliet er ikke uden tegn på sin guddommelige oprindelse. Er
det ikke et under, at vi kan frigøre os fra Satans trældom? Fjendskab mod Satan er
ikke noget naturligt for menneskehjertet;  det er indpodet ved Guds nåde. Når et
menneske, som har været behersket af en hårdnakket egensindighed, bliver frigjort
og af hele sit hjerte overgiver sig til at lade sig lede af Guds himmelske kræfter, så
sker der et under. Det samme er tilfældet, når et menneske, der har levet i store
vildfarelser, kommer til at forstå sandhedens moral. Hver eneste gang en sjæl bliver
omvendt og lærer at elske Gud og holde hans bud, opfyldes Guds løfte: “Jeg giver
eder et nyt hjerte, og en ny ånd giver jeg i eders indre.” Ez. 36, 26. Forandringen i
menneskehjerter, forvandlingen af menneskers karakter er et under, som åbenbarer
os en evig Frelser, der arbejder for at frelse sjæle. Et liv, som er i overensstemmelse
med Kristus, er et stort under. Når Guds ord prædikes, er Helligåndens nærværelse
det tegn, der nu og altid burde åbenbare sig for at gøre ordet til en genfødende kraft
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for alle dem, der hører det. Dette er Guds vidnesbyrd over for verden om hans Søns
guddommelige hverv.’ Den Store Mester, s. 276.    

‘Vi ikke mere skulle trælle for synden’

7. Hvordan  beskriver  Paulus  afslutningen  på  det  tidligere  liv  med  dets
motiver og lidenskaber? Rom. 6, 6. Læs vers 1-18.  

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

8. Hvad afslører vore handlinger om vor sande loyalitet? Rom. 6, 16.

BEMÆRK: ‘Rigtig mange, som bekender sig til at være Kristi tjenere, tilhører ham
ikke. De bedrager deres sjæle til deres egen ødelæggelse. Mens de bekender sig til
at være Kristi tjenere, adlyder de ikke hans vilje. “Ved I ikke, at når I stiller jer til
rådighed for en som lydige trælle, så er I trælle under ham, som I lyder, enten under
synden til død eller under lydigheden til retfærdighed?” Mange adlyder en anden
herre, selv om de bekender sig til at være Kristi tjenere, og de arbejder dagligt imod
den Herre, som de bekender sig til at tjene. “Ingen kan tjene to herrer; han vil jo
enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den
anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.” Jordiske og selviske interesser
lægger beslag på Guds bekendende efterfølgeres sjæl, sind og styrke. Praktisk talt
er de mammons tjenere. De har ikke erfaret en korsfæstelse fra verden, med dens
hengivenhed og lyster. Men få blandt de mange, som bekender sig til at være Kristi
efterfølgere, kan med apostelen sige: “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.” “Og det er ikke længer mig, der lever, men Kristus lever i mig;
og det liv, jeg nu lever i kødet, det lever jeg i troen på Guds Søn, som elskede mig
og gav sig selv hen for mig.” Hvis villig lydighed og sand kærlighed karakteriserer
Guds folks liv, vil deres lys skinne med en hellig klarhed for verden.’  Testimonies,
bind 2, s. 442.
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‘Daglig tage sit kors op’

9. Lærte  Kristus,  at  den  nye fødsel  er  en  én  gang  for  altid,  uomstødelig
erfaring (én gang frelst, altid frelst)? Luk. 9, 23. Betragt 2 Pet. 2, 20-21.

BEMÆRK: ‘Nogle har fremsat den tanke, at hvis vi én gang er i nåden, så er vi
altid i nåden. Men vor gerning er at sejre hver dag. Fristelser presser sig på fra alle
sier: modstår vi dem og kommer ud som sejrherrer  i Kristi navn?’  Signs of the
Times, 6. august 1885.
‘Der er ikke noget i Guds Ord som ubetinget udvælgelse, én gang i nåden, altid i
nåden. I det andet kapitel i Peters andet brev bliver emnet gjort klart og tydeligt.
Efter  en historie  om nogle,  der  fulgte en ond kurs,  gives  forklaringen:  “De har
forladt den lige vej ... ved at følge samme vej som Bileam, Beors søn, der gerne
ville vinde løn ved sin uret.”  2 Pet. 2, 15. Her er en gruppe, om hvem apostelen
advarer: “Thi det havde været bedre for dem ikke at have lært retfærdighedens vej
at kende frem for efter at have erkendt den da at vende sig bort fra det hellige bud,
som blev dem overgivet” 2 Pet. 2, 21. Der er sandhed at modtage, hvis sjæle bliver
frelst. Det er evigt liv for modtageren at holde Guds bud. Men Skrifterne gør det
tydeligt, at de, som engang kendte livets vej og glædede sig over sandheden, er i
fare for at falde i frafald og gå fortabt. Derfor er der behov for en daglig beslutsom
omvendelse til Gud. Alle, som søger at fastholde læren om udvælgelse, én gang i
nåden, altid i nåden, gør dette imod et tydeligt “Så siger Herren.”’ The Faith I Live
By, s. 157.
 
10. Hvilken advarsel er vi givet angående dem, som efter at have modtaget

Helligåndens kraft i deres liv, falder fra sandheden? Heb. 6, 4-6.

BEMÆRK: ‘Den,  som stiller sig tilfreds  med sin egen ufoldkommen viden om
skrifterne og tror, at det er tilstrækkeligt for hans frelse, hviler i et dødeligt bedrag.
Der er mange, som ikke er grundigt udrustet med argumenter fra Skrifterne, så de
er i stand til at skelne fejl og fordømme al den tradition og overtro,  som bliver
fremsat som sandheden. Satan har indført sine egne ideer i tilbedelsen af Gud for
således at fordærve enfoldigheden af Kristi evangelium. Et stort antal af dem, som
hævder at tro på den nærværende sandhed, kender ikke, hvad der udgør den tro,
som én gang for alle er blevet overgivet de hellige – Kristus i jer, herligheden håb.
De tror, de forsvarer de gamle milepæle, men de er lunkne og ligegyldige. De ved
ikke,  hvad  det  vil  sige  at  er  at  indflette  i  deres  erfaring  og  besidde  den  ægte
kærligheds dyd. De er ikke flittige bibelelever, men er dovne og uopmærksomme.
Når meningsforskelle opstår omkring skriftsteder, falder de, som ikke har studeret
målrettet og ikke har besluttet, hvad de tror på, fra sandheden. Vi bør indprente alle
nødvendigheden af ihærdigt at søge den guddommelige sandhed, så de kan vide, at
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de ved, hvad sandheden er. Nogle gør krav på at besidde megen viden og føler sig
tilfredse med deres tilstand, mens de ikke har mere iver for arbejdet,  ikke mere
brændende kærlighed til Gud og sjæle, for hvem Kristus døde, end hvis de aldrig
havde kendt Gud. De læser ikke Bibelen for at tilegne sig marven og fedtet i deres
egne sjæle. De føler ikke, at det er Guds stemme, som taler til dem. Men hvis vi vil
forstå  frelsens  vej,  hvis  vi  vil  se  strålerne  fra  retfærdighedens  Sol,  så  må  vi
målrettet  studere  Skrifterne,  for  Biblens  løfter  og  profetier  kaster  klare
herlighedsstråler på forløsningens guddommelige plan, hvis storslåede sandheder
ikke er tydeligt forstået.’ 1888 Materials, s. 403.    

