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Forord

Mange, som bekender sig til at forvente Kristi snare komme, er i færd med at
skikke  sig  efter  verden,  og  de  stræber  mere  alvorligt  efter  bifald  fra  deres
omgivelser  end  efter  yndest  hos  Gud.  De  er  kolde  og  formelle  ligesom  de
almindelige kirkesamfund, som de for blot en kort tid siden forlod. De ord, som
tales til menigheden i Laodikea, skildrer nøjagtigt deres nuværende tilstand. Se Åb.
3, 14-20. De er hverken kolde eller varme, men lunkne. Og dersom de ikke agter på
“det troværdige og sanddru Vidnes” råd og med nidkærhed vender om og kommer i
besiddelse af “guld, lutret i ilden,” “hvide klæder” og “øjensalve,” vil han udspy
dem af sin mund.

Tiden er kommet, da en stor del af dem, der engang frydede sig og råbte højt af
glæde  ved  tanken  om  Herrens  umiddelbart  forestående  genkomst,  står  på  den
samme grund som kirkesamfundene og verden, som engang hånede dem, fordi de
troede, at Jesus ville komme, og udbredte alle hånde usandheder for at ødelægge
deres indflydelse. Hvis nogen nu længes efter den levende Gud, hungrer og tørster
efter retfærdighed, og Gud lader dem erfare sin kraft og tilfredsstiller deres sjæles
længsel ved at udgyde sin kærlighed i deres hjerter, og hvis de ærer Gud ved at
prise ham, vil de, som bekender sig til at tro på Herrens nær forestående komme,
ofte  betragte  dem som ført  bag  lyset  og beskylde  dem for  at  være  påvirket  af
mesmerisme eller være besat af en ond Ånd.

Mange af disse såkaldte kristne taler, klæder sig og handler som verden, og det
eneste, man kan kende dem på, er deres bekendelse. Skønt de bekender sig til at
forvente Kristus, drejer deres samtale sig ikke om himmelske, men om verdslige
ting. Hvor bør ikke de, som bekender sig til at “forvente og fremskynde Guds dags
tilkommelse,” “færdes i hellig vandel og gudsfrygt!” 2 Pet. 3, 11-12. “Hver den,
som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren.” 1 Joh. 3, 3. Men det
er åbenbart, at mange, som bærer navnet adventist, tænker mere på at pryde deres
legemer og se godt ud i verdens øjne end på at lære af Guds ord, hvorledes de kan
behage Herren.

 Hvordan ville det stille sig, om den elskelige Jesus, vort Mønster, trådte frem
iblandt dem, der almindelig kalder sig kristne, ligesom han fremtrådte ved sit første
komme? Ved sin fødsel blev han lagt i en krybbe. Følg ham gennem hans liv og
virksomhed. Han var en mand kendt med sorg og smerte. Disse såkaldte kristne
ville skamme sig over den ydmyge,  sagtmodige Frelser,  som var iført en enkel,
usyet  kjortel,  og som ikke havde det,  hvortil  han kunne hælde sit  hoved.  Hans
uplettede,  selvfornægtende  liv  ville  fordømme  dem;  hans  alvor  ville  virke
smerteligt hæmmende på deres letsindighed og tomme latter; hans vandel, fri for
svig,  ville lægge et  bånd på deres  verdslige og begærlige færd; den utilslørede,
skærende sandhed, som han fremholdt, ville åbenbare deres sande karakter, og de
ville ønske at få det ydmyge Mønster, den elskelige Jesus, bragt af vejen så snart
som muligt. De ville være blandt de første til at søge at fange ham i ord og til at
opløfte råbet: “Korsfæst ham! Korsfæst ham!”
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Lad  os  følge  Jesus,  da  han  i  ringhed  red  ind  i  Jerusalem,  medens  “hele
disciplenes mængde med glæde” begyndte “at prise Gud med høj røst” og sagde:
“Velsignet være Kongen, som kommer, i Herrens navn! Fred i Himmelen, og ære i
det højeste! Og nogle af farisæerne i skaren sagde til ham: Mester! irettesæt dine
disciple! Og han svarede og sagde til dem: Jeg siger eder, at hvis disse tier, skal
stenene råbe.” Luk. 19, 37-40. En stor del af dem, der bekender sig til at forvente
Kristus,  ville  være  lige  så  ivrige  som  farisæerne  efter  at  bringe  disciplene  til
tavshed,  og  de  ville  uden  tvivl  opløfte  råbet:  “Fanatisme!  Mesmerisme!
Mesmerisme!” Og disciplene, som bredte deres klæder og palmegrene på vejen,
ville blive anset for at være ødsle og forrykte. Men Gud vil have et folk på jorden,
som ikke  vil  være  så kolde og døde,  at  de ikke  kan  prise  og ære ham.  Nogle
mennesker vil ære ham, og dersom hans udvalgte, der holder hans bud, skulle tie,
ville stenene råbe.

Budskaber til Menigheden, s. 129-132.
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Forfatterens bemærkning:
I denne lektieserie vil vi prøve at besvare Peters spørgsmål: “Da nu alt dette går sin
opløsning i møde, hvor bør I da ikke vandre i hellig livsførelse og gudsfrygt?” Vor
inspiration  til  dette  studium  kom  fra  at  studere  deres  egenskaber,  som  var
fremtrædende i begyndelsen af adventbevægelsen. Blandt de egenskaber, der blev
noteret,  var:  iver  og  hengivenhed,  inderlighed,  entusiasme  for  Guds  sag,  en
villighed  til  at  ofre,  en kærlighed  for  sjæle,  en  villighed til  at  takle  fanatisme,
tålmodighed i at vente på Guds vejledning, et ønske om at gå fremad i enhed, en
studiegruppe  tilgang  til  bibelstudium,  en  bevidsthed  om  sandhedssystemet,
placering af nyt lys inden for systemet, en erkendelse af, at Gud ønsker at skille sit
folk fra verdslige indflydelser, behovet for en genoplivelse af oprindelig gudsfrygt,
vigtigheden  af  en  reform i  sundhed og livsstil,  at  Bibelen  og Bibelen  alene  er
grundlaget for al sandhed og lære, og behovet for Guds folk at være organiseret i
Herrens værk.

Mens disse mænd og kvinder alle kunne tage fejl, kan vi hente inspiration fra de
egenskaber og skikke, som gjorde det muligt for Gud at bruge dem til at vække
verden op til den næsten glemte nyhed om, at Jesus kommer igen. De, som lever
ved selve begyndelsen af den betydningsfulde begivenhed, må ikke komme bag
dem i “hellig livsførelse og gudsfrygt.” Det er forfatterens håb og bøn, at Gud igen
vil rejse “et ejendomsfolk, der er ivrigt efter at gøre gode gerninger,” som han kan
løskøbe fra al lovløshed og rense til sig selv. [Tit. 2, 14.]
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Lektie 1: 27. juni – 3. juli  
‘Vær derfor nidkær og omvend dig’

UDENADSVERS: ‘Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger
Hærskarers Herre.’ Zak. 4, 6b.

STUDIEHJÆLP: I Mesterens Tjeneste, s. 44-56.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Åb. 3, 14-22.
LEKTIENS MÅL: At studere behovet for en genoplivelse af iver blandt Guds 

folk i dag.

Indledning
Nu må menigheden eje den tro, som én gang for alle er blevet overgivet de hellige,
og som gør det muligt for dem at sige med frimodighed: “Gud er min hjælper”;
“Alt  formår  jeg i  ham, som giver  mig kraft.”  Herren  byder  os  at  stå  op og gå
fremad. Gud har altid æret menigheden, når den har opgivet sine synder og troet på
og vandret i sandheden. I tro, ydmyghed og lydighed er der en magt, som verden
ikke kan stå imod. Fremskridt  er Guds forsyns anvisning til  sit  folk – en stadig
fremgang  i  fuldkommengørelsen  af  den  kristne  karakter,  fremgang  på
helliggørelsens vej; de skal nå højere og højere op i Guds klare lys og kundskab og
kærlighed  lige  til  tidens  afslutning.  Hvorfor  lærer  vi  dog  altid  kun
begyndelsesgrundene i Kristi lære?’ Kristus Alene, s. 341

‘Hverken kold eller varm’

1. Hvad  diagnosticerer  Kristus  som  hovedproblemet  med  sin
endetidsmenighed? Åb. 3, 15.

BEMÆRK: ‘Som et folk er vi mangelfulde. Vore gerninger svarer ikke til vor tro.
Vor tro vidner om, at vi lever under forkyndelsen af det alvorligste og vigtigste
budskab,  som  nogen  sinde  har  været  betroet  mennesker.  Men  med  denne
kendsgerning  klart  for  øje  svarer  vore  bestræbelser,  vor  iver  og  selvopofrelse
alligevel ikke til værkets karakter. Vi må stå op fra de døde, og Kristus skal lyse for
os.’ I Mesterens Tjeneste, s. 115.

2. Hvad er en hovedårsag for menighedens lunkenhed? Matt. 24, 48. 

BEMÆRK: ‘Lad der  være en alvorlig overvejelse af disse ord. Lad ingen sige:
“Det gælder ikke mig; jeg er en kristen.” Hvem siger dette, dig selv eller han, som
læser hjertet? Højtideligt ansvar var betroet den utro tjener; for verden så han ud til
at være en Kristi tjener, men o, hvor sørgeligt for ham og for alle, der var knyttet til
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Lektie 1: 27. juni – 3. juli
ham, han er en ond tjener! Han bringer sin Herres ejendele i fare. Han lærer sjæle at
trampe på Guds hellige lov. Han kalder Kristus min Herre. Men han siger: “Min
Herre lader vente på sig.” Han siger ikke, at Kristus ikke vil komme; han håner
ikke ideen om hans genkomst; men han fortæller folket, at hans komme trækker ud.
Han fjerner overbevisningen om, at Herren kommer hurtigt, fra andres sind. Hans
indflydelse leder mennesker til formastelig, ligegyldig udsættelse. De er derfor ikke
på vagt, og de gentager den utro vægters ord; endnu flere fanger disse ord og den
onde ånd, og mennesker bliver bekræftet i deres verdslighed og sløvhedstilstand.
Deres kurs er nedadgående, ikke opadgående; de ser ikke frem til og fremskynder
Guds dag.  Jordiske lidenskaber og fordærvede tanker tager  sindet  i  besiddelse.’
Special Testimonies for Ministers and Workers, nr. 4, s. 9. 

3. Hvad vil denne holdning føre til? Matt. 24, 49.

BEMÆRK: ‘Der er mange, som er vokset fra deres adventtro. De lever for verden,
og mens de i deres hjerter siger det, som de ønsker skal ske: “Min Herre lader vente
på sig,” har de slået deres medtjenere. De gør dette af den samme grund, som Kain
dræbte Abel.  Abel  var  besluttet  på at  tilbede Gud i  overensstemmelse med den
vejledning, Gud havde givet. Dette behagede ikke Kain. Han mente, at hans egne
planer var de bedste, og at Herren ville rette sig efter hans betingelser… Han blev
så vred, at han dræbte sin bror. Herren har en strid med alle, som ved deres vantro
og tvivl har sagt, at han lader vente på sig,  og som har slået deres medtjenere.’
Manuscript Releases, bind 14, s. 115-116.

‘Jeg har i sinde at udspy dig af min mund’

4. Hvad vil Kristus gøre ved dem, som forbliver i denne lunkne tilstand? Åb.
3, 16.

BEMÆRK: ‘Halvhjertede kristne er værre end fritænkere; deres svigefulde ord og
negative  indstilling  leder  mange  på  vildspor.  Fritænkeren  toner  rent  flag.  Den
lunkne kristne bedrager begge parter. Han er ikke en skikkelig verdslig og heller
ikke en god kristen. Satan bruger ham til en gerning, som ingen andre kan udføre.’
Kraft fra det høje, s. 348.
‘Dette er et kald fra Gud til åndelig vækkelse og reformation. Sker det ikke, vil de
lunkne blive mere uacceptable for Herren, og til slut vil han ikke længere godkende
dem som sine børn.’ På fast grunn, bog 1, s. 123.

5. Hvordan gav Gud en lignende advarsel til sit folk i gammel tid? Hos. 4, 6.
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Lektie 1: 27. juni – 3. juli

BEMÆRK:  ‘Guds budskab til  det  gamle  Israel  rummer  en alvorlig  advarsel  til
kirken og dens ledere i vor tid. Om Israel sagde Herren: “Jeg skriver ham mange
love, han regner dem ikke (Hos. 8, 12), og til præsterne og lærerne sagde han: “Mit
folk skal gå til grunde, fordi det er uden kundskab. Da du har vraget kundskab,
vrager jeg dig…; du glemte din Guds åbenbaring, så glemmer jeg og dine sønner”
Hos. 4, 6. Skal advarslerne fra Gud gå upåagtet hen? Skal anledningerne til at virke
for  Herren  ikke  udnyttes?  Skal  verdens  foragt,  stolthed,  sæder  og  skikke  og
menneskers overleveringer hindre dem, der bekender sig til at følge Kristus, i at
tjene ham? Vil de forkaste Guds ord, ligesom de jødiske ledere forkastede Kristus?
Følgerne af Israels synd står klart for os. Vil kirken på vor tid agte på advarslen?’
Lys over hverdagen, del 2, s. 110-111.

‘Vær derfor nidkær og omvend dig’

6. Hvilken formaning giver Gud sin menighed i endetiden? Åb. 3, 19.

BEMÆRK: ‘Troende mennesker har til enhver tid haft andel i det, der var betroet
til  de  første  disciple.  Enhver,  der  har  modtaget  evangeliet,  har  fået  en  hellig
sandhed at bringe verden. Guds trofaste folk har altid været ivrige missionærer, der
viede deres kræfter til at ære hans navn, og som klogt udnyttede deres evner i hans
tjeneste. De kristnes uegennyttige tjeneste i fortiden burde for os være et levende
eksempel  og  en  inspirerende  kraft.  Medlemmerne  af  Guds  menighed  bør  være
ivrige  efter  gode gerninger,  frigjorte  fra  verdslig  ærgerrighed  og efterfølgere  af
ham, som gik omkring og gjorde vel. Med hjerter, der strømmer over af kærlighed
og medlidenhed, skal de tjene dem, der trænger til hjælp, og bringe syndere viden
om Frelserens kærlighed. Den slags tjeneste kræver flittigt arbejde, men den får en
rig belønning. De, som giver sig hen til den med oprigtigt sind, vil opleve at se
sjæle  blive  vundet  for  Frelseren;  for  den  påvirkning,  der  følger  den  praktiske
udførelse af den guddommelige befaling, er uimodståelig.  Det er ikke alene den
ordinerede prædikant, der påhviler et ansvar for at gå ud og udføre denne befaling.
Enhver, der har modtaget Kristus, er kaldet til at arbejde for sine medmenneskers
frelse. “Ånden og bruden siger: ‘Kom!’ Og den, som hører, skal sige: ‘Kom!’” Åb.
22,  17.  Befalingen  om  at  bringe  denne  opfordring  omfatter  hele  menigheden.
Enhver, der selv har hørt opfordringen, skal lade budskabet genlyde fra bjerg og dal
og sige “Kom!”’ Mesterens Efterfølgere, s. 62.

7. Hvad behøver Guds folk at angre? Åb. 3, 17a. 

BEMÆRK: ‘De, der bekender sig til  at følge Kristus, er på prøve over for den
himmelske verden, men deres lunkenhed og mangel på nidkærhed i Guds tjeneste
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Lektie 1: 27. juni – 3. juli
viser, at de er utro. Hvis det, de udfører, var det bedste, de formåede, ville der ikke
hvile nogen fordømmelse over dem; men hvis deres hjerter var med i gerningen,
kunne de gøre meget mere. Både de og verden ved, at de for en stor del har mistet
selvforsagelsens ånd og ikke vil tage korset op. Der er mange, ved hvis navne der
vil  blive  skrevet  i  Himmelens  bøger:  “Bærer  ikke  frugt,  nyder  kun  goderne.”
Mange,  der  bærer  Kristi  navn,  fordunkler  kun  hans  herlighed,  tilslører  hans
skønhed og undlader at ære ham. Der er mange, hvis navne står i kirkebogen, men
som  ikke  lader  Kristus  lede  og  styre  deres  liv.  De  giver  ikke  agt  på  hans
undervisning eller udfører hans gerning. Derfor står de under fjendens ledelse. De
gør  ikke  noget  virkelig  godt,  derfor  gør  de  uberegnelig  skade.  Fordi  deres
indflydelse ikke er en duft af liv til liv, er den en duft af død til død.’ I Mesterens
Tjeneste, s. 53-54.

‘Men ved min Ånd’

8. Hvilken gerning har Kristus kaldet sin menighed i endetiden til at udføre?
Åb. 14, 6-12. Sammenlign med Matt. 24, 14; 28, 18-20.

BEMÆRK: ‘Den befaling, som blev givet disciplene, er også givet til os. Nu som
dengang skal en korsfæstet og genopstanden Frelser ophøjes for dem, som er uden
Gud og uden håb i verden. Herren kalder på hyrder, lærere og evangelister. Fra hus
til  hus  skal  hans  tjenere  forkynde  budskabet  om  frelse.  Til  alle  folkeslag  og
stammer og tungemål og folk skal budskabet om syndsforladelse gennem Kristus
bringes ud. Det  skal  ikke forkyndes  i  svage,  livløse vendinger,  men med klare,
tydelige, vækkende ord. Mennesker i hundredvis venter på advarselen for at kunne
redde livet. I de kristne behøver verden at se et bevis på kristendommens kraft. Ikke
blot nogle få steder, men overalt i verden er der et behov for nådens budskab. Da
Jesus steg op til Himmelen, overdrog han sin gerning på jorden til dem, der havde
taget imod evangeliets lys. De skulle fortsætte arbejdet, til det var fuldført. Han har
ikke sørget for noget andet hjælpemiddel til at få sin sandhed udbredt. “Gå ud i al
verden og forkynd evangeliet for al skabningen!” “Og se, jeg er med jer alle dage
indtil  verdens  ende.”  Denne  højtidelige  befaling  gælder  også  os  i  dag.  Gud
overlader ansvaret til sin menighed, om den vil følge den eller ikke. Befalingen er
blevet givet til os: “Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I
døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at
holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens
ende.” Matt.  28, 19-20. I  er indviet til  den gerning at  gøre frelsens evangelium
kendt. Himmelens fuldkommenhed skal være jeres kraft.’  I Mesterens Tjeneste, s.
28-29.

9. Hvad må Guds folk aldrig glemme,  når de beskæftiger  sig med denne
gerning? Zak. 4, 6.
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Lektie 1: 27. juni – 3. juli

BEMÆRK: ‘Kristus valgte hverken det jødiske råds lærdom og veltalenhed eller
Roms magt til at udføre sit arbejde. Mesteren gik de selvretfærdige jødiske lærere
forbi  og  valgte  ringe,  ulærde  mænd  til  at  forkynde  de  sandheder,  som  skulle
forandre  verden.  Disse  mænd  ville  han  opdrage  og  uddanne  til  at  være  hans
menigheds  ledere.  Derefter  skulle  de  uddanne  andre  og  sende  dem  ud  med
evangeliets budskab. For at værket måtte lykkes for dem, skulle de få Helligåndens
kraft.  Evangeliet  skulle ikke forkyndes ved menneskelig magt eller menneskelig
visdom, men ved Guds kraft.’ Mesterens Efterfølgere, s. 15.
‘Den lange tid, der er forløbet, har ikke bragt nogen forandring i Kristi afskedsløfte
om at sende Helligånden til sine efterfølgere. Det skyldes ikke nogen begrænsning
fra Guds side,  at hans nådes rigdomme ikke strømmer til  mennesker på jorden.
Hvis opfyldelsen af hans løfte ikke er så synligt, som det burde være, så er det,
fordi løftet ikke værdsættes, som det skulle. Hvis alle var villige til det, ville alle
fyldes  med Ånden.  Hvor som helst  trangen til  Helligånden er en sag,  man kun
tænker lidt på, møder man åndelig tørke, åndeligt mørke, åndeligt forfald og død.
Hvor sindet er optaget af småting, savnes den guddomskraft, som er nødvendig for
menighedens vækst og velfærd, og som ville have alle andre velsignelser med i sit
følge,  skønt  de  dog står  til  rådighed  i  en  uendelig  mangfoldighed!’  Mesterens
Efterfølgere, s. 31.

‘De er nidkære for Gud, men uden forståelse’

10. Hvilken slags nidkærhed bliver vi advaret imod? Rom. 10, 2.

BEMÆRK: ‘Den gode del, som Marta trængte til, var et stille og fromt sind og en
større  iver  efter  viden  om  fremtiden,  det  evige  liv  og  de  nådegaver,  der  er
nødvendige  for  åndelig  vækst.  Hun  trængte  til  mindre  bekymring  for  de
forgængelige ting og mere omhu for dem, der varer ved for stedse. Jesus ville lære
sine børn at gribe enhver lejlighed til at opnå den viden, der kan gøre dem vise til
frelse. Kristi sag trænger til omhyggelige og energiske arbejdere. Der findes et stort
virkefelt for dem, der ligner Marta, med deres iver for aktivt, religiøst arbejde. Men
først  bør  de  som  Maria  sidde  ved  Jesu  fødder.  Flid,  dygtighed  og  energi  må
helliggøres ved Kristi nåde; så vil livet blive en uovervindelig kraft til det gode.’
Den Store Mester, s. 358. 