‘Skilt fra mig kan I slet intet gøre’

11. Hvilket råd gav Jesus sine efterfølgere anågende deres åndelige liv? Joh.
15, 4-5.

BEMÆRK:  ‘Når  denne  forening  med  Kristus  engang  er  tilvejebragt,  må  den
vedligeholdes. Kristus sagde: “Bliv i mig, så bliver jeg også i jer. Ligesom grenen
ikke kan bære frugt af sig selv, men kun hvis den bliver på vintræet, således kan I
heller ikke, uden I bliver i mig.” Dette er ikke nogen tilfældig berøring, ikke en
forening blot nu og da. Grenen bliver en del af den levende vinstok. Meddelelsen af
liv, kraft og frugtbarhed fra roden til grenene er uhindret og bestandig. Men skilt
fra vintræet kan grenen ikke leve. På samme måde, sagde Jesus, kan I ikke leve
adskilt fra mig. Det liv, I  har modtaget  fra mig, kan kun bevares  ved en stadig
forbindelse. Uden mig kan I ikke overvinde synden eller modstå en eneste fristelse.
“Bliv i mig, så bliver jeg også i jer.” At blive i Kristus er det samme som bestandig
at  modtage  hans  Ånd,  et  liv  i  villig  overgivelse  til  hans  tjeneste.
Forbindelseskanalen må stadig være åben mellem mennesket og dets Gud. Ligesom
vinranken bestandig drager næring fra den levende vinstok, sådan skal vi klynge os
til  Jesus og fra ham ved troen modtage hans egen karakters fuldkommenhed og
styrke.  Roden sender  sin  nærende saft  gennem grenen  til  de yderste  kviste.  På
samme måde meddeler Kristus en strøm af guddommelig kraft til enhver, der tror.
Så længe sjælen er forenet med Kristus, er der ingen fare for, at den skal visne eller
hensygne. Vintræets liv vil vise sig ved den liflige frugt på grenene. “Den, som
bliver i mig, og jeg i ham,” sagde Jesus, “han bærer megen frugt; men skilt fra mig
kan I slet intet gøre.” Når vi lever ved troen på Guds Søn, vil Åndens frugter vise
sig i vort liv; ikke en af dem vil mangle.’ Den Store Mester, s. 463.

12. Hvad vil ifølge Johannes komme som følge af at blive i Kristus? 1 Joh. 3,
6.
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BEMÆRK: ‘Hvis vi bliver i Kristus, hvis Guds kærlighed bor i hjertet, vil vore
følelser, vore tanker og vore handlinger være i overensstemmelse med Guds vilje.
Det helliggjorte hjerte er i overensstemmelse med Guds lovs forskrifter.’ Mesterens
Efterfølgere, s. 297.
‘Det  er  gennem  tro  på  Jesus  Kristus,  at  sandheden  modtages  i  hjertet,  og  det

menneskelige  redskab  bliver  renset  og  lutret...  Han  har  i  sin  sjæl  et  fast
princip, der gør det muligt for ham at overvinde fristelsen. “Enhver, der bliver
i ham, synder ikke.” Gud har magt til at bevare den sjæl, som er i Kristus, når
denne sjæl bliver fristet.’ Guds sønner & døtre, 17. oktober.
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‘Fredens Gud gøre jer fuldkomne i alt godt, så I udfører

hans vilje’

UDENADSVERS: ‘Og udholdenhed skal føre til fuldkommen gerning, så I kan
være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget.’ Jak. 1, 4.

STUDIEHJÆLP:. Kristus Alene, 16. september.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Joh. 2, 1-11.
LEKTIENS  MÅL:  At  studere  om  Bibelen  lære,  at  fuldkommengørelse  af

karakteren er muligt.

Indledning
‘Ingen  behøver  inden  for  sit  område  at  måtte  give  afkald  på  at  nå  til  en
fuldkommen kristelig karakter. Ved Kristi sonoffer er der sørget for, at den troende
kan  modtage  alt,  hvad  der  hører  til  liv  og  gudsfrygt.  Gud  kalder  os  til  at  nå
fuldkommenhed  og  stiller  os  over  for  det  forbillede,  vi  har  i  Kristus.  I  hans
menneskelighed,  der var fuldkommengjort  ved et  liv i stadig modstand mod det
onde,  viste  Frelseren  os,  at  ved samarbejde  med Guddommen kan mennesker  i
dette liv nå til fuldkommenhed. Dette er Guds forsikring til os om, at også vi kan
vinde fuldkommen sejr.’ Mesterens Efterfølgere, s. 281. 

‘From og retsindig en mand’

1. Hvilket  vidnesbyrd  gav  Herren  gentagne  gange  om  Job?  Job  1,  8.
Sammenlign med Job 2, 3.   

BEMÆRK: ‘På et meget tidligt tidspunkt af verdens historie gives der en beretning
om et menneske, mod hvem Satan førte denne krig. Han, som ransager hjerterne,
gav Job, patriarken fra Uz, dette vidnesbyrd: “Der findes ingen som han på jorden,
så from og retsindig en mand, som frygter Gud og viger fra det onde.” Mod denne
mand fremkom Satan med en hånlig anklage: “Mon det er for intet, Job frygter
Gud?  Har  du  ikke  omgæret  ham  og  hans  hus  og  alt,  hvad  han  ejer,  på  alle
kanter?”... “Da sagde Herren til Satan: Se, alt, hvad han ejer, er i din hånd. ” “Se,
han er i din hånd; kun skal du skåne hans liv!” Da Satan havde fået denne tilladelse,
berøvede han Job alt, hvad han ejede – får og kvæg, karle og tjenestepiger, sønner
og døtre; og han “slog Job med ondartede bylder fra fodsål til isse.” Job 1, 8-12; 2,
5-7. Der blev føjet endnu nogle dråber malurt i hans bæger. Hans venner betragtede
hans  modgang som en  gengældelse  for  synd  og overdængede  hans  plagede  og
forpinte sind med anklager om syndige handlinger...  “Som guld går jeg frem af
hans prøve,” sagde han. Job 23, 10. Sådan skete det også. Ved sin tålmodige 
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udholdenhed retfærdiggjorde han sin egen karakter og dermed Guds karakter i sin
egenskab af Guds repræsentant.’ Uddannelse, s. 156-157.

2. Hvordan viste Jobs karakter sig i hans adfærd? Læs Job 31.

BEMÆRK: ‘Sand gudsdyrkelse består i  at  samarbejde med Kristus. “En ren og
ubesmittet gudsdyrkelse for Gud, vor Fader,  er dette:  at  besøge de faderløse og
enker i deres trængsler og bevare sig selv uplettet af verden.” Kristi kærlighed i
hjertet vil vise sig ved alvorlige anstrengelser for at udrette den gerning, som Jesus
kom  for  at  gøre.  Venlige  ord,  godgørenhedsgerninger,  kærlig  omsorg  for  de
trængende og plagede, det er disse frugter, som naturligt vokser på det gode træ.
Sådan var den frugt, som viste sig i den retfærdige mands liv, om hvem Gud selv
sagde: “Der findes ingen som han på jorden, så from og retfærdig en mand.” Job
siger: “Thi jeg redded den arme, der skreg om hjælp, den faderløse, der savned en
hjælper; den, der gik skævt, velsignede mig, jeg frydede enkens hjerte; jeg klædte
mig i retfærd, og den i mig, i ret som kappe og hovedbind. Jeg var den blindes øje,
jeg var den lammes fod; jeg var de fattiges fader, udreded den mig ukendtes sag.”’
The Home Missionary, 1. juli 1891.

‘Er jeg end skyldfri, han gør mig dog vrang’

3. Hvad var Jobs vidnesbyrd om sig selv? Job 9, 20-21.

BEMÆRK: ‘Des mere af Kristi Ånd vi har, des mere ydmyge vil vi blive. Når vi
får et klart syn af Kristus, vil ingen selvophøjende ord undslippe vore læber. Da
Herren  gav  Job  indblik  i  sin  majestæt,  ophørte  Job  med  at  forsvare  sin  egen
retfærdighed.  Han  følte  sin  syndighed  og  ydmygede  sig  for  Guds  renhed  og
hellighed. Han sagde: “Jeg tager det derfor tilbage og angrer i støv og aske.” Dog
fremstiller Gud gennem den inspirerede pen Job som en from og retfærdig mand,
én, som frygtede Gud og veg fra det onde. “Der findes ingen som ham på jorden.”’
Signs of the Times, 11. august 1898.

4. Hvordan betragtede Jobs ‘venner’ ham? Job, 32, 1.  Betragt Job, 19, 19.

BEMÆRK: ‘Jobs venner forstod ham ikke. Han kaster deres bebrejdelser tilbage på
dem. Han viser dem, at hvis de forsvarer Gud ved åbent at erklære deres tro på ham
og deres bevidsthed om synd, så har han et meget dybere og grundigere kendskab
til det, end de nogen sinde har haft. “Besværlige trøstere er I til hobe!” er det svar,
han giver til deres kritik og irettesættelser. “Også jeg,” siger Job, “kunne tale som I,
hvis I kun var i mit sted, føje mine ord imod jer og ryste på hovedet ad jer.” Men
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han erklærer, at han ikke vil gøre dette. Men “styrke jer med min mund, ej spare på
ynksomme ord!” siger han. Brødre og søstre, som er velmenende, men som har
snævre opfattelser og kun ser på det ydre, kan forsøge at hjælpe med ting, som de
ikke har noget virkeligt kendskab til. Deres begrænsede erfaring kan ikke fatte en
sjæls følelser, som er blevet tilskyndet af Guds Ånd, som i dybden har følt den
alvorlige og uudsigelige kærlighed og interesse for Guds sag og for sjæle, som de
aldrig har oplevet.  De har  båret  byrder  i  Guds sag,  som de aldrig båret.  Nogle
kortsynede, uerfarne venner kan ikke med deres snævre syn fatte dens følelser, som
har  været  i  tæt  harmoni  med Kristi  sjæl  i  forbindelse  med andres  frelse.  Hans
motiver misforstås, og hans handlinger udlægges forkert af dem, som ville være
hans venner, indtil han ligesom Job opsender den alvorlige bøn: Frels mig fra mine
venner.’ Testimonies, bind 3, s 508-509. 

‘Ikke at jeg allerede har grebet det’

5. Hvilket vidnesbyrd gav Paulus om sig selv? Fil 3, 12. Betragt vers 15.

BEMÆRK: ‘Apostlen Paulus var blevet henrykket til den tredje Himmel og havde
set  og  hørt  ting,  som  der  ikke  kunne  gives  udtryk  for,  men  dog  lyder  hans
fordringsløse erklæring således: “Ikke at jeg allerede har grebet det eller allerede er
blevet  fuldkommen,  men  jeg  jager  derefter.”  Lad  Himmelens  engle  skrive  om
Paulus sejre,  når han kæmpede troens gode strid. Lad Himmelen fryde sig over
hans faste skridt mod Himmelen og over, at han med sejrsprisen for øje regner alt
andet for skarn. Englene fryder sig over at berette om hans sejre, men Paulus praler
ikke af det, han har vundet. Paulus har den samme indstilling, som enhver Kristi
discipel burde have, når han strider sig frem i kampen for at vinde udødelighedens
krone.’ Mesterens Efterfølgere, s. 296.

6. Lærte Paulus, at det er umuligt at blive fuldkommen? 2 Tim. 3, 16-17.
Sammenlign med Kol. 1, 28.

BEMÆRK: ‘Paulus vidste, at hans kamp mod det onde ville vare ved, så længe han
levede. Han var altid klar over nødvendigheden af at være på vagt over for sig selv,
så jordiske ønsker ikke skulle få overhånd over åndelig iver. Af al sin kraft vedblev
han med at kæmpe mod sine naturlige tilbøjeligheder. Altid så han for sig det ideal,
han skulle nå, og dette ideal stræbte han imod ved villig lydighed mod Guds bud.
Hans ord, hans handlinger, hans længsler, alt var bragt ind under Guds Ånds magt.
Det var dette oprigtige ønske om at vinde løbet om det evige liv, Paulus higede
efter at se åbenbaret i de korintiske troendes liv. Han vidste, at hvis de skulle nå til
Kristi formål med dem, ville det koste dem et livs kamp, hvorfra der ikke var nogen
befrielse. Han tryglede dem om at kæmpe retteligt og dag efter dag søge fromhed
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og moralsk fuldkommenhed. Han bønfaldt dem om at kaste alle byrder fra sig og
haste  fremad  mod  målet,  som  var  fuldkommenhed  i  Kristus.’  Mesterens
Efterfølgere, s. 167-168.    

‘En fuldkommen mand’

7. Hvilket  praktisk  bevis  på  fuldkommengørelse  af  karakteren  foreslog
Jakob? Jak. 3, 2.  

BEMÆRK: ‘Når  vi  kommer  i  ugunstige  omstændigheder,  når  vore  naturlige
følelser bliver oprørt, og vi ønsker at give dem frit løb, da bliver vor tro prøvet. Da
skal vi vise Kristi mildhed og venlighed. Ikke med et eneste ord bør vi give udtryk
for det naturlige hjertets følelser. “Alle begår vi mange fejl. Hvis én ikke fejler i
tale, er han fuldkommen og kan tøjle hele sit legeme.” Jak. 3, 2. Det, vi trænger til,
er at være styret af Jesus. Vi trænger ikke til at få det sådan, som vi vil. Jeg har hørt
mange  undskylde  deres  fejlagtige  vandel  med  at  sige:  Du  ved,  det  er  mit
temperament. Det skyldes min natur, som jeg har arvet fra mine forældre. Ja, og de
har dyrket og udviklet denne holdning. Sådan har de undskyldt alt det gale, de har
gjort. I stedet for at give efter for fristelsen, bør de gribe den hånd, som har al magt,
og sige: “Jeg vil komme til Gud akkurat, sådan som jeg er, og bønfalde Kristus om
at give mig sejr. Jeg skal vinde fuld sejr ved ham, som elsker mig.”’  Lys fra det
høje, s. 269.

8. Hvilket bevis på fuldkommengørelse af karakteren foreslog Johannes? 1
Joh. 4, 11-12.

BEMÆRK:  ‘Der  er  iblandt  os  en  meget  begrænset  mængde  virkelig,  uselvisk
kærlighed. Herren siger: “Enhver, der elsker, er født af Gud og kender Gud. Den,
der ikke elsker, kender ikke Gud, thi Gud er kærlighed.” “Hvis vi elsker hverandre,
bliver Gud i os, og hans kærlighed er blevet fuldkommet i os.” 1 Joh. 4, 7-8 og 12.
Det behager ikke Gud at se mennesker, som kun ser på deres egne ting og lukker
deres øjne for andres interesser.’ Testimonies, bind 8, s 137.
‘Under nåden er betingelserne for evigt liv nøjagtigt de samme, som de var i Eden
– fuldkommen retfærdighed, overensstemmelse med Gud, fuldkommen efterlevelse
af  hans  lovs  principper.  Den  karakterens  norm,  der  fremholdes  i  Det  Gamle
Testamente, er den samme som den, der fremholdes i Det Nye Testamente. Denne
norm, dette ideal, er ikke noget, som vi ikke kan opnå. I ethvert bud eller pålæg,
som Gud giver, er der et meget bestemt løfte, der ligger til grund for befalingen.
Gud har ordnet det således, at vi kan blive ham lige, og dette vil han gøre til en
virkelighed for alle, der ikke sætter en fordærvet vilje imod og derved gør hans
nåde til intet. Gud har elsket os med en kærlighed, som er ubeskrivelig,  og vor
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kærlighed til ham vågner, efterhånden som vi får forståelse af længden og bredden
og  dybden  og  højden  af  denne  kærlighed,  der  overgår  al  erkendelse.  Ved
åbenbarelsen af Kristi tiltrækkende ynde og ved erkendelsen af hans kærlighed til
os, som den kom til udtryk, medens vi endnu var syndere, smeltes og betvinges det
hårde hjerte, og synderen forvandles og bliver et Himmelens barn. Gud anvender
ikke tvangsmidler; kærlighed er det redskab, han benytter for at fordrive synd fra
hjertet.  Ved  den  forvandler  han  hovmod til  ydmyghed,  fjendskab  og  vantro  til
kærlighed og tro… Han siger  til  os, at vi skal  være fuldkomne, ligesom han er
fuldkommen, være det på samme måde. Vi skal være en kilde til lys og velsignelse
i vor lille kreds, ligesom han er det for hele verden. I os selv har vi intet, men hans
kærligheds lys skinner på os, og vi skal være genskin af dets glans.’ Med Mesteren
På Bjerget, s. 80-81.

‘Guds kærlighed blevet fuldkommet’

9. Hvilket yderligere bevis på fuldkommenhed skal ses i den sande kristnes
liv? 1 Joh. 2, 5.

BEMÆRK: ‘Dette er den sande prøve, at handle efter Kristi ord. Og det er beviset
på den menneskelige agents kærlighed til Jesus, og den, som gør hans vilje, giver
verden et praktisk bevis på den frugt, som han viser i lydighed, renhed og hellig
karakter.’ Faith & Works, s. 113.
‘Evighedens vældige følger kræver noget mere af os end en indbildt kristendom, en
religion  af  ord og formvæsen,  hvor  sandheden holdes  udenfor  blot  for  at  blive
beundret, sådan som vi beundrer en flot blomst. Evigheden kræver en tro, som er
mere  end  følelser,  der  tvivler  på  Gud,  når  prøver  og  vanskeligheder  kommer.
Hellighed består ikke i at bekende sig til troen, men i at tage korset op og gøre
Guds vilje...  “Den, der siger:  Jeg kender ham, men ikke holder hans bud, er en
løgner, og sandheden er ikke i ham; men den, der holder fast ved hans ord, i ham er
Guds kærlighed i sandhed fuldendt.” 1 Joh. 2, 4-5.’ Lys fra det høje, s. 130.
 