11. Hvad kan denne slags iver føre til? Fil. 3, 6a.

BEMÆRK: ‘Saulus havde en masse energi og iver til at udvirke en fejlagtig tro ved
at forfølge Guds hellige, idet han spærrede dem inde i fængsler og slog dem ihjel.
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Lektie 1: 27. juni – 3. juli
Selvom hans hånd ikke udførte den morderiske gerning, havde han dog en stemme
i beslutningerne, og han støttede dem ivrigt. Han beredte vejen og gav dem, der
troede på evangeliet, over til dem, som tog deres liv. Med henvisning til sin iver
siger Paulus selv: “Jeg gik videre i mit raseri imod dem.” “Jeg forfulgte denne vej
lige til døden, eg lagde både mænd og kvinder i lænker og fik dem sat i fængsel.”’
SDA Bible Commentary, bind 6, s. 1057.
‘Den  tredje  engels  budskab  skal  forkyndes.  Når  tiden  kommer,  da  det  skal
fremsættes  med  størst  styrke,  arbejder  Herren  gennem  ydmyge  redskaber  og
vejleder dem, der vier sig til hans tjeneste. Disse arbejdere er i højere grad skikket
til  gerningen gennem hans Ånds salvelse end gennem oplæring på læreanstalter.
Troens og bønnens mænd føler sig nødt til at fortsætte med hellig iver og forkynde
de  ord,  Gud  indgiver  dem.  Babylons  synder  afsløres.  De  slemme  følger  af  at
påtvinge  kirkelige  former  ved  borgerlig  myndighed,  spiritismens  fremmarch,
pavemagtens  støtte  og  hurtige  fremgang  –  alt  bliver  afsløret.  Disse  højtidelige
advarsler skal vække folket. Tusinder og atter tusinder, som aldrig har hørt sådanne
ord, vil lytte. Med forbløffelse hører de, at Babylon er kirken, der er falden som
følge af sine vildfarelser og synder, som følge af sin forkastelse af den sandhed, der
er  sendt  den  fra  Himlen.  Når  folk  kommer  til  deres  tidligere  lærere  og  ivrigt
spørger:  “Er  det  rigtigt,  hvad  vi  hører?”  fremlægger  præsterne  deres  historier,
profeterer behagelige ting, dulmer deres frygt og beroliger den vakte samvittighed.
Men da mange ikke vil lade sig nøje med rent menneskelig autoritet og forlanger et
klart: “Så siger Herren,” fyldes præsterne med vrede, ligesom farisæerne gjorde i
gamle dage, når deres autoritet droges i tvivl, og stempler budskabet som noget, der
kommer fra Satan. De ophidser masserne, som elsker synden, til at håne og forfølge
dem, der forkynder det.’ Konfrontation, s. 498-499.

‘De tog sig sammen til det gode værk’

12. Hvordan reagerede de, da Nehemias bad sit folk om at fuldføre et forsømt
arbejde? Neh. 2, 18. Sammenlign med Neh. 4, 6.

BEMÆRK: ‘Der er et behov for mænd som Nehemias i menigheden i dag - ikke
mænd, der blot  kan bede og prædike, men sådanne,  hvis bønner og prædikener
bliver  understøttet  af  en  beslutsom  og  oprigtig  målsætning…  Den  succes,
Nehemias fik med sine bestræbelser, er et bevis på, hvad der kan opnås ved bøn, tro
og en forstandig og energisk indsats… Den ånd, som lederen lægger for dagen, vil
for en stor del også besjæle medarbejderne. Hvis ledere, som bekender sig til at tro
på de alvorlige, livsvigtige sandheder,  som skal være en prøve for verden i dag,
ikke viser en brændende nidkærhed for at gøre et folk rede til at bestå på Herrens
dag,  så  kan  vi  kun  forvente,  at  menigheden  bliver  efterladende,  doven  og
nydelsessyg.’ I Mesterens Tjeneste, s. 212-213.
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Lektie 1: 27. juni – 3. juli
13. Hvilken modsættende holdning blev udvist af nogle af Guds bekendende

folk? Neh. 3, 5. Sammenlign med Dom. 5, 23.

BEMÆRK:  ‘Mange,  der  bekender  sig  til  at  være  Kristi  efterfølgere,  føler  ikke
større byrde for sjæle, end verden gør. Øjnenes lyst, pral med jordisk gods, trang til
at fremhæve sig selv og tilbøjelighed til at gøre sig det mageligt skiller de såkaldte
kristne fra Gud, mens kun få er egentlig egnede til missionsarbejde. Hvad kan der
gøres for at få åbnet øjnene på disse syndere i Zion og få hyklerne til at skælve?
Nogle bliver symboliseret ved Meroz. De har aldrig været begejstrede for at drive
mission. Kaldet fra missionsmarkerne har ikke bevæget dem til handling. Hvilket
regnskab skal de aflægge for Gud, når de intet udretter i hans værk, intet gør for at
vinde mennesker for Kristus? De vil blive dømt med ordene: “Du dårlige og dovne
tjener!”’ I Mesterens Tjeneste, s. 45.
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Lektie 2: 4. – 10. juli
‘Der slutter pagt med mig ved ofre’

UDENADSVERS:  ‘Saml  mig  mine  fromme,  der  slutter  pagt  med  mig  ved
ofre!’ Sal. 50, 5.

STUDIEHJÆLP: Conflict & Courage, s. 349.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Matt. 10, 32-42.
LEKTIENS MÅL: At studere vigtigheden af selvopofrelse og selvfornægtelse.

Indledning
‘Der var en tid, hvor der kun var få, som hørte på sandheden og sluttede sig til den.
De havde ikke meget  af  denne verdens gods.  Den gang var  det  nødvendigt  for
nogle  at  sælge  deres  huse  og  landejendomme  og  at  skaffe  sig  noget  billigere,
medens de rigeligt og rundhåndet lånte til Herren for at udbrede sandheden gennem
skrifter og for på anden måde at fremme Guds sag. Disse selvopofrende mennesker
led savn; men hvis de holder ud indtil enden, så vil deres løn blive stor. Gud har
virket på manges hjerter. Den sandhed, for hvilken nogle få har ofret så meget, har
sejret, og skarer har taget imod den. Gud har i sit forsyn påvirket sådanne, som har
midler, og ført dem ind i sandheden, for at sagens behov kan blive afhjulpet, efter
som hans værk udvides. Gud vil have frivillige ofre. De, der giver, må betragte det
som et privilegium at gøre det. Gud beder ikke sit folk om at skille sig af med hus
og hjem. Men dersom de, som lever i overflod, ikke hører hans røst og løsriver sig
fra verden og ofrer til Guds værk, vil han gå forbi dem og opfordre dem, som er
villige, til at gøre alt for Jesus, endog at sælge deres hjem for at skaffe midler til
sagen.  Gud  vil  have  frivillige  ofre.  De,  der  giver,  må  betragte  det  som  et
privilegium at gøre det.’ Counsels on Stewardship, s. 215. 

‘Et levende offer’

1. Hvad er den første og vigtigste offer, som Gud kræver af sit folk? Rom. 
12, 1.   

BEMÆRK: ‘I må ofre alt til Gud. Læg alt på hans alter – jer selv, jeres ejendom og
alt som et levende offer. At indgå i herligheden vil kræve alt. Saml jer en skat i
himmelen, hvor ingen tyv kommer,  og hvor rust ikke fortærer.  I  må have del i
Kristi  lidelser  her,  hvis  I  ønsker  at  få  del  med  ham  i  hans  herlighed  hisset.
Himmelen vil ikke være dyr, selv om vi opnår den gennem lidelse. Undervejs må vi
hele tiden fornægte jeg'et og daglig lade jeg'et dø således, at Jesus alene kommer til
syne, medens vi stadigt har hans ære for øje. Jeg så, at de, der i den senere tid har
antaget  sandheden, ville komme til  at erfare,  hvad det  vil sige at lide for Kristi
skyld, at de ville få hårde og bitre prøvelser at gennemgå for at renses ved lidelse 
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Lektie 2: 4. – 10. juli
og skikkes til at modtage den levende Guds segl, gennemleve trængselstiden, se
Kongen i hans herlighed og bo hos Gud og de rene, hellige engle.’  Budskaber til
Menigheden, s. 84.

2. Hvilken slags offer afskyede Gud? Mal. 1, 7-8.

BEMÆRK: ‘Det gamle Israel fik særskilt påbud om, at intet dyr, der var behæftet
med nogen som helst lyde eller sygdom, måtte frembæres som et offer for Gud; kun
de mest fuldkomne skulle vælges til dette formål. Ved profeten Malakias irettesatte
Herren sit folk meget strengt for afvigelse fra denne undervisning… Skønt disse
ord blev talt til Israel på hin tid, indeholder de en lærdom for Guds børn i dag. Når
apostlen  opfordrer  sine  brødre  til  at  fremstille  deres  legemer  “som et  levende,
helligt,  Gud  velbehageligt  offer,”  fremhæver  han  grundsætningerne  for  sand
helliggørelse. Den består ikke blot i en teori, en sindsbevægelse eller en frase; den
er et levende, virksomt princip, der griber ind i det daglige liv. Den kræver, at vore
vaner  med  hensyn  til  mad,  drikke  og  klædedragt  er  sådan,  at  de  sikrer
vedligeholdelsen  af  vor legemlige,  åndelige  og moralske  sundhed,  for  at  vi  må
kunne fremstille vore legemer ikke som et offer, der er ødelagt af forkerte vaner,
men “som et levende, helligt, Gud velbehageligt offer.”’ Det virkelige liv, s. 29-30.

‘Jeg sætter mit liv til’

3. Hvilket eksempel på offer har Herren givet os? Joh. 10, 17-18.

BEMÆRK: ‘Vi er kun instrumenter i hans hænder til at gøre hans vilje, ikke vor
egen. Vi ser på dem, som foragter nådens Ånd, og skælver for dem. Vi nærer sorg,
og vi er skuffede over, at de viser sig som utro mod Gud og sandheden; men vi
føler en dybere sorg, idet vi tænker på Jesus, som har købt dem med sit eget blod.
Vi vil give alt, hvad vi har, for at frelse én, men vi opdager, at vi ikke kan gøre
dette. Vi vil give selve livet for at frelse én sjæl til evigt liv, men endog ikke dette
offer kan gøre det. Det ene store offer er blevet gjort i Jesu Kristi liv, mission og
død. O, om mennesker ville betragte dette offers storhed! Så kunne de bedre fatte
frelsens storhed.’ Testimonies, bind 5, s. 625.

4. Hvordan udviste disciplene opofrelsens ånd? ApG. 4, 18-20.

BEMÆRK: ‘Mens disciplene ventede på opfyldelsen af løftet, ydmygede de sig i
oprigtig anger og bekendte deres vantro. Når de erindrede sig de ord, som Kristus
havde  talt  til  dem før  sin  død,  forstod  de  mere  fuldt  og  helt  deres  betydning.
Sandheder, som var gået i glemme for dem, dukkede atter frem i deres tanker, og
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Lektie 2: 4. – 10. juli
de  gentog  dem  for  hinanden.  De  bebrejdede  sig  deres  svigtende  forståelse  af
Frelseren.  Den  ene  begivenhed  efter  den  anden  i  hans  vidunderlige  liv  trådte
efterhånden frem for dem i en lang rækkefølge. Når de genkaldte sig hans rene,
hellige liv, forstod de, at de ikke kunne arbejde strengt nok, at intet offer ville være
for  stort,  hvis  de  blot  i  deres  liv  kunne  være  vidnesbyrd  om Kristi  skikkelses
skønhed. Å, om de blot endnu engang kunne gennemleve de sidste tre år, tænkte
de, hvor ville de så handle anderledes! Om de blot atter kunne se Mesteren, hvor
ville de så oprigtigt stræbe efter at vise ham, hvor inderligt de elskede ham, og hvor
oprigtigt  de sørgede over nogensinde at have bedrøvet ham ved vantro ord eller
tanker! Men de fandt trøst i denne tanke, at alt var dem tilgivet. Og de besluttede, at
de så vidt, det stod i deres magt,  ville gøre bod for deres vantro ved modigt  at
bekende ham over for verden.’ Mesterens Efterfølgere, s. 24.

‘Én ting mangler du’

5. Hvilken lektie i selvopofrelse søgte Jesus at lære den unge rige rådsherre?
Matt. 19, 21.

BEMÆRK:  ‘Han  manglede  kun  én  ting,  men  denne  ting  var  af  livsvigtig
betydning.  Han trængte  til  at  have  Guds kærlighed  i  sin sjæl.  Hvis ikke denne
mangel blev afhjulpet, ville den blive skæbnesvanger for ham; hele hans karakter
ville  blive  fordærvet.  Ved  at  give  efter  for  den  ville  egenkærligheden  blive
stærkere.  Hvis  han  skulle  kunne tage  imod Guds  kærlighed,  måtte  hans  endnu
større kærlighed til sig selv overvindes… Kristi ord var i sandhed denne opfordring
til rådsherren: “Vælg i dag, hvem I vil tjene.” Jos. 24, 15. Valget blev overladt til
ham selv. Jesus higede efter hans omvendelse. Han havde vist ham det besmittede
sted i hans karakter,  og med hvilken dyb interesse afventede han ikke udfaldet,
medens den unge mand overvejede spørgsmålet! Hvis han besluttede sig til at følge
Kristus, måtte han adlyde hans ord i ét og alt.’ Den Store Mester, s. 354.

6. Hvorfor behøvede den unge mand denne lektie, og hvorfor var han ikke
villig til at acceptere den? Matt. 19, 22-24.

BEMÆRK: ‘Rådsherrens ejendom var betroet ham, for at han skulle vise sig som
en  tro  husholder.  Han  skulle  uddele  disse  rigdomme  til  velsignelse  for  de
nødlidende.  På  samme  måde  betror  Gud  mennesker  pengemidler,  evner  og
muligheder, så de kan være hans medhjælpere over for de fattige og lidende. Den,
som  bruger  sine  betroede  gaver  efter  Guds  plan,  bliver  en  af  Frelserens
medarbejdere.  Han vil  vinde sjæle for Kristus,  fordi  Kristi karakter  genspejles i
ham. For dem, der som den unge rådsherre er i højt betroede stillinger, og som har
store rigdomme, kan det synes at være for stort et offer at opgive det alt sammen
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Lektie 2: 4. – 10. juli
for at følge Kristus. Men dette er en ordensregel for alle, der vil blive hans disciple.
Intet  mindre  end  lydighed  vil  blive  modtaget.  Overgivelse  af  selvet  er
grundbestanddelen i Kristi lære. Ofte påbydes og indskærpes den i et sprog, der
forekommer  bydende,  fordi  der  ikke  findes  noget  andet  middel  til  at  frelse
mennesker end at bortskære det, som, hvis det beholdes, ville demoralisere hele
vort væsen.’ Den Store Mester, s. 355-356.    

‘Vi har forladt alt og fulgt dig’

7. Hvilket  offer  havde  disciplene  gjort  for  at  følge  Jesus?  Luk.  18,  28.
Sammenlign med Luk. 5, 27-28.  

BEMÆRK: ‘Mattæus “forlod alt og stod op og fulgte ham.” Der var ingen tøven og
ingen spørgsmål, ingen tanke for det indbringende arbejde, der måtte ombyttes med
fattigdom og modgang. For ham var det nok at være sammen med Jesus, så han
kunne lytte til hans ord og forenes med ham i hans gerning. På samme måde var det
gået for de disciple, som tidligere var blevet kaldet. Da Jesus bød Peter og hans
venner følge sig, havde de straks forladt deres både og deres garn. Nogle af disse
disciple  havde  venner,  der  var  afhængige  af  deres  støtte;  men  da  de  modtog
Frelserens opfordring, tøvede de ikke for at spørge: Hvordan skal jeg klare mig og
underholde min familie? De var lydige mod kaldet, og da Jesus senere spurgte dem:
“Da jeg udsendte jer uden pung og taske og sko, kom I da til at mangle noget?”
kunne de svare: “Nej!” Luk. 22, 35.’ Den Store Mester, s. 178.

8. Hvilken forsikring har Jesus givet dem, som ofrer sig for hans tjeneste?
Mark. 10, 29-30. Sammenlign med Matt. 19, 29.

BEMÆRK: ‘Her er belønningen for dem, som ofrer for Gud. De får hundredfold i
dette liv og skal arve evigt liv. “Men mange af de første skal blive de sidste, og
mange  af  de  sidste  skal  blive  de  første.”  Jeg  blev  vist  dem,  som  modtager
sandheden, men ikke efterlever den. De holder fast ved deres ejendomme og er ikke
villige til at uddele deres besiddelser for at fremme Guds sag. De har ikke tro til at
turde  stole  på  Gud.  Deres  kærlighed  til  denne  verden  opsluger  deres  tro.  Gud
kræver en del af deres opmærksomhed, men de giver ikke agt på det. De begrunder
det med, at de har arbejdet hårdt for at få, hvad de har, og de kan ikke låne Herren
det, for de kan komme til at mangle. “O, I lidettroende.” Den Gud, som tog sig af
Elias i hungersnødens tid, vil ikke få forbi én af sine selvopofrende børn. Ha, som
tæller deres hovedhår, vil have omsorg for dem, og i hungersnødens dage vil de
blive mættet. Mens de onde omkring dem omkommer af mangel på brød, vil deres
brød og vand være sikret. De, som stadig klynger sig til deres jordiske rigdom og
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Lektie 2: 4. – 10. juli
ikke forvalte  det,  som er  lånt  dem af  Gud,  på ret  vis,  vil  miste  deres  rigdom i
himlen og miste evigt liv.’ Testimonies, bind 1, page 173.
‘Mange  er  stærkt  overbevist  om  sandheden,  men  enten  manden  eller  hustruen
forhindrer,  at skridtet tages fuldt ud. Hvorledes kan et menneske, som har del i
Kristi lidelser, nægte at adlyde hans vilje og gøre hans gerning? Det er ved at følge
lydighedens sti i enfoldig tro, at vi opnår fuldkommen karakter.’At jeg må kende
Ham, 20. april. 

‘I sit hjerte følte sig tilskyndet dertil’

9. Hvordan reagerede israelitterne, da de blev bedt om at støtte bygningen af
tabernaklet? 2 Mos. 36, 5-7. Sammenlign med 2 Mos. 35, 21.

BEMÆRK: ‘Da Herren indbød Israel til at bidrage til bygningen af tabernaklet i
ørkenen, var reaktionen hjertelig. Enhver, “som i sit hjerte følte sig drevet dertil og
hvis  ånd  tilskyndede  ham,  kom  med  Herrens  offerydelse  til  opførelsen  af
åbenbaringsteltet.” De kom, både mænd og kvinder, lige så mange, som var villige.
Mænd  kom  med  gaver  af  guld  og  sølv,  udvalgte  vævninger  og  dyrebart  træ.
Herskerne bragte dyrebare stene, kostbare krydderier og olie til lamperne. “Og alle
kunstforstandige kvinder spandt med egne hænder og kom med deres spind, violet
og rødt purpur, karmoisin og byssus.” “De blev ved at komme med frivillige gaver
til  ham, morgen efter morgen,” indtil Moses fik denne rapport: “Folket kommer
med mere, end der kræves til udførelsen af det arbejde, Herren har påbudt!” 2 Mos.
35,  21-25;  36,  3.  5.  Denne  gavmildhed  og  villighed  til  tjeneste  var  Gud
velbehagelig; og da åbenbaringsteltet var færdigt, tilkendegav han sin anerkendelse
af  offeret.  “Da  dækkede  skyen  åbenbaringsteltet  og  Herrens  herlighed  fyldte
boligen.” 2 Mos. 40, 34.’ Testimonies, bind 6, s. 468.
 
10. Hvilken selvopofrelse krævede Jesus af dem, som hævder at følge ham?

Luk. 9, 23-25.

BEMÆRK:  ‘Selvfornægtelse  og  korset  ligger  direkte  på  den  sti,  som  enhver
kristen, som virkelig følger Jesus, går på. Jesus siger: “Hvis nogen vil gå i mit spor,
skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig.”  Vil enhver sjæl
tænke  over  den  kendsgerning,  at  det  at  være  en  kristen  discipel  indebærer
selvfornægtelse, selvopofrelse, endda at sætte sit liv til, hvis det er nødvendigt, for
ham, som har givet sit liv for denne verdens liv?’ Counsels on Stewardship, s. 288.
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Lektie 2: 4. – 10. juli

‘Alt, hvad hun ejede’

11. Hvilket eksempel på selvfornægtelse er givet for at opmuntre os? Mark.
12, 41-44.

BEMÆRK: ‘Den fattige enke, som gav sine to småmønter til Herrens skatkammer,
vidste næppe, hvad hun gjorde. Hendes eksempel på selvopofrelse har virket igen
og igen på tusinder af hjerter i ethvert land og til alle tider. Det har tilført Guds
skatkammer gaver fra høj og lav, fra rig og fattig. Det har bidraget til at underholde
missioner, oprette hospitaler, mætte de sultne, klæde de nøgne, helbrede de syge,
og forkynde evangeliet for de fattige. Mange, mange mennesker er blevet velsignet
som følge af hendes uselviske handling.’ Herren Kommer, 17. december.