10. Hvad kan være påkrævet for at prøve kvaliteten af vor karakter? 1 Pet. 5,

10; Sal. 34, 20. Sammenlign med Job 23, 10.

BEMÆRK:  ‘Satans  angreb  er  voldsomme  og  målbevidste,  hans  blændværk  er
forfærdeligt,  men Herrens øje våger  over hans folk,  og hans øre lytter  til  deres
skrig. Store er deres lidelser, ovnens flammer er nær ved at opsluge dem, men han,
som lutrer dem, fører dem ud som guld, der er prøvet i ilden. Guds kærlighed til
sine  børn  under  deres  sværeste  prøvelse  er  lige  så  stærk  og  øm  som  i  deres
lykkeligste  dage,  men det  er  gavnligt  for  dem, at  de kommer i  ildovnen;  deres
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jordbundethed må brændes op, så de kan genspejle billedet af Kristus helt og fuldt.’
Konfrontation, s. 508.    

‘Jeres ånd og sjæl og legeme bevares helt og holdent og uden
dadel’

11. Hvilken lignelse fortalte Jesus for at advare imod selvretfærdighed? Luk
18, 9-14. 

BEMÆRK: ‘Og hævdelse af at være uden synd er i sig selv bevis på, at den, der
fremsætter denne antagelse,  er langt fra hellig.  Det er, fordi han ikke i sandhed
forstår Guds uendelige renhed og hellighed, eller hvad de skal blive, der skal være i
harmoni med Guds karakter, og fordi han ikke har nogen sand opfattelse af Jesu
renhed og ophøjede herlighed  og af syndens  ondskab og hæslighed,  at  han kan
betragte sig som hellig. Jo større afstand der er mellem mennesket og Kristus, jo
mere mangelfuld er dets opfattelse af Guds væsen og krav, og jo mere retfærdigt
forekommer det i sine øjne.’ Konfrontation, s. 390.

12. Hvilken  slags  fuldkommenhed  bad  Paulus  om  at  se  i  dem,  som  han
prædikede for? 1 Tess. 5, 23. 
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BEMÆRK:  ‘Den  helliggørelse,  skriften  fremholder,  omfatter  hele  mennesket  –

ånd, sjæl og legeme. Paulus bad for tessalonikerne: “Måtte dog jeres ånd, sjæl
og legeme bevares helt og holdent og uden dadel ved vor Herre Jesu Kristi
komme.” 1 Tess. 5, 23. Og videre skriver han til de troende: “Så formaner jeg
jer da brødre! Ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et
levende, helligt, Gud velbehageligt offer.” Rom. 12, 1. I det gamle Israel blev
hvert  offer,  der  blev  bragt  som  slagtoffer  til  Gud,  meget  omhyggeligt
undersøgt. Hvis man fandt nogen fejl ved det pågældende dyr, blev det afvist;
for Gud havde befalet, at offerdyret skulle være “lydefrit.” Derfor formanes
de  kristne  til  at  bringe  deres  legemer  som  “et  levende,  helligt,  Gud
velbehageligt offer.” For at de kan gøre dette, må de bevare alle deres kræfter
i den bedst mulige stand. Alle ting, der svækker den fysiske eller åndelige
styrke, gør mennesket uegnet til at tjene sin Skaber. Og vil Gud nøjes med
mindre end det bedste, vi kan tilbyde? Kristus siger: “Du skal elske Herren
din Gud af hele dit hjerte.” De, der elsker Gud af hele deres hjerte, ønsker at
give ham deres livs bedste tjeneste, og de vil stadig søge at bringe alle deres
kræfter i overensstemmelse med de love, der fremmer deres evne til at gøre
hans vilje. Det offer, de bringer deres himmelske Fader, vil de ikke svække
eller besmitte ved at tilfredsstille deres appetit eller lidenskab.’ Konfrontation,
s. 390-391.
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‘Jeres prøvede tro’

UDENADSVERS: ‘Thi han kender min vej og min vandel, som guld går jeg
frem af hans prøve.’ Job. 23, 10.

STUDIEHJÆLP: Christ Triumphant, s. 199.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Pet 4, 12-19.
LEKTIENS MÅL: At studere hvorfor Gud tillader, at hans folk bliver prøvet.

Indledning
‘Enhver, som opnår endelig sejr, vil i sit kristelige liv møde omstændigheder, der
medfører svære vanskeligheder og prøver; men hans kendskab til de hellige skrifter
vil sætte ham i stand til at erindre Guds opmuntrende forjættelser,  der vil trøste
hans hjerte og styrke hans tro på den Mægtiges kraft. Han læser: ... “for at jeres
prøvede tro, som er langt mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves ved
ild, må vise sig at blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares” (1
Pet. 1, 7). Troens prøvelse er mere kostelig end guld. Alle bør lære at forstå, at
dette udgør en del af den disciplin i Kristi skole, som er nødvendig for at lutre og
rense dem fra de jordiske slagger.’ Vejledning for menigheden, bind 2, s. 186. 

‘Fredens frugt’

1. Hvad er Guds hensigt med at tillade, at prøvelser og fristelser kommer 
over hans folk? Heb. 12, 11.   

BEMÆRK: ‘Men før vi kan frelses fra Satans magt udadtil, må vi frelses fra hans
magt  i vort  indre.  Herren tillader,  at  der  kommer prøvelser,  for at  vi  kan blive
renset  fra  verdslighed,  fra  egenkærlighed  og fra  alle  ubehagelige  og ukristelige
karaktertræk. Han tillader, at prøvelsernes dybe vande skyller hen over os, for at vi
skal komme til at kende ham og Jesus Kristus, som han har udsendt, og for at vi
skal få en dyb længsel i vort indre efter at blive renset fra synden og gå lutret ud af
prøvelsen og være helligere og lykkeligere. Det er ofte, at vi træder ind i prøvelsens
ildovn  med  hjerter,  der  er  formørkede  af  egenkærlighed,  men  dersom  vi  er
tålmodige under ildprøven, vil vi komme ud af den og genspejle Guds karakter Når
hans hensigt med prøvelsen er opnået, fører han “din retfærdighed frem som lyset,
din ret som den klare dag.” Kristi Lignelser, s. 173.

2. Hvad er vi forsikret om angående vore prøvelser og fristelser? Ord. 3, 11-
12. Sammenlign med Heb. 12, 4-6.
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BEMÆRK: ‘Prøvelser er en del af den opdragelse, der gives i Kristi skole for at
lutre Guds børn for verdslighedens slagger. Det er, fordi Gud leder sine børn, at de
møder prøvende erfaringer. Prøvelser og hindringer er den måde, han vælger for at
lære sine børn lydighed, og er hans betingelse for, at det lykkes. Han, som kender
menneskets hjerte, kender dets svagheder bedre, end det selv har mulighed for. Han
ser, at der hos nogle findes evner, som, hvis de bliver rigtigt ledet, kan bruges til at
fremme hans gerning. I sin forudviden fører han disse sjæle ud i forskellige forhold
og situationer, for at de kan blive klar over de mangler, der er skjult for dem selv.
Han giver dem lejlighed til at overvinde disse mangler og til at gøres duelige til
tjenesten. Tit lader han sorgens ild flamme, for at de kan blive lutrede.’ Mesterens
Efterfølgere, s. 277.