12. Hvilken forsikring er vi givet om, at vore gerninger af selvopofrelse ikke
vil blive glemt? Matt. 10, 39-42.

BEMÆRK:  ‘Den  fattiges  gave,  selvfornægtelsens  frugt,  stiger  op  til  Gud  som
duftende røgelse.  Og enhver opofrende handling styrker  barmhjertighedens
ånd i giverens bryst og forener ham tættere med ham, som var rig, men som
for vor skyld blev fattig, for at vi ved hans fattigdom skulle blive rige. Den
fattige enkes handling,  da hun kastede sin lille skærv, to småmønter – alt,
hvad hun ejede i tempelblokken, berettes  til  opmuntring for alle dem, der,
skønt de kæmper med fattigdom, dog gerne ved deres gaver vil medvirke til
Guds  riges  fremme.  Kristus  henledte  disciplenes  opmærksomhed til  denne
kvinde, der havde givet “hele sit eje” Mark. 12, 44. Han regnede hendes gave
for større end de store offergaver fra dem, hvis almisser ikke krævede nogen
selvfornægtelse. De havde givet en ringe del af deres overflod. Enken havde
for at kunne ofre berøvet sig det nødvendigste i tillid til, at Gud ville sørge for
hendes fornødenheder den næste dag. Om hende sagde Frelseren: “Sandelig
siger jeg eder: denne fattige enke har lagt mere deri end alle de andre, som
lagde noget  i  tempelblokken.” Mark.  12, 43. Således lærte han dem, at  en
gaves værdi ikke beregnes efter beløbet, men efter de forhold, hvorunder den
gives, og de bevæggrunde, der driver giveren.’ Mesterens Efterfølgere, s. 181.
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Lektie 3: 11. – 17. juli
‘Ve mig, om jeg ikke forkynder det’

UDENADSVERS: ‘Vi må gøre hans gerninger, som har sendt mig, så længe det
er dag; der kommer en nat, da ingen kan arbejde.’ Joh. 9, 4.

STUDIEHJÆLP: Vejen til Kristus, s. 77-83.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Kor. 9, 16-22.
LEKTIENS MÅL: At studere menighedens behov for kærlighed til sjæle.

Indledning
‘Den sande missionsånd har forladt menigheden med den høje bekendelse; hjertet
brænder ikke længere af kærlighed til sjæle og af ønsket om at føre dem ind i Kristi
fold. Der er brug for flittige arbejdere. Er der ingen til at besvare kaldet, der lyder
fra alle kanter: “Kom over og hjælp os?”’ I Mesterens Tjeneste, s. 44. 

‘Hvorfor står I her ledige hele dagen?’

1. Hvilken beretning fortalte Jesus for at illustrere behovet for arbejdere i
hans vingård? Matt. 20, 1-7.   

BEMÆRK: ‘Hundreder,  ja  tusinder  af  dem, der  har  hørt  frelsens  budskab,  står
stadig ledige på torvet, skønt de burde være i gang med et eller andet arbejde inden
for den aktive tjeneste. Til disse mennesker siger Kristus: “Hvorfor står I ledige
hele dagen?” og han tilføjer: “Gå også I hen i min vingård!” Matt. 20, 6-7. Hvor
kan det være, at så mange ikke adlyder kaldet? Er det, fordi de mener at have en
undskyldning i, at de ikke taler fra prædikestolen? De må bringes til at forstå, at der
skal gøres et stort arbejde foruden prædikantens af tusinder af hellige lægfolk. Gud
har længe ventet på, at tjenersindet skulle få magten i hele hans menighed, så at
enhver arbejder for ham med de evner, han har fået. Når medlemmerne af Guds
menighed udretter hver sin gerning på de steder både hjemme og i andre lande,
hvor der er brug for den, for at opfylde evangeliebefalingen, så vil snart hele verden
have hørt budskabet, og den Herre Jesus vil vende tilbage til denne jord med kraft
og megen herlighed. “Og dette evangelium om riget skal prædikes over hele jorden
til et vidnesbyrd for alle folkeslagene; og så skal enden komme.” Matt. 24, 14.’
Mesterens Efterfølgere, s. 62-63.

2. Hvad burde temaet i hver prædiken være? 1 Tim. 4, 1-2. Sammenlign med
ApG, 8, 35; 2, 38; 3, 19.
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BEMÆRK: ‘Der er sjæle i hver forsamling, som næsten er overbeviste om at være
fuldstændige for Gud, men som tøver. Beslutningen bliver truffet for evigt; men det
er alt for ofte tilfældet, at præsten ikke har sandhedsbudskabets ånd og kraft i sit
eget hjerte, og derfor gives der ingen direkte appeller til de sjæle, som vipper på
vægten. Resultatet er, at indtrykkene ikke bliver dybere i de overbevistes hjerter; og
når de forlader mødet, føler de sig mindre tilbøjelige til at tage imod Kristi tjeneste,
end da de kom. De beslutter sig for at vente på en mere gunstig anledning; men den
kommer aldrig. Nogle lytter måske til den sidste prædiken, de nogen sinde vil få at
høre,  og  nogle  vil  aldrig  mere  være  i  den  stilling,  at  sandhedens  kæde  kan
fremholdes for dem og dens praktiske anvendelse tale til deres hjerter. Når denne
gyldne anledning går tabt, er den tabt for altid. Var Kristus og hans genløsende
kærlighed blevet fremholdt i forbindelse med sandhedens teori, kunne det måske
have ledet dem over på hans side. Med Helligåndens salvning, som giver ham en
byrde  for  sjæle,  vil  han  ikke  sende  en  forsamling  bort,  før  han  for  dem  har
fremholdt  Jesus Kristus,  synderens  eneste  tilflugt,  og er  kommet  med alvorlige
appeller, som vil nå deres hjerter. Han bør føle, at han måske aldrig vil møde disse
tilhørere igen før Guds store dag.’ Evangelism, s. 279-280.

‘For i alt fald at kunne frelse nogle’

3. Hvordan gav Paulus udtryk for sin beslutsomhed om at frelse sjæle for
evigheden? 1 Kor. 9, 19-22.

BEMÆRK:  ‘I  en  landsby i  New England  var  man ved  at  grave  en  brønd.  Da
arbejdet næsten var færdigt, styrtede jorden sammen og begravede en mand, som
endnu  befandt  sig  nede  i  brønden.  Der  blev  øjeblikkelig  sendt  bud  rundt,  og
håndværkere,  bønder,  købmænd og jurister  skyndte  sig  til  stedet  for  at  hjælpe.
Rebstiger, spader og skovle blev bragt til veje af ivrige, beredvillige hænder. “Red
ham, åh red ham!” blev der  råbt.  Mændene arbejdede med fortvivlet  energi,  til
sveden drev af dem og armene rystede af anstrengelse. Til sidst drev de et rør ned
og derigennem råbte de til manden, at han skulle svare, hvis han var i live. Svaret
kom: “Jeg lever, men skynd jer, der er frygteligt hernede.” Med et glædesråb tog de
fat igen, indtil de endelig nåede ned til ham og fik ham reddet. Og det frydeskrig,
der nu lød, syntes at trænge ind i selve Himmelen. “Han er reddet!” lød det i hver
eneste gade i byen. Var det for stor en iver og interesse, for stor en begejstring, der
blev lagt for dagen for at redde et eneste menneske? Sikkert ikke. Men hvad er vel
tabet af det timelige liv at regne i sammenligning med tabet af en sjæl? Dersom
faren  for,  at  et  menneskeliv  kan  gå  tabt,  formår  at  vække så  stærke  følelser  i
hjerterne, bør så ikke tabet af en sjæl vække endnu større iver hos dem, som mener,
at de forstår, hvilken fare de befinder sig i, som er borte fra Kristus? Skal Guds
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tjenere ikke vise lige så megen nidkærhed i arbejdet for sjæles frelse, som der blev
vist for den mands liv, som lå begravet i brønden?’ Evangeliets Tjenere, s. 22.

4. Hvordan udtrykte Paulus den motivation, der ledte ham til at prædike
evangeliet? 1 Kor. 9, 16.

BEMÆRK: ‘Vægterne på Zions mure har den forrettighed at leve Gud nær og være
modtagelige for Åndens tilskyndelser, så Gud gennem dem kan fortælle mænd og
kvinder om deres dødsfare og vise dem hen til et sikkert sted. Med udholdenhed
skal de advare dem om, hvad der med sikkerhed bliver følgen af overtrædelse og
med troskab skal de vogte menighedens interesser.  Deres vagtsomhed må aldrig
slappes. Deres opgave kræver opøvelse af alle deres evner. Med basunklang skal de
hæve deres røst og aldrig må der lyde en eneste flakkende, usikker tone. De skal
ikke arbejde for at få løn, men fordi de ikke kan lade være med det, fordi de er
klare over, at der lyder en forbandelse over dem, hvis de svigter i forkyndelsen af
evangeliet. Udvalgte af Gud, beseglede med indvielsens blod, er det deres pligt at
redde mænd og kvinder fra den truende tilintetgørelse.’  Mesterens Efterfølgere, s.
192.

‘Vismand indfanger sjæle’

5. Hvad bliver vi fortalt om dem, som vinder sjæle? Ordsp. 11, 30.

BEMÆRK: ‘Hvis du vil arbejde sådan, som det er Kristi hensigt, hans disciple skal
arbejde,  og vinde sjæle  for  ham,  vil  du føle  trang til  dybere  erfaring  og større
kendskab til guddommelige ting, og du vil hungre og tørste efter retfærdighed. Du
vil  bede inderligt  til  Gud, din tro vil blive styrket  og din sjæl drikke dybere af
frelsens kilde. Den modstand og de prøvelser, du møder, vil drive dig til bøn og til
læsning i Skriften, og du vil opnå en stedse dybere erfaring. Uegennyttigt arbejde
for  andre  giver  karakteren  dybde,  fasthed  og  kristelig  ynde  og  bringer  fred  og
lykke.  Man kommer til  at  tragte  efter  højere ting,  og der  bliver  ingen  plads til
dovenskab eller egennytte. De, som således øver sig i de kristelige dyder, vil vokse
og blive stærke i Guds gerning. De vil få et klart åndeligt syn, en stadig voksende
tro og forøget kraft i bøn. Guds Ånd virker på dem og fremkalder en hellig harmoni
i  sjælen  som svar  på  den  guddommelige  påvirkning.  De,  som hengiver  sig  til
uegennyttige bestræbelser for andres bedste, arbejder visselig på deres egen frelse.
Den eneste måde, hvorpå vi kan vokse i nåden, er … efter bedste evne at bringe
hjælp og velsignelse til dem, der behøver vor hjælp.’ Vejen til Kristus, s. 80.

6. Hvilket løfte er givet angående dem, som fører syndere til retfærdighed?
Dan. 12, 3.
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BEMÆRK:  ‘“Vismand  indfanger  sjæle”  [Ordsp.  11,  30].  “De  forstandige  skal
stråle som himmelhvælvingens glans, og de, der førte de mange til retfærdighed,
skal lyse som stjerner for evigt” [Dan. 12, 3]. Det, der bliver udført ved menneskers
samarbejde med Gud, er et arbejde, der aldrig skal forgå, men bestå gennem evige
tider. Den, som gør Gud til sin visdom, som vokser op til mands fulde modenhed i
Kristus Jesus, vil stå foran konger, foran verdens såkaldte store mænd, og forkynde
hans pris, som kaldte ham fra mørket til sit underfulde lys. Videnskab og litteratur
kan  ikke  bringe  det  lys  ind  i  menneskers  formørkede  sind,  som  det  herlige
evangelium om Guds Søn kan. Guds Søn alene kan gøre det store arbejde med at
oplyse sjælen. Intet under at Paulus udbryder: “Jeg skammer mig nemlig ikke ved
evangeliet, thi det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror” (Rom. 1, 16). Kristi
evangelium bliver en væremåde for dem, som tror, og gør dem til levende breve,
som kendes og læses af alle mennesker. På denne måde kommer gudfrygtighedens
surdej til mange. Himmelske væsener er i stand til at skelne de sande elementer af
storhed i karakteren, for kun godhed bliver agtet som dygtighed af Gud.’ Christian
Education, s. 97.    

‘Arbejderne er få’

7. Hvilket sørgeligt udbrud kom Mesteren med? Matt 9, 37.  

BEMÆRK: ‘De, som hævder at tro på sandheden, men ikke føler nogen byrde for
andres  sjæle,  vil  til  stadighed  falde  fra,  og  det  vil  kræve  tid  og  styrke  fra
prædikantens side at bevare deres tro fra at lide skibbrud, mens de burde arbejde
med al  deres  styrke  for  at  fremholde livets og frelsens vej  for  deres  venner og
naboer. Hundreder af mænd og kvinder, som på nuværende tidspunkt bekender sig
til at beskæftige sig med Guds arbejde, gør ikke en tiende del af det, de kunne gøre,
hvis blot de ville benytte alle de evner, Gud har givet dem. Nogle gør bogstaveligt
talt intet for sandheden, og ved deres eksempel på ligegyldighed bringer de andre i
den samme unyttige  position og således spreder  fra  Kristus.  Denne sidstnævnte
gruppe indeholder langt de fleste. De tænker og planlægger kun for sig selv. Fædre
og mødre med deres små gør deres egen lille cirkel til deres verden. Al den kraft,
de ejer, er fokuseret på “mig og mit,” og med hvert år af deres liv bliver de mere
snæversynede og mere indskrænkede. De åbner ikke deres hjerter for Kristi nåde og
kærlighed,  og de gør ikke deres  natur  fri  og forædler deres  væsen ved at  nære
sympati med deres medmennesker.’ Review & Herald, 10. juni 1880.

8. Hvilken bøn beder Kristus os om at bede? Matt. 9, 38.
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BEMÆRK: ‘Grundvolden til den kristne kirke blev lagt af disse første få disciples
individuelle indsats. Først ledte Johannes to af sine disciple hen til Kristus. Derefter
finder en af disse en bror og fører ham hen til Kristus. Han kalder derefter Filip til
at følge ham, og han gik hen for at lede efter Natanael. Her er en lærerig lektie for
alle Kristi  efterfølgere.  Den lærer  dem vigtigheden af  personlig anstrengelse,  at
komme med direkte appeller til slægtninge, venner og bekendte. Der er dem, som
livet  igennem  hævder  at  kende  Kristus,  men  som  aldrig  gør  nogen  personlig
anstrengelse  for  at  føre  én  sjæl  til  Frelseren.  De  har  overladt  hele  arbejdet  til
prædikanten. Han kan være velkvalificeret til sit embede, men han kan ikke udrette
det  arbejde,  som Gud  har  overladt  til  menighedens  medlemmer.  Rigtig  mange
fritager sig selv fra at have en interesse i at frelse dem, som er borte fra Kristus, og
de er tilfredse med selvisk at nyde fordelene ved Guds nåde, mens de ikke gør
nogen direkte anstrengelse for at føre andre til Kristus. Der er arbejde for alle at
udføre i Herrens vingård, og uselviske, interesserede, trofaste arbejdere vil her få en
stor  del  af  hans  nåde  og  den  belønning,  han  vil  skænke  herefter.  Ved  gode
gerninger  gøres  der  brug  af  troen,  og  mod og håb  er  i  overensstemmelse  med
virksom tro. Grunden til, at mange, der bekender sig til at være Kristi efterfølgere,
ikke har en lysende og levende erfaring, er, fordi de ikke gør noget for at opnå det.
Hvis de ville beskæftige sig med det arbejde, som Gud ville have dem til, ville
deres  tro  øges,  og  de  ville  have  fremgang  i  det  guddommelige  liv.’ Spirit  of
Prophecy, bind 2, s. 66.

‘Der kommer en nat’

9. Hvordan udtrykte Jesus, hvor presserende han følte, at det arbejde, hans
Fader havde betroet ham, var? Joh. 9, 4. Sammenlign med Joh. 4, 34.

BEMÆRK:  ‘Det,  verden  har  mest  behov for,  er  en  helliget  anstrengelse  for  at
omvende sjæle. Tusinder og tusinder omkommer uden kendskab til sandheden. Min
sjæl bliver sommetider dybt berørt, når jeg ser det frygtelige billede. Jeg henstiller
indtrængende vort folk til at søge at få hver tanke til at indordne sig under Kristus,
så alle deres kræfter kan anvendes i arbejdet med at frelse sjæle. Ingen bør sove nu.
Det er tid for os at vågne og spejde efter sjæle som de, der må stå til regnskab. Vil
vore menigheder nu rejse sig og forstå situationen? Kristi repræsentanter skal bære
en byrde for sjæle. Hver nation og slægt og hvert tungemål og folk skal høre det
sidste nådesbudskab til verden.’ Reflecting Christ, s. 204.
 
10. Hvilket desperat råb vil lyde fra dem, som for sent indser, at frelsens dag

er endt? Jer. 8, 20.
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BEMÆRK: ‘Åh, hvor er der mange, der ikke har søgt deres sjæles frelse, der snart
vil udbryde med bitter klage: “Kornhøst er omme, frugthøst endt, og vi er ej frelst!”
Jer. 8, 20. Vi lever i den afsluttende tid af denne jords historie. Profetien opfyldes i
hast. Prøvetidens timer går hurtigt. Vi har ingen tid at spilde, ikke et øjeblik. Lad os
ikke  blive  fundet  sovende  på  vor  vagt.  Lad  ingen  sige  i  sit  hjerte  eller  i  sine
gerninger: “Min herre lader vente på sig.” Lad budskabet om Kristi snare genkomst
lyde med alvorlige, advarende ord. Lad os overalt overtale mænd og kvinder til at
angre  og  fly  fra  den  kommende  vrede.  Lad  os  vække  dem  til  at  berede  sig
øjeblikkeligt, for vi ved ikke meget om, hvad der ligger foran os. Lad prædikanter
og  lægmedlemmer  gå  ud  på  høstmarkerne  for  at  opfordre  de  ligegyldige  og
ligeglade til at søge Herren, medens han findes. Arbejderne vil få en høst, hvor som
helst de forkynder Bibelens glemte sandheder. De vil finde nogle, der vil modtage
sandheden  og  hellige  deres  liv  til  at  vinde  sjæle  for  Kristus.’   Vejledning  for
Menigheden, bind 3, s. 227.    

‘Advarer du derimod den gudløse’

11. Hvilket dyrebart løfte gav Kristus dem, som er villige til at gøre deres del i
hans værk? Matt. 28, 20b.

BEMÆRK: ‘Der er et stort arbejde at udføre på jorden, og Herren Jesus har taget
mennesker som sine samarbejdspartnere, for at himmelske væsener kan samarbejde
med menneskelige væsener.  Kristus led sjælekval for verdens forløsning, og de,
som arbejder sammen med Gud, er Kristi repræsentanter for vor verden, og de vil
have medlidenhed med de fortabte og vil lide sjælekval for menneskers forløsning.
Medmindre menigheden vågner  op og udfører  sin pligt,  vil  Gud stille hende til
regnskab for de fortabte sjæle.’ Testimonies to Ministers, s. 198.

12. Hvilken  højtidelig  advarsel  giver  Herren  dem,  som  undlader  at  give
advarselsbudskabet? Ez. 3, 18-19.

BEMÆRK: ‘John Welch, en evangeliets forkynder, nærede en så tung byrde for
sjæle, at han ofte stod op om natten for at bede til Gud om deres frelse. Ved en vis
anledning tiggede hans hustru ham om at tage hensyn til sit helbred og ikke udsætte
sig for fare. Hans svar var: “Kvinde! jeg har tre tusind sjæle at svare for, og jeg ved
ikke, hvordan det står til med dem.”’ Evangeliets Tjenere, s. 22. 
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‘Agt vel på, at ikke nogen skal føre jer vild’

UDENADSVERS: ‘Men Ånden siger med klare ord, at i  de sidste tider skal
nogle falde fra troen, idet de lytter til forførende ånder og dæmoners lærdomme’ 1
Tim. 4, 1.

STUDIEHJÆLP: Testimonies, bind 5, s. 289-297.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 2 Tess. 2, 3-12.
LEKTIENS MÅL: At studere farerne ved vildledelse og fanatisme, og hvordan

de undgås.

Indledning
‘Ligesom slangen, som glidende sniger sig frem, har fanatisme sneget sig ind for at
forårsage uoverensstemmelse og ufred og for at drage Guds folks opmærksomhed
bort fra den ophøjende evige sandhed. Jeg pålægger mine brødre og søstre ikke at
give agt  på fabler.  Sæt ikke fejlagtige  teorier  ind i  andres  sind, som aldrig bør
næres.  Undervis  om,  hvad  Kristus  lærte.  Han  sagde:  “Lær  af  mig,  thi  jeg  er
sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle” (Matt. 11, 29).
Hans undervisning indeholder netop det, der er behov for i disse sidste dage. Der er
intet behov for at bringe en masse affald ind, som i sidste ende vil blive fortæret.
Lad os ikke give verden det indtryk,  at vi er en gruppe fanatikere.’ Manuscript
Releases, bind 20, s. 339. 

‘Med deres søde tale og fagre ord forfører de troskyldiges
hjerter’

1. Hvilke advarsler gav Kristus om vildledelser i de sidste dage? Matt. 24, 4. 
11. 24.   

BEMÆRK: ‘De, som lever midt i de sidste dages farer, dage der kendetegnes ved,
at masserne vender sig fra Guds sandhed til fabler, vil have et stort arbejde med at
vende sig fra de fabler, som alle vegne er forberedt for dem, og som har lyst til at
mætte sig i upopulær sandhed. De, som vender sig fra disse fabler til sandheden,
foragtes, hades og forfølges af dem, som fremsætter fabler for folket, så de kan tage
imod dem. Satan er i krig med levningen, som bestræber sig på at holde Guds bud
og Jesu vidnesbyrd. Onde engle har fået befaling om at bruge mennesker som deres
agenter på jorden. Disse kan med det største held udøve en indflydelse for at gøre
Satans angreb mest virksomme mod levningen, som Gud kalder “en udvalgt slægt,
et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans
guddomskraft, som kaldte jer fra mørket til sit underfulde lys.” Dette er Satan fast
besluttet på at forhindre. Han vil bruge enhver, som vil tage del i hans tjeneste, til at
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forhindre Guds udvalgte folk i at forkynde hans pris, som kaldte dem fra mørket til
sit underfulde lys. At skjule og dække dette lys, at få folket til at nære mistillid til
det, til at ikke at tro det, er den store oprørers og hans hærs arbejde. Mens Jesus
renser sit folk og forløser dem fra al synd, vil Satan bruge sine styrker til at hindre
arbejdet og forhindre fuldkommengørelsen af de hellige. Han udøver ikke sin kraft
på dem, som er helt tildækket med bedrag og muret inde af fabler og vildfarelse, og
som ikke gør nogen anstrengelse for at modtage og adlyde sandheden. Han ved, at
han  er  sikker  på  dem;  men de,  som søger  sandheden,  så  de  kan  adlyde  den  i
kærlighed  til  den,  er  dem,  som opflammer  hans  ondsindethed  og  vækker  hans
vrede. Han kan aldrig svække dem så længe, de holder sig tæt til Jesus; derfor er
han glad, når han kan lede dem til ulydighed.’ Testimonies, bind 2, s. 105.

2. Hvilket  råd  gav Paulus  angående dem,  som lærer  ting,  der  forårsager
splittelse blandt Guds folk? Rom. 16, 17-18.

BEMÆRK: ‘Satan søger altid at splitte Guds folks hjerter og tro. Han ved godt, at
enighed er deres styrke og splid deres svaghed. Det er vigtigt og livsnødvendigt, at
alle Kristi efterfølgere forstår Satans påfund og med en forenet front imødegår hans
angreb  og  besejrer  ham.  De  behøver  at  gøre  stadige  anstrengelser  for  at  stå
sammen, endda hvis det koster dem noget.’ Testimonies, bind 3, s. 434.

‘Antikrists ånd’

3. Hvilken specifik advarsel om bedrag gav Johannes? 1 Joh. 4, 1-3.

BEMÆRK:  Som  et  resultat  af  dialog  med  calvinister  har  nogle  taget  det
standpunkt,  at  Kristus  ikke  kom ‘i  kødet,’  det  vil  sige  med  sine  menneskelige
forfædres arvelighed, men hævder, at han blev givet ‘Adams natur før syndefaldet.’
Eftersom han ikke kunne have arvet denne natur fra sine menneskelige forfædre
(Adam  kunne  ikke  videregive  en  sådan  natur),  betyder  fremsættelsen  af  denne
påstand reelt set en benægtelse af, at Kristus kom ‘i kødet,’ det vil sige som et ægte
menneske. Calvinister accepterer selvfølgelig ikke engang, at Kristus kom i Adams
natur før syndefaldet. I stedet lærer de, at hans guddommelige natur tog en slags
sammensat menneskelighed, hvilket ikke var den natur, som Maria havde, at hans
menneskelighed var blot et ydre dække af hans fuldkomne højere natur, som ikke
kan  synde.  Her  er  et  typisk  calvinistisk  udtryk  af  dette  syn:  ‘Han  var  Gud-
mennesket. Adam blev skabt som et væsen underlagt syndefaldet. Jesus Kristus var
Gud-mennesket, ikke underlagt syndefladet.’ Ord fra Donald Barnhouse, 16. maj
1958.            
‘Ved hvert skridt blev Guds Søn angrebet af mørkets magter. Efter sin dåb blev han
af Ånden drevet ud i ørkenen, hvor han blev fristet i fyrre dage. Folk har skrevet til
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mig og hævdet, at Kristus ikke kan have haft samme natur som mennesket, for hvis
han havde haft det, ville han være faldet for de samme fristelser. Hvis han ikke
havde haft menneskets natur, kunne han ikke være blevet vort eksempel. Hvis han
ikke havde del i vor natur, kunne han ikke være blevet fristet, som mennesket blev.
Hvis det ikke havde været muligt for ham at give efter for fristelse, kunne han ikke
komme  os  til  hjælp.  Det  var  en  betydningsfuld  realitet,  at  Kristus  kom for  at
udkæmpe kampen som menneske på menneskehedens vegne. Hans fristelse og sejr
fortæller,  at  menneskene  må efterligne  mønsteret,  de  må få  del  i  guddommelig
natur.’ På fast grunn, bog 1, s. 405.

4. Hvilket andet angreb på Kristus bliver i stigende omfang gjort i dag? Joh.
10, 33.

BEMÆRK: Mens et tiltagende antal er villige til at acceptere ægtheden af Kristi
menneskelighed, fornægter de hans guddommelighed. Nogle sekter, som Jehovas
Vidner, gør dette til en central lære. Det er ikke tilfældigt, at alle de bibelvers, som
forfægter Kristi guddommelighed, er blevet ændret i den ene eller den anden af den
overvældende mængde af nyere bibeloversættelser. Betragt de følgende vers, mens
du studerer dette spørgsmål: Matt. 1, 23; Joh. 1, 1-3; Fil. 2, 5-6; Joh. 8, 58; Joh. 20,
28; Heb. 1, 8; 1 Tim. 3, 16, osv. 
‘I Kristus findes livet, det oprindelige, det retmæssige, det iboende. “Den, som har
Sønnen, har livet.” Joh. 5, 12. Kristi guddommelighed er den kristnes forvisning
om evigt liv.’ Den Store Mester, s. 362.

‘Tyde egenmægtigt’

5. Hvilken advarsel gav Peter om dem, der kommer frem med individuelle
fortolkninger af bibelske profetier? 2 Pet. 1, 20.

BEMÆRK: ‘Tusinder af forklædte fristelser lurer på dem, der har sandhedens lys.
Det  eneste  sikre  er  ikke  at  tage  imod  nogen  ny  læresætning  eller  tolkning  af
Skriften uden først at fremlægge den for erfarne brødre. Gør dette med et ydmygt,
lærvilligt hjerte og alvorlig bøn, og hvis de ikke ser noget lys i det, bøj dig da for
deres dom – for det står vel til, hvor mange giver råd. Der vil fremstå mænd og
kvinder, som siger, at de har fået nyt lys eller en ny åbenbarelse, der er tilbøjelig til
at svække troen på de gamle milepæle.  Deres  læresætninger kan ikke stå for at
prøves ved Guds ord, men alligevel vil nogle blive bedraget. Man vil sprede falske
rygter,  og nogle vil blive bedraget… Vi kan ikke være vågne nok over for alle
former  for  vildfarelse,  for  Satan  søger  hele  tiden  at  drage  mennesker  bort  fra
sandheden. Vi må understrege betydningen af enighed. Vi skal ikke forlange, at alle
skal tænke ligesom vi, men hvis alle søger Kristi ydmyghed, vil de have Kristi sind.
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Og så vil der være enighed i ånden. Jeg opfordrer indtrængende dem, der tror på
sandheden, til at være enige med deres brødre. Prøv ikke at give verden anledning
til at sige, at vi er yderliggående og uenige - at nogle siger én ting og andre noget
andet. Undgå uenighed.’ Det skal ske i de sidste dage, s. 93-94.

6. Hvad advarede Paulus om angående dem, som lærer falskhed? ApG. 20,
29-30.

BEMÆRK: ‘Gud har ikke forbigået sit folk og valgt en enkelt mand her og der som
de eneste, der er værdige til at få hans sandhed betroet. Og han giver ikke en enkelt
mand  et  lys,  der  er  i  modstrid  med  menighedens  tro.  Mennesker  har  ved  alle
reformbevægelser gjort  krav på dette… Lad ingen selvsikkert mene, at Gud har
givet dem et specielt lys frem for deres brødre… Én får en ny original idé, der ikke
synes at være i strid med sandheden. Han … betragter den, indtil den forekommer
ham enestående smuk og betydningsfuld. Satan har magt til at fremstille tingene i
et falsk lys. Til sidst bliver det hans eneste store interesse, som alt andet drejer sig
om,  og  sandheden  bliver  fortrængt  i  hans  hjerte…  Tag  jer  i  vare  for  mindre
betydningsfulde  emner,  der  har  tilbøjelighed  til  at  aflede  opmærksomheden  fra
sandheden. Vildfarelse er aldrig uskadelig. Den stiller aldrig tilfreds, men medfører
forvirring og frafald.’ Det skal ske i de sidste dage, s. 92 -93.    

‘Fåreklæder’

7. Hvilken type bedragere advarede Jesus især sit folk imod? Matt. 7, 15-16.

BEMÆRK: ‘Lærere, som fremholder usandhed, vil opstå for at drage jer bort fra
den trange sti  og den snævre port.  Vogt  jer  for  dem! Selv om de skjuler  sig i
fåreklæder, er de indvortes glubende ulve… Vi opfordres ikke til at prøve dem efter
deres  skønne taler og høje bekendelser.  De skal  dømmes efter  Guds ord.’  Med
Mesteren På Bjerget, s. 144-145.
‘Der er personer i vore skoler, som i hjertet er fordærvet, men som har en vindende
talemåde, og for hvem det lykkes at fascinere en bestemt gruppe mennesker, og før
de  ubesindige  er  klar  over  det,  har  disse  menneskers  indflydelse  ændret  deres
meninger og formede dem efter disse fordærvede menneskers utiltalende karakter.
Men de,  som bærer  kristendommens kappe,  og dog styres  af  verdens  måde og
leveregler, fordærver moralen. De hævder at søge efter himmelske skatte, men den
atmosfære, som omringer deres sjæle,  er ladet  med en giftig og dødelig åndelig
tåge, og de bør skyes af dem, som vil forblive uplettede af verden.’ Fundamentals
of Christian Education, s. 298.
‘Når stormen nærmer sig, er der mange mennesker, der har foregivet at tro på den
tredje engels budskab, men som ikke er helliggjorte ved lydighed mod sandheden,
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der  opgiver  deres  stilling  og  slutter  sig  til  modstanderne.  Ved  at  forenes  med
verden og have del i dens ånd er de kommet til at se sagen i næsten samme lys, og
når prøven står for døren, er de beredt til at vælge den lette, populære side. Dygtige
mænd med vindende talemåder,  som engang frydede sig ved sandheden, bruger
deres  evner  til  at  bedrage  og  vildlede  sjæle.  De  bliver  deres  tidligere  brødres
bitreste fjender. Når de, der holder sabbatten hellig, stilles for retten for at svare for
deres tro, er disse frafaldne Satans dueligste agenter til at give et forkert billede af
dem og anklage dem og ophidse herskerne mod dem.’ Konfrontation, s. 499- 500.

8. Hvilken type personlighed vil aldrig opnå noget i Guds rige? 1 Mos. 49,
4a.

BEMÆRK: ‘Mange bliver ændret af hver strømning. De venter på at høre, hvad en
anden tænker,  og hans anskuelser  bliver godtaget  som sandheden. Hvis de ville
støtte sig fuldstændig til Gud, vil de vokse sig stærkere i hans styrke; men de siger
ikke til  Herren:  Jeg kan ikke træffe  nogen beslutning,  før  jeg kender din vilje.
Deres naturlige tilbøjelighed er at tillade en anden at være deres samvittighed, og
de taler, efter han har talt, de siger, hvad han siger, og handler, som han handler.
Når disse mennesker er i situationer, hvor de må tale og handle for sig selv, tør de
ikke komme med nogen bestemte meninger. Dog har de ofte ligesom Aron mange
evner. Gud har medlidenhed med sådanne svæklinge. Når mennesker i Guds værk
tillader  sig  selv  at  blive  købt  og  solgt,  når  de  bryder  sandheden  for  at  vinde
menneskers  gunst  og  anerkendelse,  registrerer  Gud  dem  som  forrædere  af  det
hellige hverv. Hvert menneske skal være moralsk uafhængigt og fast besluttet på, at
sindet  kun skal  formes af  Helligånden.  Gud søger  mennesker,  som er  parate til
omgående at handle, og som ikke er klar til at gentage uomvendte menneskers ord.
I en nødsituation vil sådanne mennesker lede ind på falske stier. Herren ønsker, at
vi skal trin for trin skal følge efter for at lære ham at kende.’ Review & Herald, 9.
maj 1899.

‘Sømmeligt og med orden’

9. Hvilken advarsel gav Paulus om onde ånders indflydelse blandt de kristne
i de sidste dage? 1 Tim. 4, 1.

BEMÆRK: ‘Før Guds endelige dom på jorden vil der blandt Herrens folk blive en
genoplivelse af den oprindelige gudfrygtighed, som man ikke har været vidne til
siden apostlenes dage.  Helligånden og Guds kraft  skal  udgydes over hans børn.
Mange vil til den tid forlade de kirker, der har sat kærlighed til denne verden over
kærlighed til Gud og hans ord. Mange, både præster og lægfolk, vil med glæde tage
imod  de  store  sandheder,  Gud  har  forkyndt  for  at  berede  folket  til  Herrens
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genkomst. Sjælefjenden ønsker at hindre dette, og før tiden er inde for en sådan
bevægelse,  vil han søge at hindre den ved at komme med en forfalskning. I de
kirker, han kan få ind under sin vildledende magt, vil han få det til at se ud, som om
det er Guds særlige velsignelse, der udgydes. Der vil komme noget, der ser ud som
en stor  åndelig interesse.  Mange skal  juble over Guds vidunderlige  gerning for
dem, mens denne i virkeligheden stamme fra en anden ånd. Under et religiøst skær
vil Satan søge at udstrække sin magt over den kristne verden.’  Konfrontation, s.
383.
 
10. Hvilken advarsel  gav Paulus om larmende og kaotiske gudstjenester? 1

Kor. 14, 23.

BEMÆRK:  ‘En  sindssyg  larm  vil  overvælde  mennesker  og  ødelægge  det,  der
kunne  have  været  en  velsignelse,  hvis  det  var  blevet  ledet  på  den  rette  måde.
Sataniske kræfter vil blande sig med en larm og forvirring. Det vil være som et
karneval – og det vil man kalde Helligåndens gerning! … Det, der tidligere er sket,
vil gentage sig i fremtiden. Satan vil gøre musikken til en snare ved den måde, den
ledes på. Vi skal ikke dyrke mærkelige ophidsende stemninger, som i virkeligheden
gør sjælen uimodtagelig for Helligåndens dybt bevægende gerning. Guds værk er
altid præget af ro og værdighed. Man har anset fanatisme, uægte ophidselse, falsk
tungetale og støjende adfærd for Guds gaver til menigheden, og nogle er blevet
bedraget af dette. Resultaterne af disse ting har ikke været gode. “I skal kende dem
på deres frugter.” Fanatisme og støj er blevet anset for særlige tegn på tro. Der er
nogle,  som ikke er tilfreds  med et  møde, hvis det  ikke giver  dem en følelse af
lykkelig ophidselse. De ønsker at opleve en slags følelsesmæssig rus. Men sådanne
møder har ikke nogen gavnlig indflydelse. Når den lykkelige følelsesrus er forbi,
synker de endnu dybere end før mødet, fordi deres lykke ikke stammer fra den rette
kilde.’ Det skal ske i de sidste dage, s. 158 -159.    

‘Uden I bliver i mig’

11. Hvad er vor eneste sikkerhed for fanatisme og bedrag? Joh. 15, 4-6.

BEMÆRK: ‘Vor eneste tryghed er at blive beskyttet  af Guds nåde hvert eneste
øjeblik. Vi må ikke koble det åndelige syn ud, så vi kalder det gode ondt og det
onde godt. Uden at nøle eller komme med indvendinger bør vi lukke alle sindets
indfaldsporte og vogte  dem sådan,  at  ikke noget  ondt  slipper  ind.’  Det  Kristne
Hjem, s. 313   
‘Enhver kristen må stadig stå på vagt og bevogte enhver indgang til sjælen, hvor
Satan kan få adgang.  Han må bede om guddommelig hjælp og samtidig resolut
modstå enhver tendens til at synde. Ved mod, tro og anstrengende arbejde kan han
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sejre. Men han må huske på, at for at han kan sejre, må Kristus bo i ham og han i
Kristus.’ Kristus Alene, s. 343.

12. Hvilket løfte kan vi stole på, når vi står over for rådvildhed og forvirrende
spørgsmål? Es. 30, 21.

BEMÆRK: ‘‘Nogle, som taler fra prædikestolene, gør de himmelske budbringere i
forsamlingen skamfulde over dem. Det dyrebare evangelium, som det har kostet så
meget at bringe ud til verden, bliver misbrugt. Der er billig, tarvelig tale; groteske
holdninger  og  ansigtstræk.  Nogle  taler  meget  hurtigt,  andre  taler  på  en  grødet,
utydelig måde. Alle, der tjener foran folket, bør føle, at det er en højtidelig pligt at
beherske  sig  selv.  Han  bør  først  overgive  sig  selv  til  Herren  i  fuldstændig
selvfornægtelse,  fast besluttet på, at han ikke vil have noget af selvet, men hele
Jesus. Ordet er prædikantens lys, og når den gyldne olie flyder fra de himmelske
oliventræer og ned i skålen, får det livets lampe til at skinne med en klarhed og
styrke, som alle kan se. De, som har privilegiet at sidde under en sådan tjeneste, vil
føle et indre liv, hvis deres hjerter  er modtagelige for Helligåndens indflydelse.
Guds kærligheds ild vil blive tændt i dem. Bibelen, Guds ord, er livets brød. Den,
som  brødføder  Guds  hjord,  må  først  spise  af  brødet,  som  er  kommet  ned  fra
himmelen. På hver side vil han se sandheden. Han vil ikke vove at træde frem for
Guds folk, før han har samtalet med Gud. Han ledes til at arbejde,  som Kristus
arbejdede. Han respekterer de forskellige sind, som udgør hans tilhørere. Han har et
ord, som berører alles sag, ikke verdslige, forvirrende ideer. Han har ikke ret til at
indføre den verdslige rådvildhed. Livets brød vil mætte hver sulten sjæl.’ Special
Testimonies, serie A, No, 8, s. 26.  
‘Når vildfarelser  opstår og bliver  forkyndt  som bibelsk sandhed, vil  de,  der har

forbindelse med Kristus, ikke stole på, hvad prædikanten siger. Men de vil
ligesom de retsindige fra Berøa dagligt granske Skrifterne for at se, om det
forholder sig således. Når de finder ud af, hvad der er Herrens ord, vil de tage
deres standpunkt på sandhedens side. De vil høre den sande Hyrdes stemme
sige: “Her er vejen, I skal gå.” På denne måde vil du lære at gøre Bibelen til
din vejleder, og en fremmedes stemme vil du hverken høre eller følge.’  Faith
& Works, s. 86.
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‘Til al udholdenhed og tålmodighed’

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

STUDIEHJÆLP: God’s Amazing Grace, s. 248.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Sal. 37, 1-11.
LEKTIENS MÅL: At studere vigtigheden af udholdenhed i Guds folks liv.

Indledning
‘De, som prøver at rense deres sjæle ved lydighed mod sandheden, men som ikke
har haft nogen anledning for at gøre særlige anstrengelser og ofre for Kristus og
hans  sag,  bør  finde  trøst  i  den  tanke,  at  det  ikke  nødvendigvis  er  martyrens
selvovergivelse,  der  er  det  mest  antagelige  hos  Gud.  Det  er  måske  ikke
missionæren, hvis liv har været et liv af prøvelse og udholdenhed, som står øverst i
himmelens  optegnelse.  Men  den  kristne,  som er  således  i  sit  private  liv,  i  sin
daglige kamp med selvet, i beherskelsen af sine lidenskaber, i renheden af sine mål
og tanker,  i  tålmodighed,  mildhed, langmodighed under provokationens prøve, i
fromhed, i hengivenhed, i hellig tro og tillid til Gud, i trofasthed i de små ting, og
som repræsenterer Jesu karakter i hjemmet, - at en sådan kan være mere dyrebar i
Guds øjne, end det menneske, som tager ud for at missionere i hedenske lande, eller
som går op på skafottet for at dø for sin tro.’ Gospel Workers, 1892 udgave, s. 217. 