‘Skal ikke undre jer’

3. Hvilket råd gav Peter os om tider med fristelser og prøvelser? 1 Pet. 4, 12-
13.

BEMÆRK: ‘Den kendsgerning, at vi er kaldet til at udholde prøvelser, beviser, at
Herren Jesus i os ser noget meget dyrebart, som han ønsker at udvikle. Hvis han
ikke kunne se noget i  os, hvormed hans navn kunne herliggøres,  ville han ikke
bruge tid på at rense os. Han kaster ikke værdiløse sten ind i sin smelteovn. Det er
værdifuld malm, han prøver. Gud fører aldrig sine børn anderledes,  end de ville
vælge  at  blive  ført,  hvis  de  fra  begyndelsen  kunne  se  afslutningen  og  skimte
herligheden i det formål, de opfylder som hans medarbejdere.’ The Faith I Live By,
s. 64. 
‘Alt, hvad der har forvirret os ved den måde, Guds forsyn har ledet os på, vil vi
komme til at forstå i den kommende verden. De ting, der har været svære at forstå,
vil blive forklaret. Vi vil fatte nådens undere. Der, hvor vor begrænsede forstand
kun så forvirring og brudte løfter, vil vi se den mest fuldkomne harmoni. Vi vil se,
at en uendelig kærlighed sendte de oplevelser, der syntes mest prøvende.’ Det skal
ske i de sidste dage, s. 301.

4. Hvad bør vor respons være, når Herren tugter os? Åb. 3, 19.

BEMÆRK: ‘De, der vises til rette af Guds Ånd, bør ikke sætte sig op imod det
ringe redskab. Det er Gud og ikke et fejlende, dødeligt menneske, som har talt for
at  frelse  dem fra  ødelæggelse.  De,  der  foragter  advarselen,  vil  blive  overladt  i
blindhed til selvbedrag. Men de, som giver agt derpå og med nidkærhed tager fat på
den opgave at  skille  sig af  med deres  synder for  at  kunne opnå de nødvendige
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dyder, vil åbne deres hjerters dør, så den kære Frelser kan komme ind og bo hos
dem.’ Vejledning for menigheden, bind 1, s. 276.

‘Vandre i dødsskyggens dal’

5. Hvilken forvisning kan vi have under livets mørkeste perioder? Sal. 23, 4.

BEMÆRK: ‘Jeg må stole på ham uden hensyn til forandringer i mit følelsesliv. Jeg
må vise, at jeg priser ham, som kaldte mig fra mørket til sit underfulde lys. Mit
hjerte må forblive urokket i Kristus, min Frelser,  og betragte hans kærlighed og
hans store godhed. Jeg må ikke bare sætte min lid til ham nu og da, men til enhver
tid, sådan at jeg kan vide, hvad det vil sige at blive i ham, som har købt mig med sit
dyrebare blod. Vi må lære at stole på løfterne og have en vedvarende tro. Lad os
leve i solskinnet fra Golgatas kors. Lad os ikke opholde os længere i skyggen, mens
vi klager over vore sorger, for det vil kun gøre vore vanskeligheder større. Lad os
aldrig glemme, selv om vi er nede i dalen, at Kristus i lige så høj grad er med os,
når vi kommer i tro til ham under sådanne forhold, som når vi er på bjergets top.’
Lys fra det høje, s. 72.

6. Hvilket udtryk på tro fremsatte Job i sin mørkeste time? Job. 13, 15. 

BEMÆRK: ‘Hvis sjælen føler sig tynget af modløshed, er det ikke noget bevis for,
at Gud har forandret sig. Han er “den samme i går og i dag, ja, til evig tid.”  Heb.
13,  8.  Du  er  sikker  på  Guds  velbehag,  når  du  fornemmer  strålerne  fra
Retfærdighedens Sol, men hvis skyerne falder over din sjæl, må du ikke mene, at
du er forladt. Din tro må gennembryde mørket. Dit øje må være rent og hele dit
legeme lyst. Kristi nådes rigdomme må stadig være os for øje. Saml sammen på de
lærdomme, som hans kærlighed skænker os. Lad din tro være ligesom Jobs, så du
kan sige: “Se, han slår mig ihjel, jeg har intet håb, dog lægger jeg for ham min
færd.” Job 13, 15. Hold fast ved din himmelske Faders løfter og husk på, hvordan
han tidligere har handlet mod dig og sine tjenere, thi “alle ting samvirker til gode
for dem, som elsker Gud.” Rom. 8, 28.’ At jeg må kende Ham, 8. september.
‘Han, som døde, for at vi for evigt kunne leve i himmelen, står nu foran sin Fader
og går i forbøn for os. Han lever altid for at gå i forbøn for os og i rigeligt mål at
udøse nåde og velsignelse over os. Han vil give sine børn den hjælp, han ser, at de
behøver. Han har lovet: “Som dine dage skal din styrke være.” Han lægger ikke
større byrder på dem, end de er i stand til at bære.’ Signs of the Times, 2. september
1903.    
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‘Du er min’

7. Hvilke dyrebare løfter har Gud givet os til tider, hvor situationen synes
dyster? Es. 43, 1-2.  

BEMÆRK: ‘Når vi møder vanskeligheder, hvor ligner vi så ofte Peter! Vi ser på
bølgerne i stedet for at holde blikket fæstet ved Frelseren. Vi mister fodfæstet, og
de stolte  vande går  over  vor sjæl.  Jesus  kaldte  ikke  på  Peter,  fordi  han  skulle
omkomme. Han kalder os ikke til at følge sig for derpå at svigte os. “Frygt ikke”
siger han, “jeg genløser dig, jeg kalder dig ved navn, du er min! Når du går gennem
vande, er jeg med dig, gennem strømme, de river dig ikke bort; når du går gennem
ild, skal du ikke svides, luen brænder dig ikke. Thi jeg er din Gud, jeg, Herren,
Israels Hellige din frelser.” Es. 43, 1-3.’ Den Store Mester, s. 255.

8. Hvilken  forvisning  er  vi  givet  for  at  få  mening  ud  af  de  forvirrende
oplevelser i vort liv? Rom. 8, 28.

BEMÆRK: ‘Den kendsgerning, at vi er kaldet til at udholde prøvelser, beviser, at
Herren Jesus i os ser noget meget dyrebart, som han ønsker at udvikle. Hvis han
ikke kunne se noget i  os, hvormed hans navn kunne herliggøres,  ville han ikke
bruge tid på at rense os. Han kaster ikke værdiløse sten ind i sin smelteovn. Det er
værdifuld malm, han prøver. Gud fører aldrig sine børn anderledes,  end de ville
vælge  at  blive  ført,  hvis  de  fra  begyndelsen  kunne  se  afslutningen  og  skimte
herligheden i det formål, de opfylder som hans medarbejdere.’ The Faith I Live By,
s. 64.

‘Blive til pris og herlighed og ære’

9. Hvad fortæller Bibelen os er udfaldet af alle vore prøvelser og fristelser? 1
Pet. 1, 7.

BEMÆRK: ‘Det kristne sind udvikles ikke ved at blive fritaget for prøvelser, men
ved at stå midt i dem. At blive udsat for afvisning og modstand fører Kristi discipel
til  større  årvågenhed  og  mere  inderlig  bøn  til  den  almægtige  hjælper.  Hårde
prøvelser, der udholdes ved Guds nåde, udvikler tålmodighed, årvågenhed, styrke
og en dyb og stadig tillid til Gud. Det er den kristne tros triumf, at den gør det
muligt for den, der følger den, at lide og være stærk, at underkaste sig og alligevel
sejre, at dræbes hver eneste dag og dog leve, at bære korset og således vinde ærens
krone.’ Mesterens Efterfølgere, s. 248.
 

74



Lektie 12: 13. – 19. juni

10. Hvordan vil vore lidelser her sammenholdes med, hvad Gud har i vente til
os? 2 Kor. 4, 17.

BEMÆRK: ‘Jeg så, at nogle endnu næppe ved, hvad selvfornægtelse og opofrelse
er, eller hvad det vil sige at lide for sandhedens skyld. Men ingen vil kunne indgå i
himmelen  uden  at  ofre  noget.  En  selvfornægtelsens  og  opofrelsens  ånd  må
opelskes.  Nogle  har  ikke ofret  sig selv,  deres  legeme,  på Guds alter.  De ligger
under for et bedraget,  ustadigt sind, tilfredsstiller deres lyster og varetager deres
egne interesser uden hensyn til Guds sag. De, der er villige til at ofre noget for det
evige liv, vil opnå det; og det vil være værd at lide for, værd at korsfæste jeg’et for
og at  opofre enhver afgud for.  Den evige vægt af herlighed uden mål og måde
opsluger alt og stiller enhver jordisk glæde i skyggen.’ Vejledning for menigheden,
bind 1, s. 23.    