‘Ved jeres udholdenhed skal I vinde jeres sjæle’

1. Hvilken advarsel gav Kristus om de prøvelser, som de kristne vil opleve,
hvilket løfte gav han og hvilken egenskab rådede han dem indtrængende
om at besidde, som vil gennemgå disse prøvelser? Luk. 21, 16-19.   

BEMÆRK:  ‘De,  som bekender  sig  til  sandheden,  må  holde  standarden  høj  og
foranledige andre til at nå op til den. Jeg så, at nogle er nødt til at vandre på den
lige vej alene. Deres ledsagere og deres børn vil ikke gå på den selvfornægtende vej
sammen  med  dem.  Tålmodighed  og  overbærenhed  bør  altid  kendetegne  disse
ensomme pilgrimmes liv, idet de følger deres velsignede Mesters eksempel. De vil
have mange prøvelser at udholde, men de har et håb, som gør sjælen stærk, som
løfter  dem  op  over  jordens  prøvelser,  som  hæver  dem  over  forhånelse,
latterliggørelse og bebrejdelse. De, som besidder et sådant håb, bør aldrig have en
streng,  uvenlig  ånd.  Dette  vil  kun skade  deres  egen  sjæl  og jage  deres  venner
længere bort fra  sandheden.  Behandl  dem blidt. Giv dem aldrig anledning til  at
bebrejde  Kristi  sag;  men  opgiv  aldrig  sandheden  for  at  behage  nogen.  Vær
besluttet, vær fast, vær rodfæstet, hav ikke et tvivlende sind. Men hvis din ledsager 
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og dine børn ikke vil  komme, hvis du ikke kan vinde dem til  at  give efter  for
sandhedens krav, så gør deres liv her så behageligt som muligt; for alt, hvad de
nogensinde vil nyde, er denne fattige verden. Men lad ikke din pligt over for dem
komme i vejen for din pligt over for Gud.’ Spiritual Gifts, bind 2, s. 266.

2. Hvilken holdning anbefaler Paulus, at vi har til vore prøvelser? Rom. 5, 3-
4. Sammenlign med Jak. 1, 2-3.

BEMÆRK: ‘Ordet siger ikke: “I skal regne det for lutter glæde, når I falder under
prøvelser,” men “når I kommer ind i prøvelser.” Det er ikke nødvendigt at falde
under prøvelser, fordi I kommer ind i prøvelser. Men det er en trøst at vide, at når I
falder under prøvelser, så er I Guds sønner og døtre, og jeres prøvede tro virker –
dårlig vilje, knurren, gnavenhed? Nej, udholdenhed! Og dette er et bevis til os om,
at vi er Guds sønner og døtre, hvis troens prøve virker udholdenhed. Men Jesus vil
hjælpe os, fordi vi ser hen til Gud for støtte og styrke i enhver nødsituation. Vi
lærer af disse prøvelser. “Da vi nu er retfærdiggjorte af tro, har vi fred med Gud
ved vor Herre Jesus Kristus, ved hvem vi i troen har fået adgang til den nåde, som
vi nu står i; og vi priser os lykkelige over håbet om Guds herlighed. Ja, ikke det
alene, men vi priser os også lykkelige over vore trængsler, da vi véd, at trængselen
virker udholdenhed, og udholdenheden prøvet fasthed, og den prøvede fasthed håb,
og håbet  gør  ikke til  skamme;  thi  Guds kærlighed  er  udgydt  i vore hjerter  ved
Helligånden, som blev os givet” (Rom. 5, 1-5).’ The Upward Look, s. 282.

‘Være mild imod alle, dygtig til at lære fra sig, rede til at finde sig
i ondt’

3. Hvilken holdning bør en sand Kristi efterfølger vise mod andre? 1 Tess. 5,
14.

BEMÆRK: ‘Jesus, som døde for os, elsker os med en uendelig kærlighed; og vi må
elske  hverandre.  Vi  må  lægge  al  vor  selviskhed  til  side  og  arbejde  sammen  i
kærlighed  og  enhed.  Vi  har  elsket  og  forkælet  os  selv  og  undskyldte  vor
egensindighed;  mens  vi  har  været  nådesløse  mod vore  brødre,  som ikke  er  så
mangelfulde  som  os.  Herren  elsker  os  og  bærer  over  med  os,  selv  når  vi  er
utaknemmelige mod ham, glemmer hans nåde, er slemt vantro; men overvej dette,
brødre, hvor hårde vi er over for hinanden, hvor nådesløs; hvordan vi skader og
sårer hinanden, mens vi burde elske, som Kristus har elsket os. Lad os forandre os
fuldstændigt. Lad os nære kærlighedens dyrebare plante og fryde os over at hjælpe
hinanden. Vi må være venlige, overbærende, tålmodige med hinandens fejl; vi må
holde vor skarpe kritik til  os selv, men håbe på alt, tro på alt om vore brødre.’
Review & Herald, 22. april 1884.
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4. Mod  hvilke  guddommelige  egenskaber  drager  Paulus  vor
opmærksomhed, når han formaner kristne til at være enige? Rom. 15, 5.

BEMÆRK: ‘Lad dit hellige eksempel vende dine venners sympati mod himmelen;
“Thi den, som heri tjener Kristus, er velbehagelig for Gud og består for menneskers
dom. Lad os altså stræbe efter  det,  der fører  til  fred og indbyrdes opbyggelse.”
“Men vi, som er stærke, er skyldige at bære de svages skrøbeligheder og ikke gøre,
hvad der er os selv til behag. Enhver af os skal gøre, hvad der behager hans næste
og er til gavn og opbyggelse. Thi Kristus gjorde heller ikke, hvad der var ham selv
til behag; men som der står skrevet: ‘Spotten fra dem, der spotter dig, er faldet på
mig.’ Alt, hvad der forhen er skrevet, er jo skrevet, for at vi skal lære deraf, så vi
ved  udholdenhed  og  ved  den  trøst,  skrifterne  giver,  kan  bevare  vort  håb.  Og
udholdenhedens  og trøstens Gud give jer  at  være enige  indbyrdes,  som Kristus
Jesus vil det, så I enigt  og med én mund kan prise Gud, vor Herres Jesu Kristi
Fader.”’ Review & Herald, 14. maj 1901.

‘Udholdenhed for de hellige’

5. Hvilket løfte giver Gud til dem, som med udholdenhed holder hans ord?
Åb. 3, 10. Betragt Rom. 2, 7.

BEMÆRK: ‘I den nære fremtid vil vi forstå noget af hvad, det vil sige at blive
prøvet. Der vil være love i landet, som vil forstyrre vor lydighed mod Guds lov, og
da vil prøven, om hvilken side vi står på, komme, om vi er på Guds side eller på
deres side, der er imod Gud. Hver eneste af os ønsker at være beredt for det, som
kommer over vor verden. Ingen af jer kan med det samme springe ind i den stilling,
hvor I kan bestå Guds prøve. Det er ved tålmodigt at vedblive med at gøre godt, at
du opnår den bestanddel af karakteren, som vil gøre dig i stand til at bestå prøven.
Det er ved dagligt at bevare sjælens renhed og bede til Gud, at vi får styrke til at
bestå prøven.’ Christ Triumphant, s. 60.

6. Hvilken karakteregenskab blev udpeget som kendetegnet på Guds sidste
folk? Åb. 14, 12. Sammenlign med Åb. 13, 10b.

BEMÆRK: ‘Enhver Kristi efterfølger vil få mulighed for at vise kristen venlighed
og kærlighed;  og derved  viser  han,  at  han  besidder Jesu Kristi  religion,  Denne
religion  lærer  os  at  udvise udholdenhed og langmodighed,  når  vi  bringes  ind i
situationer, hvor vi får en hård og uretfærdig behandling. “Gengæld ikke ondt med
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ondt,  eller  skældsord  med  skældsord,  men  velsign  derimod;  thi  til  at  arve
velsignelse blev I kaldet” (1 Pet. 3, 9).  Da Kristus blev spottet, spottede han ikke
igen. Hans religion medbringer en ydmyg og stille ånd. Der en konstant behov for
udholdenhed, mildhed, selvfornægtelse og selvopofrelse i  udøvelsen af Bibelens
religion.  Men hvis Guds ord er et blivende princip i vort liv, vil alt, hvad vi gør,
hvert ord, hver triviel handling, afsløre, at vi er underlagt Jesus Kristus. Hvis Guds
ord bliver  lukket ind i  hjertet,  vil  det  tømme sjælen for  selvtilstrækkelighed  og
selvafhængighed. Vort liv vil være en kraft til det gode, fordi Helligånden vil fylde
vort sind med ting fra Gud.’ God’s Amazing Grace, s. 248.    

‘En Herrens tjener bør ikke leve i ufred’

7. Hvordan skal Kristi tjener reagere, når de står over for modstand? 2 Tim.
2, 24-25.  

BEMÆRK: ‘Når rådvildhed flokkes om dig, og folket modsætter sig sandheden,
skal du ikke ligegyldigt eller utålmodigt sige: “Nå, det er ligegyldigt, jeg kan ikke
hjælpe  dem.”  Gå  til  dem  i  Kristi  Ånd,  “med  sagtmodighed  tilrettevise  de
genstridige,  om  Gud  dog  ville  give  dem  omvendelse,  så  de  kan  komme  til
erkendelse af sandheden,” for “en Herrens tjener bør ikke leve i ufred, men være
mild mod alle, dygtig til at lære fra sig, rede til at finde sig i ondt.” Du skal komme
til  folk  med  sympati,  og  være  klædt  i  ydmyghed  ligesom  et  klædningsstykke.
Herren har sat sit folk til at være et lys for andre, og Guds nåde bør ses i alle dine
samtaler  og  adfærd.  Venlighedens  ånd  skal  kendetegne  al  din  færd  med
mennesker.’ Review & Herald, 26. april 1892.

8. Hvad bifaldt Herren  om den måde,  menigheden i  Efesus reagerede på
falsk lære? Åb. 2, 2-3.

BEMÆRK:  ‘Vi  vil  være  nødt  til  at  møde  uærlige  elementer  i  verden  og  i
menigheden. Mennesker vil stå frem og hævde at have stort lys; men de, som har
erfaring med Guds sag, vil se, at det, som de præsenterer som lys, er stort mørke.
Disse slags mennesker må behandles ifølge det, som er specificeret i Guds ord. De,
som er vildfarne, kan blive ophidset, når de forfægter deres synspunkter, men de,
som vandrer i lyset, kan være beherskede, venlige mod de vildfarne, “dygtige til at
lære fra sig,” idet de åbenbarer den kendsgerning, at de har bedt om og modtaget
visdom fra Gud.  De vil  ikke have nogen anledning til  at  være ophidsede,  men
anledning  til  at  handle  klogt,  tålmodigt  og  “med  sagtmodighed  tilrettevise  de
genstridige.”’Testimonies to Ministers, s. 164.
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‘Udholdenhed skal føre til fuldkommen gerning’

9. Hvilken fejl førte til, at Moses blev nægtet adgang til det forjættede land?
4 Mos. 20, 7-12.

BEMÆRK:  ‘Moses  viste  stor  svaghed  foran  folket.  Han  udviste  en  betydelig
mangel på selvbeherskelse,  en ånd lig den, som de knurrende besad. Han skulle
have været et eksempel på tålmodighed og udholdenhed for den skare,  som var
rede til at undskylde deres fejl, oprørsånd og urimelige knurren på grund af denne
fremvisning af fejl fra hans side.’ Conflict & Courage, s. 109.
 
10. Hvad vil udfaldet i karakteren hos den person, som udøver udholdenhed,

være? Jak. 1, 4.

BEMÆRK: ‘Satans fristelser er mange; men i teksten bliver vor opmærksomhed
henledt mod vantro og utålmodighed. “I ved jo, at når jeres tro prøves, virker det
udholdenhed.” Utålmodighed er da et resultat af manglende tro. “Og udholdenhed
skal føre til fuldkommen gerning, så I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå
tilbage i noget.” Hvis vi ikke fastholder udholdenhedens dyd, vil vi aldrig nå til en
tilstand  af  fuldkommenhed.  Nogle  af  os  har  et  nervøst  temperament,  og  det  er
naturligt for os at tænke og handle så hurtigt som et glimt; men lad ingen tro, at de
ikke kan lære at være udholdende. Udholdenhed er en plante, som vil vokse hurtigt,
hvis  den  passes  omhyggeligt.  Ved  at  lære  os  selv  grundigt  at  kende  og  så
kombinere Guds nåde med en fast beslutsomhed fra vor side kan vi blive sejrherrer
og blive fuldkomne i  alle  ting og ikke stå tilbage i  noget.  Udholdenhed udøser
fredens  og kærlighedens  balsam over  hjemmelivets  erfaringer.  Udholdenhed vil
søge efter enhed i menigheden, i familien og i samfundet. Denne nåde må indflettes
i vort liv.’ Historical Sketches, s. 134 

‘Så vent da tålmodigt, brødre, indtil Herrens komme’

11. Hvad bliver vi fortalt, at vi har behov for, mens vi venter på vor Frelsers
komme? Heb. 10, 35-37. Sammenlign med 2 Tess. 3, 5.

BEMÆRK: ‘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.
“Så  kast  da  ikke  jeres  frimodighed  bort,  den  har  nemlig  stor  løn  i  følge;  thi  I
behøver udholdenhed for at gøre Guds vilje og få, hvad der er forjættet. Thi ‘der er
endnu kun en liden stund, snart, snart, så kommer han, der skal komme, og han
tøver ikke.’” Heb. 10, 35-37. Se opad, se opad, og lad stadig din tro forøges. Lad
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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.

12. Hvilken sammenligning gør Jakob for at vise vigtigheden af tålmodighed?
Jak. 5, 7-8.

BEMÆRK:  ‘Pilgrim,  vi  befinder  os  endnu  på  denne  jord  med  dens  mørke  og
omvæltninger,  men inden  længe  vil  vor  Frelser  komme for  at  befri  os  og
skaffe os hvile.  Lad os i  tro dvæle ved den herlige  fremtid,  som Gud har
oprullet. Han, der døde for verdens synder, slår Paradisets porte op på vid gab
for alle dem, der tror på ham. Det varer ikke længe, før kampen er forbi og
sejren vundet. Vi skal snart se ham, som hele vort håb om evigt liv er knyttet
til.  I  hans  nærværelse  vil  dette  livs  prøvelser  og  lidelser  svinde  ind  til
ingenting. “Det gamle huskes ej mer, rinder ingen i hu.” “Så kast da ikke jeres
frimodighed bort, den har nemlig stor løn i følge; thi I behøver udholdenhed
for at gøre Guds vilje og få, hvad der er forjættet. Thi ‘der er endnu kun en
liden  stund,  snart,  snart,  så  kommer  ham,  der  skal  komme,  og  han  tøver
ikke.’” “Israel frelses … en evig frelse, i evighed bliver I ikke til skam og
skændsel.” Es. 65, 17; Heb. 10, 35-37; Es. 45, 17. Se opad, se opad, og lad
stadig troen vokse. Lad denne tro lede dig ad den trange vej, der fører gennem
portene  til  staden  ind  i  evigheden  –  den  herlige,  uophørlige  fremtid,  som
venter de forløste. “Så vent da tålmodigt, brødre! indtil Herrens komme. Se,
bonden bier på jordens dyrebare afgrøde og venter tålmodigt på den, til den
har fået tidligregn og sildigregn. Vent da også I tålmodigt, styrk jeres hjerter;
thi Herrens komme er nær.” Jak. 5, 7-8.’Patriarker og Konger, s. 356.
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‘Ét i troen’

UDENADSVERS: ‘Så gør min glæde fuldkommen ved alle at være enige, ved
at have den samme kærlighed, samme sjæl, samme sind.’ Fil. 2, 2.

STUDIEHJÆLP: Det skal ske i de sidste dage, s. 91-95.
LEKTIENS SKRIFTSTED: ApG. 15, 1-29.
LEKTIENS MÅL: At studere hvordan man bevare enheden, når man står over

for nye læresætninger.

Indledning
‘Der er tusind forklædte fristelser beredt for dem, der har sandhedens lys, og det
eneste sikre for enhver af os er, at vi ikke tager imod nogen ny lære, nogen ny
udlæggelse af Skriften, uden først at lægge den frem for brødre, som har erfaring.
Fremlæg den for dem i en ydmyg, lærvillig ånd og under alvorlig bøn; og hvis de
ikke ser noget lys deri, så bøj jer for deres skøn; for “vel står det til, hvor mange
giver råd.” Ordsp. 11, 14.’ Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 88. 

‘Hvem har forhekset jer?’

1. Hvordan udtrykte Paulus sin utilfredshed med dem, som vender sig bort
fra sandheden? Gal. 3, 1.   

BEMÆRK: ‘Der vil fremstå mænd og kvinder, som siger, at de har fået nyt lys
eller en ny åbenbarelse, der er tilbøjelig til at svække troen på de gamle milepæle.
Deres læresætninger kan ikke stå for at prøves med Guds ord, men alligevel vil
nogle blive bedraget. Man vil sprede falske rygter, og nogle vil blive bedraget… Vi
kan ikke være vågne nok over for alle former for vildfarelser, for Satan søger hele
tiden at drage mennesker bort fra sandheden. Vi må understrege betydningen af
enighed. Vi skal ikke forlange, at alle skal tænke ligesom vi, men hvis alle søger
Kristi ydmyghed, vil de have Kristi sind. Og så vil der være enighed i ånden. Jeg
opfordrer indtrængende dem, der tror på sandheden, til at være enige med deres
brødre.  Prøv ikke at give verden anledning til at sige,  at vi er yderliggående og
uenige - at nogle siger én ting og andre noget andet. Undgå uenighed.’ Det skal ske
i de sidste dage, s. 93-94.

2. Hvordan  udtrykte  Paulus  sin  fordømmelse  af  dem,  som  prædiker  et
alternativt evangelium? Gal. 1, 9.
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BEMÆRK: ‘De, som i dag er optaget med arbejde i Guds sag, vil møde akkurat
samme slags prøvelser, som Paulus måtte holde ud i sin gerning. Ved den samme
skrydende og forførende virksomhed vil Satan søge at få nyomvendt bort fra troen.
Der vil blive fremført teorier, som det ikke er klogt af os at have noget med at gøre.
Satan virker på en snu måde. Han vil føre listige vildfarelser ind for at formørke og
forvirre sindet og rykke frelsens læresætninger op. De, som ikke tager imod Guds
ord, sådan som det står, vil blive fanget i hans snare. I dag er det nødvendigt at
fremholde sandheden med hellig frimodighed. Guds folk må høre det vidnesbyrd,
som blev givet af Herrens budbringer til menigheden i den første tid: “Men om vi
selv eller en engel fra Himmelen forkyndte jer evangeliet i strid med det, vi har
forkyndt jer – forbandet være han!” (Gal. 1, 8).’ På fast grunn, bog 2, s. 52.

‘En ikke ringe ordstrid’

3. Hvad  var  resultatet  af,  at  mennesker  forkyndte  deres  egne  ideer  i
menigheden? ApG. 15, 1-2a.

BEMÆRK: ‘Tiderne  var  farefulde  for  menigheden.  Alle  vegne forekom Satans
forblindelser. Ved fejlagtige fremstillinger og falskhed søgte Satans udsendinge at
vække  modstand  mod  Kristi  lære,  og  som  følge  heraf  bragte  vildfarelser  og
uenighed menigheden i fare. Nogle, der bekendte sig til Kristus, hævdede, at hans
kærlighed frigjorde dem fra lydighed mod Guds bud. På den anden side var der
mange,  der  lærte,  at  det  var  nødvendigt  at  overholde  de  jødiske  skikke  og
formaliteter;  at en ren og skær overholdelse af loven uden tro på Jesu blod var
tilstrækkelig til at blive frelst. Nogle mente, at Kristus var et godt menneske, men
benægtede hans guddommelighed. Andre, der foregav at være tro mod Guds sag,
var bedragere, og ved deres liv fornægtede de Kristus og hans evangelium. Ved
selv at leve i synd bragte de vildfarelser ind i menigheden. Derved blev mange ført
ind i tvivlens og vildfarelsens labyrint.’ Mesterens Efterfølgere, s. 292.

4. Hvad var kilden til  falsk lære, og hvad er formålet med at introducere
falske læresætninger i menigheden? 1 Tim. 4, 1.

BEMÆRK:  ‘Lad  de  sandheder,  som er  grundlaget  for  vor  tro,  fremholdes  for
folket. Nogle vil falde fra troen, idet de lytter til forførende ånder og dæmoners
lærdomme. De taler om videnskab, og fjenden kommer ind og giver dem videnskab
i  overflod,  men  det  er  ikke  frelsens  videnskab.  Det  er  ikke  ydmyghedens,
helligelsens eller Åndens helliggørelses videnskab. Det er nu, vi skal forstå, hvad
grundpillerne i vor tro er, de sandheder, som har gjort os til det, vi er som et folk,
og som leder os trin for trin.’ Review & Herald, 25. maj 1905.
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‘Efter som vinden blæser’

5. Hvordan reagerede den første menighed på udfordringen ved dem, som
bragte nye lærdomme ind? ApG. 15, 2b.

BEMÆRK: ‘Vi må rådføre os med hinanden angående vanskelige sager.  Det er
rigtigt, at broder skal rådføre sig med broder. Og det er vort privilegium efter at
have gjort dette at bøje os ned sammen i bøn og bede om guddommelig visdom og
vejledning.  Men det  er  en sørgelig  fejl  for  én  menneskelig stemme at  være  en
kontrollerende magt.’ Evangelism s. 97.
‘Du ikke må være selvoptaget. Giv agt på, hvordan du hører, hvordan du forstår, og
hvordan du anvender Guds ord. Herren vil velsigne dig, når du samarbejder med
dine brødre. Dem, som han har sendt ud for at forkynde den tredje engels budskab,
har  virket  i  forening  med  de  himmelske  engle.  Herren  har  ikke  pålagt  dig  at
forkynde et budskab, som vil bringe splid i de troendes rækker. Jeg gentager, han
leder ikke nogen ved sin Helligånd til at forme en teori, som vil rokke ved troen på
de  alvorlige  budskaber,  han har  givet  sit  folk at  bringe  ud til  verden.’ På fast
grunn, bog 2, s. 117.

6. Hvilken advarsel er vi givet om falske lærere i menigheden? ApG. 20, 30.

BEMÆRK: ‘Den ene efter den anden vil komme med nyt lys, som går imod det
lys,  Gud  har  givet  gennem  Helligåndens  virksomhed… Vi  må  ikke  tage  imod
budskaberne  fra  dem,  som går  imod  enkelte  trospunkter.  De  samler  en  række
skriftsteder og bruger dem som beviser for deres teorier. Det er ofte blevet gjort i
de sidste halvtreds år. Bibelen er Guds ord, og som sådan må den blive respekteret.
Men at bruge den til at forsøge at rokke ved en af de bærende søjler, som Gud har
stadfæstet i disse halvtreds år, er en stor misforståelse. Den, som bruger Bibelen på
denne måde, kender ikke Helligåndens underfulde virken, som giver kraft og styrke
til de budskaber, som i denne tid er kommet til Guds folk.’ På fast grunn, bog 1, s.
157.    

‘Ikke må have højere tanker om sig selv, end han bør have’

7. Hvilken advarsel er vi givet om at være på vagt over for uberettiget tillid
til vore egne meninger og vurderinger? Rom. 12, 3.  

BEMÆRK: ‘Nogle har en medfødt uafhængighedstrang, som får dem til at tro, at
de har en bedre dømmekraft end deres medbrødre. Derved forhindrer de sig selv i
at opnå megen kundskab, som Gud ville have velsignet  dem med. Historien om
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Guds arbejde i fortiden viser, at nogle har en forståelse af én ting, andre af noget
andet. Det er hans plan, at der skal rådføres med hinanden. I mange rådgivere er der
tryghed.  Blandt  arbejderne  skal  der  være  harmoni  i  tanke  og  handling.
Læresætninger  og planer  må sammenlignes  med loven  og vidnesbyrdet.  Vi  bør
aldrig føle os for uafhængige til at lære af hinanden. Mens det ikke er efter Guds
plan, at ét menneskes sind skal styre alle andres sind, behager det ham ikke, når
individer  finder  nye  veje  eller  præsenterer  nye  ideer  uafhængigt  af  gruppen.’
Historical Sketches, s. 125.

8. Hvad var Kristi store ønske for alle, som følger ham? Joh. 17, 20-21. 23.

BEMÆRK: ‘Gud har til hensigt, at hans folk skal være en enhed, at de skal se med
de samme øjne og have det samme sind og det samme skøn. Dette kan ikke opnås
uden et klart, tydeligt og levende vidnesbyrd i menigheden. Kristi bøn var, at hans
disciple måtte være ét, ligesom han var ét med Faderen. “Ikke alene for disse beder
jeg, men også for dem, som ved deres ord kommer til tro på mig, at de må alle være
ét; ligesom du, Fader! i mig, og jeg i dig, at også de må være ét i os, så verden må
tro, at du har sendt mig. Og den herlighed, 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. 1, 20-23.”’ Vejledning for Menigheden, bind 1, s.
287.

‘Efter som vinden blæser’

9. Hvad var en vigtig grund til, at åndelige gaver blev givet menigheden? Ef.
4, 14.

BEMÆRK: ‘Guds stemme taler til os gennem hans ord, og der er mange stemmer,
vi vil høre; men Kristus har sagt, at vi skal tage os i agt for dem, som siger: Her er
Kristus, eller dér er Kristus. Hvordan kan vi så vide, at  de ikke har sandheden,
medmindre vi sammenligner alt med Skriften? Kristus har advaret os mod falske
profeter, som vil komme til os i hans navn og sige, at de er Kristus. Hvis du nu
indtager det standpunkt, at det ikke er vigtigt, at du selv forstår Skrifterne, vil du
være i fare for at blive ført væk med disse læresætninger. Kristus har sagt, at der vil
være en gruppe, som på gengældelses dommens dag vil sige: “Herre, Herre har vi
ikke profeteret i dit navn? Og har vi ikke uddrevet onde ånder ved dit navn? Og
gjort mange undergerninger ved dit navn?” Men Kristus vil sige: “Vig bort fra mig,
I, som øver uret.” (Matt. 7, 22-23.) Den tid kommer, da Satan vil gøre mirakler lige
for dine øjne og give sig ud for at være Kristus; og hvis du ikke er godt grundfæstet
i Guds sandhed, vil du blive lokket bort fra dit fundament. Din eneste redning er at
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lede efter sandheden som efter skjult skat. Søg efter sandheden, som ville du grave
efter skatte i jorden. Læg Guds ord, Bibelen, frem for din himmelske Fader og sig:
Oplys mig, vis mig, hvad der er sandhed. Og når Helligånden kommer ind i dit
hjerte og indprenter sandheden i din sjæl, vil du ikke uden videre give slip på den.’
Ye Shall Receive Power, s. 128.
 
10. Hvilket løfte gav Kristus om Helligånden? Joh. 16, 13.

BEMÆRK:  ‘“Tro  på  Herrens  eders  Gud,  og  I  skal  blive  boende,  tro  på  hans
profeter, og lykken skal følge eder.” 2 Krøn. 20, 20. “Til læren og til vidnesbyrdet;
hvis de ikke taler i overensstemmelse med dette ord, er det fordi, der ikke er noget
lys  i dem.” Es. 8, 20 (efter  engelsk overs.).  To tekster bliver her fremstillet for
Guds  folk:  to  betingelser  for  fremgang.  Loven,  som  Jehova  selv  har  talt,  og
profetiens ånd er de to kilder til visdom, som i enhver erfaring vil vejlede hans folk.
“Thi det skal være eders visdom og eders kløgt i de andre folks øjne… De skal
sige: ‘Sandelig, det er et viist og klogt folk.’” (5 Mos. 4, 6.) Guds lov og profetiens
ånd går hånd i hånd med at vejlede og rådgive menigheden, og når menigheden
erkender dette ved at adlyde hans lov, bliver profetiens ånd sendt for at vejlede den
på sandhedens vej.’ Loma Linda Messages, s. 33.    

‘I alle skal være enige indbyrdes’

11. Hvad vil sikre enighed i læresætninger i Kristi menighed? Joh. 10, 4-5.

BEMÆRK: ‘Apostlene var vidt forskellige i vaner og sindelag. Der var tolderen
Levi-Mattæus og den glødende zelot, Simon, som var en uforsonlig fjende af Roms
herredømme; den højsindede, impulsive Peter og den feje Judas; Tomas, som var
oprigtig,  skønt  frygtsom  og  ængstelig,  Filip,  der  var  langsomt  opfattende  og
tilbøjelig  til  at  tvivle,  og  de  ærgerrige,  djærve  sønner  af  Zebedæus,  og  deres
medbrødre.  De  blev  ført  sammen  med  alle  deres  forskellige  fejl,  og  alle  med
nedarvede og udviklede tilbøjeligheder til det onde; men i og ved Kristus skulle de
komme til at være i Guds nærhed og lære at blive ét i troen, i læren og i ånden. De
ville få deres prøvelser, deres årsager til at klage, deres forskellige meninger; men
så længe Kristus boede i deres hjerter, kunne der ikke blive nogen uenighed. Hans
kærlighed ville få dem til at elske hinanden. Mesterens opdragelse af dem ville føre
til udjævning af alle forskelligheder og gøre disciplene til en enhed, indtil de fik ét
sind og én mening. Kristus er det store midtpunkt, og de ville komme nærmere til
hinanden i samme forhold, som de nærmede sig midtpunktet.’ Den Store Mester, s.
195.
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12. Hvilket oprigtigt ønske havde Paulus for et dybt splittet menighed? 1 Kor.

1, 10.

BEMÆRK: ‘Kæmp alvorligt for enighed. Bed om den. Arbejd for den. Det vil give
åndelig sundhed, opløfte tankerne, forædle karakteren, give et himmelsk sind
og sætte jer i stand til at overvinde egoisme og ond mistanke og til mere end
sejre ved ham, der elskede jer og gav sig selv hen for jer. Korsfæst selvet og
agt hverandre højere end jer selv. På den måde kan I blive ét med Kristus.
Over for det himmelske univers og over for menigheden og verden vil I bære
det  ufejlbarlige  bevis  på,  at  I  er  Guds  sønner  og  døtre,  og  Gud vil  blive
herliggjort ved det eksempel, I viser. Verden trænger til at se det mirakel ske,
der binder Guds folks hjerter sammen i Kristi kærlighed. Den trænger til at se
Herrens folk få en plads med ham i den himmelske verden, i Kristus Jesus.
Vil I ikke i jeres liv give et vidnesbyrd om, hvad Guds sandhed kan gøre for
dem, der elsker og tjener ham? Gud ved, hvad I kan blive. Han ved, hvad den
guddommelige nåde kan gøre for jer, hvis I får del i den guddommelige natur.
“Men jeg formaner jer brødre, ved vor Herre Jesu Kristi navn, at der ikke må
findes splittelser iblandt jer, men at I skal være fuldt ud forenede i samme sind
og samme overbevisning.” (1 Kor. 1, 10)’ Counsels for the Church, s. 290-
291. 
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‘Mange giver råd’

UDENADSVERS: ‘Uden styre står et folk for fald, vel står det til, hvor mange
giver råd.’ Ordsp. 11, 14.

STUDIEHJÆLP: Counsels to Writers & Editors, s. 43-51.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Kol. 2, 1-8.
LEKTIENS MÅL: At studere hvordan Guds folk kan blive bevaret  fra falsk

lære ved at rådføre sig med hinanden.

Indledning
‘Selvagtelses  og  en  uhelligede  uafhængigheds  onder,  som  mest  svækker  vor
brugbarhed, og som vil vise sig at ruinere os, hvis de ikke overvindes, udspringer af
selviskhed. “Rådfør jer sammen” er budskabet, som er blevet gentaget for mig igen
og  igen  af  Guds  engel.  Ved  at  påvirke  ét  menneskes  dømmekraft,  kan  Satan
bestræbe sig på at styre tingene, som det passer ham. Det kan lykkes for ham at
vildlede  to  menneskers  sind;  men  når  flere  rådfører  sig  sammen,  er  det  mere
sikkert.’ Counsels to Parents, Teachers & Students, s. 92. 

‘Hvor to eller tre er forsamlede’

1. Hvilket løfte, har Kristus givet, og som Guds folk kan stole på? Matt. 18, 
20.   

BEMÆRK: ‘Dersom kristne ville komme sammen og tale med hverandre om Guds
kærlighed  og  forløsningens  dyrebare  sandheder,  ville  deres  egne  hjerter  blive
vederkvægede, og de ville vederkvæge hverandre.’ Vejen til Kristus, s. 102. 
‘Alle  burde  have  noget  at  sige  for  Herren,  for  ved  at  gøre  dette  vil  de  blive
velsignet.  En ihukommelses  bog skrives  om dem, der  ikke undlader  at  komme
sammen, men ofte taler til hverandre. De tiloversblevne af Guds folk skal vinde sejr
ved Lammets blod og ved det ord, de vidner… Vi burde ikke komme sammen for
at forholde os tavse; kun de vil ihukommes af Herren, der samles for at tale om
hans herlighed og ære og for at  fortælle om hans magt.  Over sådanne vil Guds
velsignelse hvile, og de vil blive vederkvæget.’ Budskaber til Menigheden, s. 137-
138.

2. Hvilket princip bør Guds folk følge, når de vurderer nye ideer, som er
blevet præsenteret for dem? Es. 8, 20.
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BEMÆRK: ‘Vore  brødre  må være  villige  til  på en oprigtig  måde at  undersøge
ethvert  stridsspørgsmål.  Dersom  en  bror  lærer  vildfarelse,  bør  de,  som  har
ansvarsfulde stillinger, få kendskab til det, og dersom det er sandhed, han lærer, så
bør de stille sig ved hans side. Vi burde alle vide, hvad der læres iblandt os, for hvis
det er sandhed, så behøver vi den. Vi er alle pligtige over for Gud til at vide, hvad
han sender os. Han har givet vejledning om, hvordan vi kan prøve enhver lære: “Til
loven og til vidnesbyrdet; dersom de ikke taler i overensstemmelse med dette ord,
så er det, fordi der ikke er noget lys i dem.” Es. 8, 20. Hvis det lys, som bliver
fremholdt, består denne prøve, må vi ikke nægte at tage imod det, selv om det ikke
stemmer med vore begreber. Ingen har sagt, at vi vil finde fuldkommenhed i noget
menneskes undersøgelser;  men det ved jeg,  at vore menigheder er  ved at  dø af
mangel på undervisning om emnet retfærdighed ved troen på Kristus og beslægtede
sandheder. Uden hensyn til hvem lyset bliver sendt ved, bør vi åbne vore hjerter og
tage imod det med Kristi sagtmodighed. Men mange gør det ikke. Når et omtvistet
punkt bliver fremholdt, kommer de med det ene spørgsmål efter det andet uden at
indrømme et punkt, når det er godt bekræftet. Måtte vi dog handle som mennesker,
som ønsker lys! Måtte Gud give os sin Helligånd dag for dag og lade sit ansigts lys
skinne over os, så vi kan være lærlinge i Kristi skole!’ Evangeliets Tjenere, s. 224-
225. 

‘Hvor godt og hvor lifligt er det!’

3. Hvilken ånd er ønskværdig blandt Guds bekendende folk? Sal. 133, 1-3.

BEMÆRK: ‘De, som tilhører Kristi hær, må arbejde med koordineret indsats. De
kan  ikke  være  soldater,  medmindre  de  adlyder  ordrer.  Forenet  handling  er
væsentlig. En hær, hvor hver del handler uden hensyn til de andre dele, har ingen
rigtig styrke. For at føje nyt territorium til Kristi rige, må hans soldater handle i
fællesskab.  Han  kræver  en  forenet  hær,  som bevæger  sig  støt  fremad,  ikke  en
gruppe bestående af uafhængige atomer. Hans hærs styrke skal bruges til et stort
formål. Dens stræben skal være koncentreret på ét mægtigt  punkt, ophøjelsen af
hans  riges  lov  foran  verden,  foran  engle  og  foran  mennesker.’  SDA  Bible
Commentary, bind 4, s. 1146.

4. Hvad skal da være enhver kristens mål? Ef. 4, 3.

BEMÆRK: ‘Lad ingen være selvsikker, som om Gud havde givet dem særskilt lys
frem for deres brødre. Kristus fremstilles som den, der bor i sit folk, og de troende
omtales som dem, der er “opbyggede på apostlenes og profeternes grundvold med
Jesus Kristus selv som hovedhjørnesten. I ham sammenføjes hele bygningen og
vokser til et helligt tempel i Herren; i ham bliver også I sammen med os opbygget
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til  en  Guds  bolig  i  Ånden.”  “Så  formaner  da  jeg,  den  fangne  i  Herren,”  siger
Paulus,  “jer  til  at  vandre  det  kald  værdigt,  hvormed  I  blev  kaldede,  med  al
ydmyghed og sagtmodighed, med langmodighed, så I bærer over med hverandre i
kærlighed og stræber efter at bevare Åndens enhed i fredens bånd; ét legeme og én
Ånd, ligesom I også blev kaldet til ét håb ved jeres kaldelse, én Herre, én tro, én
dåb, én Gud og alles Fader, som er over alle, gennem alle og i alle!” Ef. 2, 20-22; 4,
1-6.’ Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 87.

‘Lad os gå i rette med hinanden’

5. Med  hvilken  ånd  blev  sagen  løst,  når  uenigheder  opstod  i  den  første
menighed? ApG. 11, 18. Læs vers 1-18.

BEMÆRK: ‘Når en lære bliver fremholdt, som ikke stemmer med vore meninger,
bør vi gå til Guds ord, søge Herren i bøn og ikke give fjenden nogen plads til at
trænge ind med mistanke og fordom. Vi bør aldrig tillade den ånd, som samlede
præsterne  og  rådsherrerne  imod  verdens  Genløser,  at  gøre  sig  glædende.  De
klagede over, at han forvirrede folket, og de ønskede, at han ville lade det være i
fred; for han voldte forvikling og splid. Herren sender lys til os for at afprøve, hvad
ånd vi er. Vi må ikke bedrage os selv. Når vi i 1844 blev opmærksomme på noget,
som vi ikke forstod, bøjede vi knæ og bad Gud om at hjælpe os til at indtage det
rigtige standpunkt; og da blev vi i stand til at komme til en ret forståelse og se øje
mod  øje.  Der  var  ingen  splid,  intet  fjendskab,  ingen  ond  mistanke,  ingen
miskendelse af vore brødre. Hvor omhyggelig ville vi ikke sky ufordragelighedens
onde ånd, dersom vi bare kendte den!’ Evangeliets Tjenere, s. 225.

6. Med hvilken ånd nærmer Gud sig sit folk? Es. 1, 18a.

BEMÆRK: ‘Den uendelige Gud, hvis trone er i himlene, nedlader sig til at tale til
sit folk: “Kom, lad os gå i rette med hinanden;” (Es. 1, 18) men skrøbelige, fejlende
mennesker afviser stolt at gå i rette med deres brødre. De er parate til at fordømme
én,  som  godtager  noget  lys,  som  de  ikke  har  modtaget,  som  om  Gud  havde
forpligtet sig til ikke at give mere lys til nogen anden, end han har givet dem. Det er
den fremgangsmåde, som udvises af sandhedens modstandere i enhver tidsalder.
De glemmer, hvad Skrifterne siger: “Over de retfærdige oprinder lys.” (Sal. 97, 11.)
“Retfærdiges sti er som strålende lys, der vokser i glans til højlys dag.’ (Ordsp. 4,
18.) Det er sørgeligt, når et folk, som hævder at være reformatorer, holder op med
at  reformere.  Hvis  de,  der  bekender  sig  til  at  være  kristne,  vil  under  bøn
omhyggeligt  sammenligne deres synspunkter med Skrifterne og lægge alle deres
stolte meninger og deres ønske om overlegenhed til side, vil en flod af lys blive
udgydt over de menigheder, som nu vandrer i vildfarelsens mørke. Lige så hurtigt
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som hans folk kan bære det,  vil  han åbenbare  fejlene  i  deres  læresætninger  og
manglerne i deres karakter.’ Spirit of Prophecy, bind 4, s. 186.    

‘Fuldt forvisset i sit eget sind’

7. Hvilket princip skal vi bruge, når man iblandt os når frem til forskellige
konklusioner? Rom. 14, 5.  

BEMÆRK: ‘Når det  gælder  samvittighedsspørgsmål,  må sjælen ikke hindres  af
noget. Ingen skal føre opsyn med andres tanker eller dømme andre eller foreskrive
dem, hvad der er deres pligt. Gud giver enhver frihed til at tænke og til at følge sin
egen overbevisning. “Hver af os skal aflægge regnskab for sig selv over for Gud.”
Ingen har ret til at lade sin egen personlighed gå op i en højere enhed med et andet
menneskes. I alle spørgsmål af afgørende betydning “skal enhver blot være fuldt
forvisset i sit eget sind.” Rom. 14, 12. 5. I Kristi rige findes der ingen hovmodig
undertrykkelse, ingen påtvungen livsform.’ Den Store Mester, s. 374.