‘Så vi også kan herliggøres’

11. Hvad stillede Paulus dem i udsigt, der ligesom Kristus lider i kampen mod
synd? Rom. 8, 17. 

BEMÆRK: ‘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.

12. Hvad  bør  være  vort  ypperste  mål,  når  vi  tænker  på  emnet  om
fuldkommengørelse af karakteren? Ef. 1, 12. 

BEMÆRK: ‘Du skal måske bringe et levende vidnesbyrd: “Hør hvad Herren har
gjort for min sjæl!” Herren er rede til at tildele endnu større velsignelser. Han tillod
Moses  at  se  al  hans  godhed.  Han  forkyndte  ham  sit  væsen  som  en
barmhjertighedens  Gud,  langmodig  og  nådig,  med  tilgivelse  for  ugudelighed,
overtrædelser og synd. Moses skulle fremstille Guds egenskaber for Israels folk, og
det samme skal vi gøre. Vi skal gå ud og forkynde Guds godhed og klarlægge hans
virkelige  væsen for  folket.  Vi  skal  genspejle  hans  herlighed...  Lad  os  forkynde
Guds sande væsen for folket, ligesom Moses gjorde det for Israel, både i ånd og liv.
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Vi skal opfange lyset fra hans ansigt, fuldt af medynk og kærlighed, og genspejle
det for fortabte sjæle.’ At jeg må kende ham, 30. december.
‘Gud kalder alle til at komme i harmoni med ham. Han vil tage imod dem, hvis de

vil  aflægge  deres  onde  gerninger.  Gennem  en  forening  med  Kristi
guddommelige  natur  kan  de  undslippe  denne  verdens  fordærvede
påvirkninger. Det er tid for enhver af os at beslutte, hvis side vi er på. Satans
hjælpere vil arbejde med ethvert sind, som vil tillade, at han arbejder med det.
Men  der  er  også  himmelske  hjælpere,  som  venter  på  at  formidle  Guds
herligheds  klare  stråler  til  alle,  som er  villige  til  at  modtage  ham.  Det  er
sandheden, vi vil have, dyrebar sandhed i al dens skønhed. Sandheden giver
frihed og glæde.’ To Be Like Jesus, s. 378.
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‘De skal se Gud’

UDENADSVERS: ‘Salige er de rene af hjertet, thi de skal se Gud.’ Matt. 5, 8.
STUDIEHJÆLP: Lys fra det høje, s. 285.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Åb. 21,1 – 22,5.
LEKTIENS MÅL: At studere hvad der venter dem, som ved Guds nåde opnår

en fuldkommen karakter.

Indledning
‘“Salige er de rene af hjertet, thi de skal se Gud.” Matt. 5,8. I tre hundrede år havde
Enok  søgt  sjælens  renhed  for  at  kunne  være  i  harmoni  med  Himmelen.  I  tre
århundreder  havde  han  vandret  med  Gud.  Dag  for  dag  længtes  han  efter  en
nærmere forbindelse,  og tilknytningen var blevet  stadig stærkere,  indtil Gud tog
ham til sig.  Han havde stået på tærsklen til den evige verden med kun et skridt
mellem sig og de saliges land, og nu åbnedes portene. Vandringen med Gud, der så
længe var foregået på jorden, fortsattes, og han gik gennem den hellige stads porte
som det første menneske. Patriarker og Profeter, s. 45.
“I tro blev Enok taget bort, for at han ikke skulle se døden, ... thi før han blev taget
bort,  fik  han  det  vidnesbyrd,  at  han  havde Guds  velbehag.”  Heb.  11,  5.  Til  et
lignende  samfund  med Gud kalder  han  os  i  dag.  De,  der  bliver  løskøbt  ud  af
menneskeslægten  ved  Herrens  andet  komme,  må  ligesom  Enok  have  en  hellig
karakter.’ Herren Kommer, 26. februar.  

‘Salige er de rene af hjertet’

1. Hvad venter dem, som er rene af hjertet? Matt. 5, 8.    

BEMÆRK: ‘Herren vil komme med magt og megen herlighed. Alle, der har taget
deres tilflugt til Kristus, vil afspejle hans billede og de vil være ham lig, for de skal
se ham, som han er. De skal fremstilles for ham “uden plet eller rynke eller andet
sådant,” Ef. 5, 27.’ At jeg må kende ham, s. 24. Februar.

2. Hvilken kvalitet af karakter kræves af alle, som vil se Herren? Heb 12, 14.

BEMÆRK: ‘Du gør vel i at spørge: “Er mit navn skrevet der?” Det er indskrevet i
livets bog, hvis du har en karakter, som er ren og hellig ligesom Kristi karakter.
Troen på sandheden alene vil ikke frelse os. Vi må være ligesom Kristus, hvis vi en
dag skal se ham, som han er. “Enhver, der har dette håb til ham, renser sig selv,
ligesom Han er ren.” Ethvert håb, er ved siden af og adskilt fra renhed og 
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retfærdighed,  er  Satans  snare,  sofisteri  og  livsfarlige  bedrag.  Jesus  kom til  vor
verden, og han står nådigt og inviterer os til at komme til ham, lære af ham og tro
på ham; og idet vi kommer til ham, poder han sit liv og sin karakter i os. At vi
drages nærmere Kristus er tro, og podningsprocessen er adoption; og ved denne
gensidig handling bliver  vi  Guds børn og medarvinger  med Kristus,  delagtige i
guddommelig natur, idet vi har undflyet  fordærvelsen i verden, som skyldes det
onde begær.’ Testimonies on Sexual Behaviour, Divorce & Adultery, s. 134-135.

‘Vi skal se ham, som han er’

3. Hvordan beskriver apostelen Johannes dem, som skal se Herren ansigt til
ansigt? 1 Joh, 3, 2.

BEMÆRK: ‘Kristus kommer snart i himmelens skyer, og vi må være beredt til at
møde ham uden plet eller rynke eller noget sådant... Vi må tage imod Kristi kraft til
omvendelse. Vi må studere Kristi liv og efterfølge det guddommelige mønster. Vi
må dvæle ved hans fuldkomne karakter og blive forandret til hans billede. Ingen vil
komme  til  himmelen,  medmindre  deres  vilje  er  lagt  ind  under  Kristi  vilje.
Himmelen er  fri  for al  synd og urenhed,  og dersom vi lever  i  dens atmosfære,
dersom vi vil se Kristi herlighed, må vi få et rent hjerte og en fuldkommen karakter
ved  hans  nåde  og  retfærdighed.  Vi  må ikke  blive  opslugt  af  underholdning  og
forlystelser, men berede os for de herlige boliger, Kristus er gået bort for at gøre i
stand til os.’ Lys fra det høje, s. 284.
‘Hvis vi er trofaste, søger at velsigne andre og er udholdende i god gerning vil
Kristus krone os med herlighed, ære og udødelighed ved sin genkomst.’ Ye Shall
Receive Power, s. 99.

4. Hvordan beskriver Johannes dem, som ikke er i stand til at se på Herrens
ansigt? Åb. 6, 15-17.

BEMÆRK: ‘Dersom du vil være hellig i himmelen, må du være hellig på jorden.
De karaktertræk, vi udvikler i  dette liv, vil ikke blive forandret  ved døden eller
opstandelsen. Du vil stå op fra graven med de samme tilbøjeligheder, som kom til
syne  i  hjem  og  samfund.  Jesus  forandrer  ikke  karakteren,  når  han  kommer.
Forandringen må finde sted nu. Vort daglige liv bestemmer vor evige skæbne.’ Det
kristne hjem, s. 14
‘Synet  af  Guds Søns ubeskrivelige  herlighed  vil  være  voldsomt smertefuldt  for
dem, hvis karakter er plettet af synd. Det klare lys og herligheden, som udstråler fra
Kristus, vil vække anger, skam og rædsel. I sjæleangst vil de råbe til bjergene og
klipperne: “Fald over os og skjul os for hans åsyn, som sidder på tronen, og for
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Lammets  vrede!  Thi  deres  vredes  store  dag  er  kommet;  hvem kan da  bestå?”’
Confrontation, s. 8.