8. Hvem skal vi især have i tankerne, når omstridte spørgsmål opstår? Rom.
15, 1. Sammenlign med Rom. 14, 21. 19.

BEMÆRK: ‘Paulus opfordrede brødrene til  at  spørge sig selv,  hvilken virkning
deres ord og gerninger ville få på andre og ikke gøre noget, hvor uskyldigt det end
kunne være i sig selv, der kunne synes at billige afgudsdyrkelse eller vække anstød
hos dem, der var svage i troen. “Enten I nu spiser eller drikker, eller hvad I gør, så
gør  det  alt  til  Guds ære!  Bliv ikke til  anstød for  nogen,  hverken  for  jøde eller
græker eller Guds menighed.” Apostlens advarende ord til korinterne har bud til
alle tider og ganske særligt til vor egen tid.’ Mesterens Efterfølgere, s. 168-69.
‘Udsøgte  blomster  … viser  værdien  af  kultivering.  De  lærer  os,  at  det  er  vort
privilegium  at  blive  bedre.  Gud vil,  at  vi  skal  bringe  en  yndig  duft  ind  i  vor
livsgerning.  Vi  skal  være  Herrens  gartnere.  På enhver  måde skal  vi  tjene ham,
sådan  som  han  ønsker  det.  Lad  os  gøre  alt,  hvad  der  står  i  vor  magt,  for  at
forskønne  vor  karakter.  De  fintfølende  planter  må  vises  opmærksomhed.  De
værdiløse vildskud må fjernes. De, som er blevet væltet, må omsorgsfuldt bindes
op. Sådan må de svage i troen skænkes opdragende opmærksomhed.  De svage i
Herrens have, må vi binde op og give støtte. Fra den uendelige variation af planter
og blomster kan vi lære en vigtig lektie. Alle blomsterne har ikke den samme form
og farve. Nogle har en helbredende virkning. Nogle er altid vellugtende. Der er
bekendende kristne, som tror, at det er deres pligt at få alle andre kristne til at ligne
dem selv. Det er menneskenes plan, ikke Guds plan. I Guds menighed er der plads
til karakterer af lige så stor variation som blandt blomsterne. I hans åndelige have
er der mange blomster.’ Kraft Fra Det Høje, s. 254.
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‘Da talte de … med hverandre’

9. Hvilken gruppe blev især bifaldt af Gud? Mal. 3, 16.

BEMÆRK: ‘Fra tid til anden behøver vi i fællesskab at undersøge grundene for vor
tro. Det er vigtigt, at vi omhyggeligt studerer sandhederne i Guds ord; for vi læser,
at  nogle  skal  “falde  fra  troen,  idet  de  lytter  til  forførende  ånder  og  dæmoners
lærdomme.” Vi er i alvorlig fare, når vi tager let på nogen sandhed; for da er sindet
åbent for vildfarelse. Vi må tage os i agt for, hvordan og hvad vi hører. Vi behøver
ikke  at  søge  at  forstå  de  argumenter,  som mennesker  giver  til  støtte  for  deres
teorier, når det klart kan skelnes, at disse teorier ikke er i overensstemmelse med
Skrifterne.  Nogle,  som mener,  at  de  har  videnskabelige  viden,  giver  ved  deres
fortolkninger forkerte ideer om både videnskaben og Bibelen. Lad Bibelen afgør
ethvert spørgsmål, der er vigtigt for menneskets frelse.’ Daughters of God, s. 78.
 
10. Hvad bør være vort motiv, når vi taler sammen? Kol. 2, 2-3.

BEMÆRK:  ‘Som  Kristi  menighed  skal  I  arbejde  for  at  være  i  harmoni  med
hinanden, at være ét i hjertet, at være ét i sympati. Lad ikke hårde følelser opstå,
hvis I ikke alle kan se ens på hvert emne. Da sagen var ung, blev en dag med faste
og bøn holdt, hvis der var én, som ikke betragtede et sandhedspunkt på samme
måde,  som forsamlingen  betragtede  det.  Vi  prøvede  ikke  at  se,  hvor  adskilt  vi
kunne blive;  men vi  bad og ledte i Skrifterne,  indtil sandhedens lys  oplyste det
formørkede sind,  og alle  var  enige.  Sandheden er  en enhed,  så mægtig at  vore
fjender  ikke  kan  bestride  den.  Derfor  prøver  de  at  opildne  til  jalousi,  at  skabe
uoverensstemmelser  mellem  brødrene,  så  de  kan  ledes  til  at  skille  deres
hengivenhed fra Gud og fra hinanden. Der er styrke i enhed.’ Historical Sketches, s.
125.
‘Vi må nå frem til enhed i Kristus, så vil vort arbejde ikke være forgæves. Træk
læsset  i  fællesskab og giv ikke plads for  strid  og diskussion.  Vis at  sandheden
forener. Det vil gøre et mægtigt indtryk på tilhørerne. Enighed gør stærk. Dette er
ikke en tid, hvor man bør strides om uvæsentlige ting. Hvis mennesker, som ikke
har haft en levende forbindelse med Mesteren, viser, at deres kristne erfaring er
svag og usikker, vil sandhedens fjender, som opmærksomt vogter på os, gøre mest
muligt ud af noget sådan, og vi vil blive hindret i vort arbejde.  Vi må alle lære
ydmyghed, lære af ham, som er tålmodig og ydmyg af hjertet.’ På fast grunn, bog
1, s. 165.    
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‘Vel står det til’

11. Hvad vil sandsynligvis sikre trygge beslutninger blandt Guds folk? Ordsp.
11, 14.

BEMÆRK:  ‘Guds  folk  bør  underkaste  sig  hinanden.  De  bør  rådføre  sig  med
hinanden,  så  den  enes  mangel  bliver  dækket  af  den  andens  tilstrækkelighed.’
Review and Herald, 18. april 1871.

12. Hvad vil sikre, at Guds folk trygt går fremad? Ordsp. 15, 22.

BEMÆRK: ‘Gud har ikke forbigået sit folk og udvalgt en enkelt mand her og en
anden der som de eneste, der er værdige til at blive betroet hans sandhed. Han
giver  ikke  en  enkelt  mand  nyt  lys,  som  er  i  strid  med  samfundets
grundfæstede  tro.  Under  enhver  reform  er  der  opstået  mænd,  som  er
fremkommet med en sådan påstand. Paulus talte advarende til menigheden på
den tid: “Af jeres egen midte skal der fremstå mænd, som fører falsk tale for
at drage disciplene efter sig.” ApG. 20, 30. Den største skade, der rammer
Guds folk, kommer gennem sådanne, som går ud fra dem og taler forvendte
ting. Ved dem bliver sandhedens vej spottet. Lad ingen være selvsikker, som
om  Gud  havde  givet  dem  særskilt  lys  frem  for  deres  brødre.  Kristus
fremstilles som den, der bor i sit folk, og de troende omtales som dem, der er
“opbyggede på apostlenes og profeternes grundvold med Jesus Kristus selv
som hovedhjørnesten.  I  ham sammenføjes  hele bygningen og vokser  til  et
helligt tempel i Herren; i ham bliver også I sammen med os opbygget til en
Guds bolig i Ånden.” “Så formaner da jeg, den fangne i Herren,” siger Paulus,
“jer til at vandre det kald værdigt, hvormed I blev kaldede, med al ydmyghed
og  sagtmodighed,  med  langmodighed,  så  I  bærer  over  med  hverandre  i
kærlighed og stræber efter at bevare Åndens enhed i fredens bånd; ét legeme
og én ånd, ligesom I også blev kaldet til ét håb ved jeres kaldelse, én Herre, én
tro, én dåb, én Gud og alles Fader, som er over alle, gennem alle og i alle!”
Ef. 2, 20-22; 4, 1-6.’ Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 291.
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‘Han skal vejlede jer til hele sandheden’

UDENADSVERS: ‘Men når han, sandhedens Ånd, kommer, skal han vejlede
jer til hele sandheden; thi han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører,
skal han tale, og det, der kommer, skal han forkynde jer.’ Joh. 16, 13.

STUDIEHJÆLP: Budskaber til Menigheden, s. 311-315.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Joh. 17, 17-22.
LEKTIENS MÅL: At studere hvordan sandheden er et system, hvor hver del 

vekselvirker med andre aspekter af sandheden, og farerne ved at ændre selv ét 
aspekt af sandheden.

Indledning
‘Den himmelske sædemand spredte dyrebare sædekorn, som vi ikke ser,  før en
dygtig arbejder samler dem sammen under Helligåndens ledelse for at fremstille
dem  for  os  som  et  fuldstændigt  system  af  sandhed,  der  åbenbarer  den
guddommelige kærligheds rækkevidde. Som sandhedens ophav havde Jesus hele
tiden  fremstillet  sandhed  på  sandhed  for  jøderne  ved  profeter  og  menneskelige
redskaber  og  gennem  ild-  og  skystøtten.  Men  da  sandheden,  som  han  havde
fremstillet  den, nu var  blandet  med falskhed,  var  det  vigtigt  at  adskille den fra
vranglære og ondskab. Den måtte bearbejdes på evangeliets grundlag, så den kunne
stråle frem i sin oprindelige glans og lyse op i verdens moralske mørke. Hvor end
han fandt  en  dyrebar  sandhed,  som var  blevet  løsrevet  fra  sin  oprindelse,  eller
skæmmet  af  vildfarelse,  fremstillede  han  den  igen  og  prægede  den  med  Guds
karakter. Han beviste for verden, at han var Guds ord og visdom.’ Kristus Alene, s.
260.
‘Kristus, hans karakter og gerning, er al sandheds midtpunkt og omkreds. Han er
kæden, hvorpå læresætningers juveler er forbundet. I ham findes det fuldstændige
system af sandhed.’ Our High Calling, s. 16. 

Forfatterens bemærkning: Du vil opdage, at denne lektie er anderledes opbygget
end  de  andre  i  denne  serie.  For  at  forstå  samhørigheden  mellem  sandhedens
forskellige  aspekter,  vil  du  blive  bedt  om at  overveje,  hvordan  ændringen  af  t
aspekt af sandheden påvirker ens forståelse af andre aspekter af sandheden. Hvert
afsnit er kun en introduktion, du vil sandsynligvis se andre følgere af at ændre et
aspekt at bibelsk sandhed. Denne lektie er for at opmuntre dig til at udforske det
‘fuldstændige sandhedssystem, som er sammenhængende og harmonisk.’

Forbindelser mellem død, dom og genkomsten

1. Hvad  lærer  Bibelen  om  menneskets  tilstand  i  døden?  Præd.  9,  5-6.
Sammenlign med Sal. 146, 4.
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BEMÆRK: ‘På den dag, hvor “sølvsnoren brister og guldskålen brydes itu,” forgår
menneskets tanker. De, der stiger ned i graven, er i tavshed. De ved ikke noget om,
hvad der sker under solen. Salig hvile for de trætte retfærdige! For dem er tiden kun
et øjeblik, er den end lang eller kort. De sover; de vækkes af Guds basun til en
strålende  udødelighed.  “Thi  basunen  skal  lyde,  og  de  døde  skal  opstå
uforkrænkelige… Men når dette forkrænkelige har iført sig uforkrænkelighed, og
dette dødelige har iført sig udødelighed, da skal det ord opfyldes, som står skrevet:
“Døden er opslugt og sejren vundet.” “Når de kaldes frem fra deres dybe søvn,
begynder  de  at  tænke  igen,  der  hvor  de  holdt  op.  Den  sidste  følelse  var
dødssmerten; den sidste tanke, at de underkastedes gravens magt, Når de står op af
graven, vil deres første, glade tanke få udtryk i sejrsråbet:. “Død, hvor er din sejr?
Død, hvor er din brod?”’ Konfrontation, s. 451-452.

2. Hvis du accepterer læren om menneskesjælens udødelighed, og at sjælen
ved døden går til himlen, helvede eller skærsilden, hvilke andre aspekter
af sandheden bliver påvirket?

 Dommen. Tænk over ApG. 17, 31; Åb. 14, 6-7; Dan. 7, 9-12. Lærer disse
vers, at hvert menneske bliver dømt på det tidspunkt, de dør, eller på et
tidspunkt i fremtiden?

 Kristi genkomst. Betragt 1 Tess. 4, 16-17; 1 Kor. 15, 51-53. Lærer disse
vers, at vi allerede har udødelighed? Lærer disse vers, at de døde i Kristus
allerede har  udødelighed? Eller  lærer  de,  at  alle  retfærdige,  levende og
genoprejste, modtager udødelighed sammen? 

BEMÆRK:  I  den  hellige  skrift  findes  der  ikke  nogen  beretning  om,  at  de
retfærdige, når de dør, får deres belønning eller de onde deres straf. Patriarkerne og
profeterne har ikke efterladt nogen forsikring herom. Kristus og hans apostle har
ikke antydet noget sådant. Bibelen lærer klart, at de døde ikke straks kommer op i
Himlen. De fremstilles som sovende indtil opstandelsen.’ Konfrontation, s. 451

 Forbindelser mellem skabelse, menneskets forhold til Gud og
sabbatten

3. Hvad  lærer  Bibelen  om  jordens  oprindelse  og  i  særdeleshed
menneskehedens oprindelse? 1 Mos. 1, 1. 26; Joh. 1, 3; ApG. 4, 24; Åb. 14,
7.
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BEMÆRK:  ‘Efter  at  jorden  med  dens  rige  plante-  og  dyreliv  var  skabt,  blev
mennesket, kronen på skaberværket, anbragt på handlingens skueplads. Den skønne
jord var skabt for menneskets skyld, og det fik nu herredømmet over alt, hvad dets
øje så… Gud skabte mennesket i sit billede. Her er intet mysterium. Der er ingen
grund  til  at  antage,  at  mennesket  har  gennemgået  en  gradvis  udvikling  fra  de
laveste former af dyre- eller planteliv. En sådan lære sænker Skaberens ophøjede
værk  ned  på  samme  plan  som  menneskets  snæversynede  jordiske  begreber.
Menneskene er så ivrige efter at benægte Guds overherredømme i universet, at de
nedværdiger mennesket og berøver det dets værdige oprindelse. Da han, der havde
anbragt stjerneverdenerne i det høje og med største kunstfærdighed farvet markens
blomster og fyldt himmel og jord med sin magts undere, som kronen på sit værk
skulle skabe et væsen til at være hersker over den smukke jord, undlod han ikke at
skabe et væsen, der var den hånd værdig, som havde givet det liv. Menneskehedens
stamtavle, som findes i den inspirerede Bibel, går tilbage til den store Skaber og
ikke til  en udviklingsrække af små bløddyr  og firbenede dyr.  Skønt Adam blev
dannet af støv, var han “Guds søn.”’ Patriarker og Profeter, s. 17.

4. Hvis du accepterer,  at mennesker har udviklet sig over millioner af år,
hvilke andre aspekter af sandheden bliver påvirket?

 Beskaffenheden af menneskets forhold til Gud. Tænk over Salme 100. Vil
det påvirke vort forhold til Gud, hvis vi blot var ‘nøgne aber,’ som en
evolutionist udtrykte det? 

 Sabbatten. Tænk over 2 Mos. 20, 11. (Bemærk fra vers 1, hvem der sagde
disse ord.) Gør troen på, at jorden har udviklet sig over milliarder af år,
disse Guds ord til løgne?

BEMÆRK: ‘Den antagelse, at begivenhederne i den første uge tog flere tusinde år,
rokker  ved  det  fjerde  buds  grundvold.  Ifølge  denne  antagelse  kræver  Skaberen
nemlig, at vi skal erindre os en uge, som bestod af bogstavelige dage, som et minde
om uendelig  lange  tidsperioder,  og dette  er  ikke  i  overensstemmelse  med hans
sædvanlige handlemåde over for sine skabninger.  Herved gøres  det ubestemt og
dunkelt, som han har gjort klart og tydeligt.  Det er vantro i den mest listige og
farlige form, og denne teoris virkelige karakter er så tilsløret, at den hævdes og
læres  af  mange,  der  bekender  sig  til  at  tro  på Bibelen.  “Ved Herrens  ord blev
himmelen skabt og al dens hær ved hans munds ånde.” “Thi han taled, så skete det,
han  bød,  så  stod  det  der.”  Sal.  33,  6.  9.  Bibelen  anerkender  ingen  lange
tidsperioder,  hvori  jorden  langsomt  udvikledes  af  kaos.  Om  hver  enkelt
skabelsesdag siger den hellige beretning, at den bestod af aften og morgen ligesom
alle de dage, der er fulgt efter.’ Patriarker og Profeter¸ s. 22.

Forbindelser mellem synd, Guds lov og frelse
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5. Hvad kom Jesus for at frelse sit folk fra? Matt. 1, 21.

BEMÆRK: ‘Jesus døde for at frelse sit folk fra dets synder, og genløsning i Kristus
betyder at ophøre 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.  De,  som kommer med
dristige antagelser om hellighed, giver derved bevis for, at de ikke betragter sig selv
i  lovens  lys;  de  er  ikke  åndeligt  oplyste,  og  de  afskyer  ikke  enhver  form  for
selviskhed og stolthed.   Fra  deres  syndplettede  læber  kommer  de modstridende
udtalelser: “Jeg er hellig, jeg er syndfri. Jesus lærer mig, at jeg er faldet fra nåden,
hvis jeg holder loven. Loven er et trældomsåg.” Herren siger: “Salige er de, som
holder hans bud, for at de kan få adgang til livets træ og gennem portene gå ind i
staden.”  Vi bør omhyggeligt  studere Guds ord,  så vi  kan nå frem til  de rigtige
slutninger og handle derefter;  for da vil vi adlyde ordet og være i harmoni med
Guds hellige lov.’ Faith & Works, s. 95.

6. Hvis du accepterer læren om, at  Kristi  død afskaffede Guds lov, og at
mennesker derfor ikke har nogen forpligtelse til at holde de ti bud, hvilke
andre aspekter af sandheden bliver påvirket?

 Er vi da ikke længere syndere, siden Biblen lærer, at synd er overtrædelse
af Guds lov? Se 1 Joh. 3, 4. 

 Hvis  vi  ikke  længere  er  forpligtet  til  at  holde  Guds  lov,  hvad  frelser
Kristus os fra nu? 1 Tim. 1, 15. 

BEMÆRK: ‘Synd er lovbrud, og intet menneske kan blive frelst i synd. Synderen
må angre og vende om til Gud og blive lydig mod Guds lov ved tro på Kristus.
Troen er hånden, som griber fat på den Almægtige. Når vi gennem Kristi nåde gør
de ting, som er tilladte og rigtige, holder vi Guds bud; og til sådanne har Gud lovet,
at han vil udrette store ting. Ligesom Daniel kan du bekende din synd og dagligt
bede  til  Gud;  men  hvor  fattig  og  uværdig  du  end  selv  føler  dig,  er  det  dit
privilegium at tilegne dig Guds løfter. Du kan få nåde og hjælp, som Kristus alene
er i stand til at give dig. Gud kan lige så lidt glemme ét af sine børn, som søger at
være  lydigt  mod  hans  hellige  krav,  end  han  kan  glemme  sig  selv.  Skrifterne
erklærer, at han har tegnet os i sine hænder, at han husker os for evigt.’ Signs of the
Times, 24. marts 1890.    

Forbindelser mellem genkomsten, evangeliets forkyndelse og
frelsen

7. Hvordan beskriver Bibelen Kristi genkomst? 1 Tess. 4, 16-17; Matt.  24,
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27; Åb. 1, 7; 2. Tess. 1, 7-8.  

BEMÆRK: ‘Frelseren har advaret sit folk mod forfalskninger på dette punkt og har
tydeligt forudsagt, hvordan hans genkomst skal forme sig. “Thi falske Messias’er
og falske profeter skal fremstå og gøre store tegn og undere for, om det er muligt,
at føre endog de udvalgte vild… Hvis de altså siger til jer: ‘Se, han er i ørkenen,’ så
gå ikke derud; ‘se, han er kamrene,’ så tro det ikke! Thi ligesom lynet, der kommer
fra øst,  lyser  helt  om i  vest,  sådan skal  Menneskesønnens komme være.” Dette
komme er der ikke nogen, der kan gøre efter. Det skal kendes overalt – hele verden
skal se det.’ Konfrontation, s. 512.

8. Hvis du accepterer læren om, at Kristi genkomst vil være at borttage hans
menighed i  hemmelighed,  mens resten af  verden fortsætter  i yderligere
syv år (den såkaldte Hemmelige Bortrykkelse), hvilke andre aspekter af
sandheden påvirkes?

 Tilbyder denne lære ikke menneskeheden en anden chance for frelse efter
genkomsten? Bliver vers som 2. Kor. 6, 2; Åb. 22, 12 gjort ugyldige af
dette?  

 Hvordan  påvirker  denne  lære  Kristi  befaling  til  sin  menighed  om  at
prædike evangeliet over hele verden? Matt. 24, 14; Mark. 16, 15.  

BEMÆRK: ‘Vi tror uden nogen tvivl, at Kristus snart kommer. Dette er for os ikke
et eventyr; det er en realitet. Vi nærer ingen tvivl, og har i årevis ingen tvivl næret
om, at de lærdomme, vi i dag hylder, er sandheden for vor tid, og at vi nærmer os
dommen. Vi bereder os til at møde ham, som under ledsagelse af en engleskare skal
åbenbares  i  himmelens  skyer  for  at  skænke  de  trofaste  og  de  retfærdige
udødelighedens fuldendte gave. 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.

Forbindelser mellem Kristi menneskelighed og frelse
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9. Hvad fortæller Skriften os om den natur, Kristus påtog sig, da han blev

menneske? Heb. 2, 17.