‘Den med skyldfri hænder og hjertet rent’

5. Hvordan  beskriver  David  dem,  som  skal  bo  hos  Herren?  Sal  15,  1-5.
Sammenlign med Sal. 24, 3-5.

BEMÆRK: ‘Hvad vil det sige at være en kristen? Det er at ligne Kristus; det er at
gøre Kristi gerninger. Nogle svigter på ét punkt, andre på et andet. Nogle har et
utålmodigt sindelag. Satan forstår deres svaghed og vinder sejr over dem gang på
gang. Men ingen må miste modet af den grund. Når der kommer små irritationer og
prøvelser,  skal  du sende en stille  bøn op til  Gud om styrke  og nåde til  at  vise
tålmodighed. Der er styrke i tavshed. Sig ikke et ord, før du har opsendt din bøn til
Himmelens Gud. Hvis du altid gør det, vil du snart overvinde din hidsighed, og du
vil få en lille himmel her, før du kommer til Himmelen. Det er Guds ønske, at hans
folk skal rense deres hænder og lutrer deres hjerte. Gør det dem ulykkelige? Bliver
deres familie ulykkelig, hvis de er venlige og tålmodige, høflige og overbærende?
På ingen måde. Den venlighed, der viser sig i deres familie, vil blive gengældt. Det
er sådanne forhold, som bør råde i hjemmet. Hvis familiens medlemmer ikke kan
leve fredeligt  sammen her,  er de heller ikke rede til  at  tilhøre den familie,  som
samles omkring den store hvide trone. Synden medfører altid mørke og fangenskab,
men retskaffenhed bringer fred og hellig glæde.’ Kristus Alene, s. 344.

6. Hvad bliver vi fortalt om dem, som ikke vil have ret til at komme ind i
himmeriget? Åb. 21, 27.

BEMÆRK: ‘Kristus beder om en uforbeholden overgivelse, en udelt tjeneste. Han
fordrer hjerte, sind, sjæl og styrke.’ Kristi Lignelser, s. 34.
‘Der  er  ingen  ydre  vedtægter,  der  kan  træde  i  stedet  for  enfoldig  tro  og  en
fuldstændig  tilsidesættelse  af  selvet.  Men  intet  menneske  kan  af  sig  selv  sætte
selvet til side. Vi kan kun indvillige i, at Kristus får lov til at gøre det for os. Da vil
vi af hele vort hjerte kunne sige: “Herre, tag mit hjerte, for jeg kan ikke give det.
Det er din ejendom. Bevar det rent, for jeg kan ikke bevare det rent for dig. Frels
mig til trods for mig selv, thi jeg er svag og har ikke Kristi karakter. Dan mig, form
mig,  løft  mig  op  på  et  renere  og  helligere  plan,  hvor  din  kærlighedsfylde  kan
gennemstrømme min sjæl.”  Det  er  ikke blot  ved begyndelsen  af  kristenlivet,  at
denne  overgivelse  af  selvet  skal  finde  sted.  Den  må  gentages  ved  hvert  skridt
fremad på vejen mod Himmelen. Alle vore gode gerninger er afhængige af en kraft,
som vi ikke selv ejer Derfor er det nødvendigt, at vi altid har vort hjerte opladt for
Gud, at vi stadig alvorligt og sønderknust bekender vore synder og ydmyger os for
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ham. Vi kan kun vandre sikkert frem, når vi hele tiden fornægter selvet og forlader
os på Kristus.’ Kristi Lignelser, s. 155.
‘Der er mange, som ikke overgiver sig fuldstændig. De lader ikke selvet dø, så
Kristus kan leve i dem. De antager hans navn og bærer hans kendemærke, men de
tager ikke del i hans natur. De har ikke overvundet deres vanhellige ambitioner og
deres  kærlighed  til  verden.  De  tager  ikke  korset  op  og  følger  Kristus  på
selvfornægtelsens  og  selvopofrelsens  sti.  Næsten  kristne,  dog  ikke  fuldstændig
kristne, de synes at være tæt på himmeriget, men de kan ikke komme ind. Næsten,
men ikke helt frelst, betyder at være fuldstændig fortabt.’  Signs of the Times,  6.
januar 1904.    

‘Hvad Gud har beredt’

7. Hvad bliver vi fortalt om deres belønning, som kommer ind i Guds rige? 1
Kor, 2, 9.  

BEMÆRK: ‘Vort sprog er alt for svagt til blot at forsøge at beskrive himlen. Jeg er
slået af forundring over det, der bliver vist mig. Henrykt af en overvældende glans
og herlighed lægger jeg pennen fra mig og udbryder: “Hvilken kærlighed! Hvilken
vidunderlig  kærlighed!”  Det  mest  ophøjede  sprog  kan  ikke  beskrive  himlens
herlighed eller Frelserens ufattelige store kærlighed.’ Det skal ske i de sidste dage,
s. 285.

8. Hvilke  ting  vil  for  stedse  være  borte  fra  Guds  evige  rige?  Åb.  21,  4.
Sammenlign med Åb. 7, 16-17.

BEMÆRK:  ‘Der  bliver  ingen  sorg  i  Guds  stad  –  ingen  klage  –  ingen  knuste
forhåbninger og sårede følelser skal begrædes. Snart skal sorgens dragt ombyttes
med bryllupsdragten. Snart skal vi overvære kroningen af vor konge. De, hvis liv er
blevet skjult med Kristus, de, som på denne Jord har stridt troens gode strid, skal
skinne med Forløserens herlighed i Guds rige. Det vil ikke vare længe, før vi skal
se ham, i hvem vort håb om evigt liv findes. I hans nærværelse vil alle trængsler og
lidelser i dette liv blive som intet… Se opad, se opad, og lad stadig din tro forøges.
Lad denne tro lede dig langs den snævre sti, som fører gennem Guds stads porte og
ind i det store hinsides.  Den vidtstrakte,  ubegrænsede fremtid af herlighed, som
tilhører de forløste.’ Vejledning for menigheden, bind 3, s. 378.
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‘Så skal vi altid være sammen med Herren’

9. Hvilket dyrebart løfte gav Jesus, inden han forlod sine disciple? Joh. 14, 2.
Sammenlign med Matt. 25, 34.

BEMÆRK: ‘“Dette er den sejr, som har sejret over verden: vor tro” [1 Joh. 5, 4].
Det er troen, som sætter os i stand til at se hinsides det nærværende med dets byrder
og bekymringer, ind i den store evighed, hvor alt, hvad der nu besværer os, vil blive
klarlagt. Troen ser Jesus stående ved Guds højre hånd som vor mellemmand. Troen
ser de boliger, som Kristus er gået bort for at berede for dem, der elsker ham. Troen
ser  klædningen  og  kronen,  som er  gjort  i  stand  for  sejrvinderen,  og  hører  de
genløstes sang.’ Evangeliets Tjenere, s. 193.
 
10. Hvilken forvisning har dem, som er trofaste mod Kristus? 1 Tess. 4, 17.

BEMÆRK: ‘Ved tro opnår Guds børn kundskab om Kristus og værdsætter håbet
om hans komme for at dømme verden i retfærdighed, indtil det bliver en herlig
forventning; for da skal de se ham, som han er, og blive ham lige og være sammen
med Herren i al evighed. De hensovende hellige vil da blive kaldt frem fra deres
grave  til  en  herlig  udødelighed.  Når  befrielsens  dag  kommer,  da  skal  I  vende
tilbage og skelne mellem den, der tjener Gud, og den, der ikke tjener ham. Når
Kristus kommer, vil det være for at blive beundret af alle dem, der tror, og denne
verdens riger vil overgives til vor Herre og Frelser Jesus Kristus. De, der ser frem
til Kristi komme i himlens skyer med magt og megen herlighed, som kongernes
Konge og herrernes Herre, vil i deres liv og karakter 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, som Kristus holdt sin Faders bud. De vil forstå, at det ikke er nok
at være indforstået med sandhedens læresætninger, men at sandheden må få plads i
hjertet,  praktiseres  i  livet,  for  at  Kristi  efterfølger  må være  ét  med ham,  og  at
mennesket må være lige så rent i dets virkefelt, som Gud er i sit virkefelt.’ Faith &
Works, s. 115.    

‘Jeg er overbevist om’

11. Hvilke ord vil bryde frem fra Guds folks læber, når de endelig ser ham
ansigt til ansigt? Es. 25, 8-9. 

BEMÆRK:  ‘Medens  hele  verden  er  hyllet  i  mørke,  vil  der  være  lys  i  alle  de
helliges boliger. De vil se det første glimt af hans andet komme. Det rene og klare
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lys fra hans herlige åbenbarelse vil aldrig fordunkles, og Kristus, Forløseren, vil
blive beundret  af alle, der har tjent ham. De vil juble og glæde sig,  medens de
ugudelige flygter fra hans nærværelse. Patriarken Job, der så fremad til tiden for
Kristi  genkomst,  sagde:  “Ham skal  mine øjne  se,  ingen  fremmed!”  Kristus  har
været en daglig ledsager og kær ven for sine trofaste efterfølgere. De har levet i nær
forbindelse og stadigt samfund med Gud. Over dem er Herrens herlighed oprundet.
På dem lyste kundskaben om Guds herlighed på Kristi åsyn. Nu glæder de sig over
de funklende stråler fra den herlighed og glans, der omgiver Kongen i al hans pragt.
De er beredt til at tage bolig i Himmelen, for de har Himmelen i deres hjerter. Med
opløftede hoveder med de klare stråler fra Retfærds Sol skinnende på sig, jublende
af  glæde  over,  at  deres  forløsning  stunder  til,  drager  de  ud  for  at  møde
Brudgommen og siger: “Se, her er vor Gud, som vi biede på, og som frelste os.”’
Kristi Lignelser, s. 449. 

12. Hvilken forvisning har vi om, at Herren vil fuldende det arbejde, han har
påbegyndt i os? Fil. 1, 6. Sammenlign med Heb. 12, 2. 

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
overgive dig til ham, vil han, som har begyndt det gode værk i dig, fuldføre det til
Jesu Kristi dag.’ Vejen til Kristus, s. 64.
‘Alle synder kan overvindes gennem Helligåndens kraft.’  The Faith I Live By, s.
118. 
‘Bibelen  indeholder  vejledning  om  den  karakter,  som  Guds  børn  må  besidde.

“Salige er de rene af hjertet,” erklæres det “thi de skal se Gud.” Matt. 5, 8.
“Stræb efter fred med alle og efter hellighed; uden den skal ingen se Herren.”
Heb. 12, 14. “I elskede, nu er vi Guds børn, og 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. Og enhver, der har dette håb til ham,
renser  sig selv,  ligesom Han er ren.” 1 Joh. 3,  2-3.’  Counsels to Parents,
Teachers and Students, s. 429.
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	‘Fuldkomne og fuldt forvissede om, hvad der i enhver sag er Guds vilje’


	BEMÆRK: ‘Kristus siger til os: “Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske Fader er fuldkommen.” Matt. 5, 48. Jesus er vort eksempel. Under sit liv på jorden var han altid venlig og mild. Hans indflydelse var altid behagelig, for den fuldkomne kærlighed boede i ham. Han var aldrig sur og utilnærmelig, og han gik aldrig på akkord med det, som var forkert, for at vinde gunst. Hvis vi ejer hans retfærdighed, skal vi blive lig ham, når det gælder venlighed, overbærenhed og uselvisk kærlighed. Skal vi ikke vedblive at være i det solskin, som stråler frem fra ham, og blive blødgjorte ved hans nåde? Lad os sætte vor bekendelse af troen højt. Lad os smykke vore liv med smukke karaktertræk. Hårdhed i tale og gerning er ikke af Kristus, men af Satan. Skal vi holde fast ved vore ufuldkommenheder og karakterbrist, sådan at Kristus må føle sig skamfuld over os? Vi har fået løftet om hans nåde. Hvis vi tager imod den, vil den forskønne vore liv. Så vil vi ikke nedsætte og forklejne vore medarbejdere, men hjælpe dem fremad. Så vil vore fejl forsvinde, og godhed og fuldkommenhed tage deres plads. Vort liv vil blive prydet med de dyder, som Kristus udviste i sit liv.’ Lys fra det høje, s. 31.
	BEMÆRK: ‘Den evige Gud, han, som alene var i stand til at bringe orden og skønhed ud af naturens mørke med kaos og forvirring, han er også i stand til at underkue menneskets oprørske hjerte og få dets liv i overensstemmelse med den guddommelige vilje. Hans Ånd kan kue menneskets temperament. Dag efter dag bygger vi på vor karakter, og vi bygger for evigheden. Gud ønsker, at vi i vore liv skal give verdens mennesker et eksempel på, hvad de burde være, og hvad de kan være, ved lydighed mod Kristi evangelium. Lad os overlade os i Guds hænder, sådan at han kan handle med os, sådan som han ser, det er bedst. “For vi er Guds medarbejdere, og I er Guds mark, Guds bygning.” 1 Kor. 3, 9. Hvis vi bygger i fællesskab med ham, vil den bygning, vi sætter op, dag for dag blive smukkere og mere symmetrisk under Bygmesterens hænder. Den vil bestå i evigheden.’ Lys fra det høje, s. 31.
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	‘Daglig tage sit kors op’
	‘Skilt fra mig kan I slet intet gøre’


	‘Det er gennem tro på Jesus Kristus, at sandheden modtages i hjertet, og det menneskelige redskab bliver renset og lutret... Han har i sin sjæl et fast princip, der gør det muligt for ham at overvinde fristelsen. “Enhver, der bliver i ham, synder ikke.” Gud har magt til at bevare den sjæl, som er i Kristus, når denne sjæl bliver fristet.’ Guds sønner & døtre, 17. oktober.
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	‘Ikke at jeg allerede har grebet det’
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	‘Jeres ånd og sjæl og legeme bevares helt og holdent og uden dadel’


	BEMÆRK: ‘Den helliggørelse, skriften fremholder, omfatter hele mennesket – ånd, sjæl og legeme. Paulus bad for tessalonikerne: “Måtte dog jeres ånd, sjæl og legeme bevares helt og holdent og uden dadel ved vor Herre Jesu Kristi komme.” 1 Tess. 5, 23. Og videre skriver han til de troende: “Så formaner jeg jer da brødre! Ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt offer.” Rom. 12, 1. I det gamle Israel blev hvert offer, der blev bragt som slagtoffer til Gud, meget omhyggeligt undersøgt. Hvis man fandt nogen fejl ved det pågældende dyr, blev det afvist; for Gud havde befalet, at offerdyret skulle være “lydefrit.” Derfor formanes de kristne til at bringe deres legemer som “et levende, helligt, Gud velbehageligt offer.” For at de kan gøre dette, må de bevare alle deres kræfter i den bedst mulige stand. Alle ting, der svækker den fysiske eller åndelige styrke, gør mennesket uegnet til at tjene sin Skaber. Og vil Gud nøjes med mindre end det bedste, vi kan tilbyde? Kristus siger: “Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte.” De, der elsker Gud af hele deres hjerte, ønsker at give ham deres livs bedste tjeneste, og de vil stadig søge at bringe alle deres kræfter i overensstemmelse med de love, der fremmer deres evne til at gøre hans vilje. Det offer, de bringer deres himmelske Fader, vil de ikke svække eller besmitte ved at tilfredsstille deres appetit eller lidenskab.’ Konfrontation, s. 390-391.
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	‘Gud kalder alle til at komme i harmoni med ham. Han vil tage imod dem, hvis de vil aflægge deres onde gerninger. Gennem en forening med Kristi guddommelige natur kan de undslippe denne verdens fordærvede påvirkninger. Det er tid for enhver af os at beslutte, hvis side vi er på. Satans hjælpere vil arbejde med ethvert sind, som vil tillade, at han arbejder med det. Men der er også himmelske hjælpere, som venter på at formidle Guds herligheds klare stråler til alle, som er villige til at modtage ham. Det er sandheden, vi vil have, dyrebar sandhed i al dens skønhed. Sandheden giver frihed og glæde.’ To Be Like Jesus, s. 378.
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	‘Bibelen indeholder vejledning om den karakter, som Guds børn må besidde. “Salige er de rene af hjertet,” erklæres det “thi de skal se Gud.” Matt. 5, 8. “Stræb efter fred med alle og efter hellighed; uden den skal ingen se Herren.” Heb. 12, 14. “I elskede, nu er vi Guds børn, og 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. Og enhver, der har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom Han er ren.” 1 Joh. 3, 2-3.’ Counsels to Parents, Teachers and Students, s. 429.