BEMÆRK: ‘Satan fremstiller Guds lov som en selviskhedens lov. Han erklærer, at
det er en umulighed for os at adlyde dens forskrifter. Han lægger skylden for vore
første forfædres fald med al den smerte, som det havde til følge, over på Skaberen
og bringer mennesker til at betragte Gud som ophavet til al synd, lidelse og død.
Jesus skulle afsløre dette bedrag. Han skulle som en af os andre blive et eksempel
på lydighed. Derfor påtog han sig vor skikkelse og gik ind under en tilværelse som
vor. “Derfor måtte han i ét og alt blive sine brødre lig.” Heb. 2, 17. Hvis vi skulle
udholde noget, som Jesus ikke havde udholdt, ville Satan på dette punkt fremstille
Guds magt som utilstrækkelig for os. Derfor blev Jesus “fristet i alle ting ligesom
vi.” Heb. 4,15. Han udholdt enhver prøvelse, som vi bliver genstand for, og til sin
egen fordel udøvede han ingen magt, som ikke i rigeligt mål også tilbydes os. Som
et menneske mødte han fristelserne og overvandt dem ved den kraft, der blev givet
ham fra Gud. Han siger: “At gøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mit
indre.” Sal. 40, 8. Når han gik omkring og gjorde godt imod andre og helbredte
alle, som var plagede af Satan, gav han mennesker en klar forståelse af Guds lovs
natur og arten af hans tjeneste. Hans liv er et vidnesbyrd om, at det også for os er
muligt at adlyde Guds lov. I sin egenskab af menneske kom Kristus i berøring med
menneskene.  Ved  sin  guddommelighed  holder  han  fast  ved  Guds  trone.  Som
Menneskesønnen gav han os et eksempel på lydighed; som Guds Søn giver han os
kraft til at adlyde.’ Den Store Mester, s. 14.
 
10. Hvis du tror, at Kristus blev givet en natur ulig deres, som han kom for at

frelse,  f.  eks.  ‘Adams  natur  før  syndefaldet,’  eller  gennem  ‘Marias
ubesmittede undfangelse,’ hvordan påvirker dette menneskets frelse?

 Betyder denne lære, at Kristus var ulig dem, han kom for at frelse? Heb.
2, 17.

 Tyder dette på, at hans liv ikke kan være et eksempel for os? Se 1 Pet. 2,
21.

 Antyder dette ikke, at Kristus ikke kan være Adams efterkommer (se Luk.
2, 23-28), siden alle Adams efterkommere arvede hans natur efter hans
fald? 

BEMÆRK: ‘Som menneske skulle Kristus råde bod på Adams nederlag. Men da
Adam blev angrebet af fristeren, fandtes der ingen af syndens spor på ham. Han
stod i sin manddoms fulde kraft og var i besiddelse af både sjælens og legemets
hele styrke. Han var omgivet af Paradisets herlighed og var i dagligt samfund med
de himmelske væsener. Sådan var det ikke for Jesus, da han vandrede ud i ørkenen
for at  kæmpe med Satan. Gennem fire tusinde år  var menneskeslægtens fysiske

54



Lektie 8: 15. - 21. august
styrke, åndelige kraft og moralske værdi aftaget, og Kristus tog den degenererede
menneskeheds  skrøbeligheder  på  sig.  Kun  på  denne  måde  kunne  han  frelse
mennesket fra de største dybder af fornedrelse. Mange hævder, at det var umuligt
for Kristus at blive overvundet af fristelse. I så fald kunne han ikke være blevet
stillet i Adams sted; han kunne ikke have vundet den sejr, som det ikke lykkedes
for Adam at vinde. Hvis vi i nogen retning bliver udsat for en mere prøvende strid,
end Kristus blev det, ville han ikke være i stand til at komme os til hjælp. Men vor
Frelser  påtog  sig  menneskeskikkelse  med  alle  menneskets  tilbøjeligheder.  Han
påtog sig menneskets natur og dermed muligheden for at give efter for fristelser. Vi
kommer ikke til at tåle noget, som han ikke også har tålt.’ Den Store Mester, s. 72.

Forbindelser mellem synd og frelse

11. Hvad er vi blevet fortalt, at definitionen på synd er? 1 Joh, 3, 4.

BEMÆRK:  ‘Der  venter  synderen  en  forfærdelig  undergang.  Det  er  derfor
nødvendigt,  at  vi  ved,  hvad synd  er,  for  at  vi  må kunne undslippe  dens magt.
Johannes siger:  “Enhver,  der  gør  synd,  begår  dermed også  lovbrud, ja,  synd er
lovbrud.” Hvor ofte bliver synderen ikke tilskyndet til at opgive sine synder og gå
til Jesus; men har budbringeren, der ville lede ham til Kristus, tydeligt  vist ham
vejen? Har han tydeligt påpeget kendsgerningen, at “synd er lovbrud,” og at han
skal angre og opgive overtrædelsen af Guds bud?’ Faith & Works, s, 117.

12. Hvis du tror på læren om, at vi er født syndere, længe før vi er i stand til
at overtræde Guds lov (‘oprindelig synd’), hvordan påvirker dette frelsens
natur?

 Betyder denne lære, at på grund af oprindelig synd er vi ude af stand til at
adlyde? Betragt 5 Mos. 11, 26-28; Matt. 5, 19; 1 Joh. 2, 3-4; 5, 2-3. 

 Betyder  denne  lære,  at  vi  kan  bebrejde  vore  forfædre,  helt  tilbage  til
Adam, for vore synder? Betragt Ez. 18, 20. 

 Betyder denne lære, at så længe vi er i dette dødelige legeme, så kan vi
aldrig blive frelst  fra  vore synder  (‘synde til  Jesus  kommer’)?  Betragt
Matt. 1, 21; Rom. 6, 12-16.
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BEMÆRK: ‘Vi hører mange undskyldninger: Jeg kan ikke leve op til dette eller

det.  Hvad  mener  du  med  dette  eller  det?  Mener  du,  at  det  var  et
ufuldkomment offer, der blev givet for den faldne slægt på Golgata,  at der
ikke er givet tilstrækkelig nåde og kraft til os, så vi kan arbejde os væk fra
vore egne naturlige mangler og tilbøjeligheder, at det ikke var en hel Frelser,
der blev givet os? Eller vil du bebrejde Gud? Nå, siger du, det var Adams
synd. Du siger: Jeg er ikke skyldig i det, og jeg er ikke ansvarlig for hans
skyld og fald. Alle disse naturlige tilbøjeligheder er i mig, og jeg kan ikke
bebrejdes,  hvis jeg handler  efter  disse naturlige tilbøjeligheder.  Hvem skal
klandres?  Gud?  Hvorfor  tillod  Gud  Satan  at  have  denne  magt  over
menneskenaturen? Disse er anklager mod himmelens Gud, og han vil give dig
en anledning, hvis du vil have det, til endelig at frembringe dine anklager mod
ham. Da vil han frembringe sine anklager mod dig, når du stilles frem for
hans domstol. Hvis Gud kunne ændrer sin lov til at imødekomme menneskets
faldne tilstand, behøvede Kristus ikke at komme til denne verden. Fordi loven
var uforanderlig, sendte Gud sin enbårne Søn for at dø for den faldne slægt.
Men tog Frelseren menneskets skyld på sig og tillagde dem sin retfærdighed
for, at de kunne fortsætte med at bryde Jehovas forskrifter? Nej, nej! Kristus
kom, fordi der ikke var nogen mulighed for mennesket at holde loven i sin
egen styrke. Han kom for at give det styrke til at adlyde lovens forskrifter. Og
synderen, som angrer sin overtrædelse, kan komme til Gud og sige: “O Fader,
jeg  beder  om  tilgivelse  gennem  den  korsfæstede  og  opstande  Frelsers
fortjenester.”  Gud  vil  tage  imod  alle,  som kommer  til  ham i  Jesu  navn.’
Selected Messages, bind 3, s. 179. 

56



Lektie 9: 22. – 28. august
‘Den levende Guds segl’

UDENADSVERS: ‘Og i deres mund blev der ikke fundet løgn; de er dadelfri.’
Åb. 14, 5.

STUDIEHJÆLP: Christ Triumphant, s. 102.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 2 Kor. 6, 14-18.
LEKTIENS MÅL: At studere hvordan Gud med sit segl vil skille sit folk fra

verden.

Indledning
‘Guds  segl  vil  kun blive sat  på  dem, der  ligner  Kristus  i  karakter.  De,  der  vil
modtage  Guds  segl  og  blive  beskyttet  i  trængselstiden,  må  helt  genspejle  Jesu
billede. Guds segl vil aldrig blive sat på en uren mand eller kvinde. Det vil aldrig
blive sat på panden af en, der er ærgerrig og elsker verden. Guds segl vil aldrig
blive sat på en mand eller kvinde, der siger noget usandt eller bedrager andre. Alle,
der får Guds segl, må være fejlfri ind for Gud – rede for himlen. Kærlighed viser
sig i lydighed, og den sande kærlighed ophører aldrig.  De, som elsker Gud, har
Guds segl på deres pande og gør Guds gerninger.’ Det skal ske i de sidste dage, s.
220. 

‘Alle folkeslag skal samles foran ham’

1. Hvordan  lærte  Jesus,  at  Gud  vil  dele  menneskeheden  op  i  to  adskilte
grupper? Matt. 25, 31-32.   

BEMÆRK: ‘Guds sidste folk, som holder hans bud, vil forstå det ord, som Daniel
sagde: “Mange skal  sigtes,  renses og lutres,  men de gudløse handle gudløst,  og
ingen af de gudløse skal forstå, men det skal de forstandige” (Dan. 12, 10). Satan
har kaldt denne verden for sit territorium. Hans trone er her, og han gør krav på alle
som sine undersåtter, der nægter at holde Guds bud, der nægter et tydeligt “Så siger
Herren.” De står under fjendens banner, for der er kun to grupper i verden. Alle står
enten under de lydiges banner eller under de ulydiges banner.’ Our Father Cares, s.
230.
‘Der vil ske en deling af menigheden. To partier vil opstå. Hveden og ugræsset
vokser sammen indtil høsten. Der vil komme en rystelse. Avnerne må i tide skilles
fra hveden. Fordi uretfærdigheden vokser, vil kærligheden blive kold hos mange.
Men netop da vil det ægte vise sig stærkt. Historien om Dathans og Abirams oprør
vil gentage sig og gentage sig lige til verdens ende. Hvem vil stå på Herrens side?
Hvem vil blive bedraget og selv blive bedragere? Herren kommer snart. Der må
finde en renselse sted i hver eneste menighed, for der findes slette mennesker 
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blandt os, som ikke elsker sandheden eller ærer Gud. Vi lever i rystelsens tid, og
alt, hvad der kan rystes, vil blive rystet. Herren vil ikke bære over med dem, der
kender sandheden, hvis de ikke i ord og gerning adlyder hans bud.’ Det skal ske i
de sidste dage, s. 171-172.

2. Hvilke symboler brugte Jesus til at illustrere denne adskillelse? Matt. 25,
32; 13, 30. 47-48.

BEMÆRK: ‘Dommen foregår i overensstemmelse med de regler, Gud har fastsat.
Alle bliver dømt efter den lov, som menneskene bliver opfordret til at adlyde nu,
men som mange nægter at godtage. Karakteren vil blive bedømt ved den, og hvert
menneske vil finde sin plads i den ene eller den anden gruppe. Enten er han helliget
Herren ved lydighed mod hans lov eller plettet af synden på grund af overtrædelser.
Da anbringer han fårene ved sin højre side og bukkene ved den venstre. Da bliver
mænd  og  kvinder  klar  over,  at  det  er  deres  handlinger,  der  har  afgjort  deres
skæbne.’ Kristus Alene, s. 351.

‘Han skal skille dem fra hverandre’

3. På hvilket grundlag vil Kristus foretage denne opdeling? Matt. 25, 40. 45.
Sammenlign med Joh. 5, 28-29; Mark. 16, 16; 7, 21. 

BEMÆRK: ‘Den første gruppe havde vævet Kristus ind i deres karakter, og de var
ikke bevidst om noget, de havde gjort. “Kom hid, min Faders velsignede,” lyder
velsignelsen, “arv det rige, som har været jer beredt fra verdens grundvold.” Så vi
ser, at Kristus identificerer sine interesser med faldne mennesker. Han vender sig
mod dem på venstre hånd og siger: “Jeg var sulten, og I gav mig ikke at spise; jeg
var tørstig, og I gav mig ikke at drikke; jeg var fremmed, og I tog jer ikke af mig;
jeg var nøgen, og I gav mig ingen klæder; jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til
mig.” Og så spørger de ham: “Når så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller
nøgen eller syg eller i fængsel uden at tjene dig?” Og svaret lyder: “Hvad I ikke har
gjort imod en af de mindste dér, har I heller ikke gjort imod mig.” Ikke den største,
men den mindste. Nu ønsker vi at bringe Kristus ind i vort daglige liv. De, som
ikke havde givet mad til de sultne eller tøj til de nøgne eller besøgt de syge, var
ikke vidende om det, og hvorfor? Fordi de havde uddannet og trænet sig selv i
skolen for eftergivenhed over for selvet, og resultatet var, at de mistede himmelen
og evighedens  lyksalighed,  som de  kunne  have  haft,  hvis  de  havde  viet  deres
kræfter til Gud.’ Medical Ministry, s. 134.
‘Det  eneste  spørgsmål,  som  stilles  i  dommen,  vil  blive:  “Har  de  adlydt  mine
befalinger?”’ Evangeliets Tjenere, s. 234.
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‘Vor fordømmelse i dommen vil ikke være et resultat af den kendsgerning, at vi har
levet  i  vildfarelse,  men  af  den  kendsgerning,  at  vi  har  nægtet  himmelsendte
anledninger til at opdage sandheden. Midlerne til at blive fortrolige med sandheden
er inden for alles rækkevidde, men ligesom den eftergivende, selviske konge, retter
vi større opmærksomhed mod de ting, der virker indtagende på øret, behager øjet
og  tilfredsstiller  ganen  end  mod  de  ting,  der  beriger  sindet,  sandhedens
guddommelige  skatte.  Det  er  gennem  sandheden,  at  vi  kan  besvare  det  store
spørgsmål: “Hvad skal jeg gøre for at blive frest.”’ Bible Echo, 17. september 1894.
‘I dommen vil spørgsmålet ikke være: “Hvad bekender du dig til?” men “Hvad har
du gjort for mig? Hvilken frugt har du båret til min ære?”’ Signs of the Times, 17.
april 1901. 

4. Hvad venter dem i hver gruppe? Matt. 25, 46. Sammenlign med Mal. 4, 1.

BEMÆRK:  Bemærk  at  Jesus  talte  om  evig  straf  og  ikke  om  at  straffe  evigt.
“Bukkenes” straf vil ikke blive ændret efter en tid, men vil være evig i sin virkning.
Det vil være en død, fra hvilken der aldrig vil være en opstandelse.
‘Gud stiller livet og døden frem for menneskene. De kan selv vælge. Mange ønsker
livet, men fortsætter fremdeles vandringen på den brede vej. Skønt Gud i sin store
miskundhed og barmhjertighed hengav sin Søn i døden for dem, sætter de sig op
imod Guds herredømme. De, der ikke vælger at tage imod den frelse, som er så
dyrekøbt, må lide straf. Men jeg så, at Gud ikke vil indespærre dem i helvede for at
lide en endeløs pine, ligesom han heller ikke vil tage dem ind i himmelen; thi for
dem at skulle opholde sig i selskab med de rene og hellige ville gøre dem overmåde
ulykkelige. Han vil derimod tilintetgøre dem fuldstændigt og lade dem blive, som
om de aldrig havde været til; dermed vil hans retfærdighed være sket fyldest. Han
dannede mennesket af jordens støv, og de ulydige og vanhellige vil blive fortæret
af ild og blive til støv igen. Jeg så, at Guds godhed og barmhjertighed i denne sag
burde lede alle til at beundre hans karakter og tilbede hans hellige navn. Når de
ugudelige  er  blevet  udryddet  af  jorden,  vil  hele  den  himmelske  hærskare  sige:
“Amen.”’ Budskaber til Menigheden, s. 265-266.

‘Drag bort fra dem’

5. På hvilken måde skal Guds folk selv foretage denne adskillelse? 2 Kor. 6,
14-17. 

BEMÆRK: ‘Vi skal ikke omgås de ugudelige og lade os præge af dem, for de vil
lede vore  tanker bort  fra  Gud og få  os til  at  dyrke  falske guder.  Når  sindet  er
rodfæstet, og troen er fast og stærk, kan vi udrette meget godt. Vi kan hjælpe og
støtte vore medmennesker i allerhøjeste grad, for Guds lov er skrevet i vort hjerte.
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Men vi kan ikke frivilligt færdes sammen med dem, der træder Guds lov under
fode, og alligevel bevare en ren og pletfri tro. Vi vil blive fanget af deres ånd, og
dersom vi ikke skiller os ud fra dem, vil vi efterhånden blive så fast knyttet til dem,
at vi til slut får den samme dom. Det var ved at omgås afgudsdyrkere og deltage i
deres fester, at hebræerne kom til at overtræde Guds lov og føre hans straffedomme
over landet. Også i dag har Satan mest held med sig i at lede Jesu efterfølgere ud i
synd,  ved at  få  dem til  at  indgå forbindelser  med ugudelige  og deltage  i  deres
fornøjelser. “Drag bort fra dem, og skil jer fra dem, og rør ikke noget urent.” Gud
kræver,  at hans folk i dag skal  skille sig klart  fra verden,  i  fremfærd,  vaner og
principper,  på samme måde som han krævede det  af  Israel  i  gammel  tid.’ Det
Kristne Hjem, 356-357.

6. På hvilken måde skal Guds folk ikke foretage denne adskillelse? Matt. 13,
28-30.

BEMÆRK: ‘Kristus har givet tydelig undervisning om, at de, der bliver ved med at
synde åbenlyst, må skilles fra menigheden, men han har ikke sat os til at dømme
karakterer og motiver. Han kender os alt for godt til at betro os dette hverv. Hvis vi
ville prøve at udelukke dem fra menigheden, som vi mener, er falske kristne, ville
vi sikkert begå mange fejltagelser. Ofte betragter vi netop dem som håbløse, som
Kristus  er  ved  at  drage  til  sig.  Hvis  vi  skulle  behandle  disse  sjæle,  som  vor
ufuldkomne dømmekraft tilskynder os til, ville vi måske udslukke det sidste håb.
Mange, der regner sig for at være kristne, vil til sidst finde, at de er vejet og fundet
for lette, og der vil være mange i himlen, som naboerne mente aldrig ville komme
der.  Mennesket  ser  på  det  udvortes,  men  Herren  ser  på  hjertet.  Rajgræsset  og
hveden skal  vokse sammen indtil  høsten,  og når  høsten kommer,  er  prøvetiden
forbi.  Af  Frelserens  ord  kan  vi  også  lære  noget  andet,  der  viser  os  hans  store
overbærenhed og ømme kærlighed. Ligesom rajgræssets rødder kan være snoet om
hvedens, kan falske brødre i menigheden være nært knyttet til sande disciple. Disse
såkaldte  troendes  sande  karakter  er  ikke  blevet  helt  åbenbaret.  Hvis  de  blev
udelukket af menigheden, ville andre måske derved blive ledet til fald, hvad der
ellers ikke ville være sket.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 57-58.   

‘Herren kender dem, der hører ham til’

7. Med hvilket symbol bliver vi vist Kristi adskillelsesgerning? Åb. 7, 2-3.  

BEMÆRK: ‘Det  er  ikke et  segl  eller  mærke,  der  kan ses,  men en befæstelse i
sandheden, både intellektuelt og åndeligt, så de ikke kan rokkes.’ Herren Kommer,
11. juli.
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‘Den levende Guds segl vil kun blive sat på dem, som er Kristus lig i karakter.
Ligesom lakken får et aftryk af signetet, således skal sjælen have et aftryk af Guds
Ånd og beholde Kristi  billede.  Det  er  lydighed mod Guds buds principper,  der
former  karakteren  efter  det  guddommelige  billede.  Guds  lovs  segl  findes  i  det
fjerde bud. Dette er det eneste af de ti bud, der indeholder både Lovgiverens navn
og titel. Det betegner ham som himlens og jordens Skaber og viser hans krav på
ærefrygt og tilbedelse frem for alle andre. Bortset fra denne formaning er der intet i
de ti bud, der viser, ved hvis autoritet loven er givet.’ The Faith I Live By, s. 287.

8. Hvordan bliver vi vist betydningen af dette segl? 2 Tim. 2, 19a.

BEMÆRK: ‘Herren vil have et folk, der er fuldt ud pålideligt og har en tro så fast
som en klippe. De skal være hans vidner i verden, hans redskaber til at udrette en
særskilt og herlig gerning på den dag, han ruster. Prædikanter, som har forkyndt
sandheden med nidkærhed og alvor, kan falde fra og slutte sig til  vore fjenders
rækker; men forvandler dette Guds sandhed til løgn? “Dog, Guds faste grundvold
står,” siger apostelen. 2 Tim. 2, 19. Menneskers tro og følelser kan forandres, men
Guds sandhed forandres aldrig. At vi har sandheden, er lige så vist, som at Gud
lever; og med alle sine kunster og sin helvedsmagt kan Satan ikke forvandle Guds
sandhed til løgn. Medens den store modstander gør sit yderste for at sætte Guds ord
ud af kraft, må sandheden gå frem som en lampe, der brænder. Herren har udkåret
os og gjort os til genstand for sin underfulde miskundhed. Skal vi lade os fortrylle
af den frafaldnes snak? Skal vi vælge at tage standpunkt sammen med den Onde og
hans hær? Skal vi forene os med Guds lovs overtrædere? Lad det hellere være vor
bøn: “Herre, sæt fjendskab mellem mig og slangen!” Hvis der ikke er fjendskab
mellem os og hans mørke gerninger, så er vi omringede af hans mægtige hær, og
hans brod er rede til at trænge ind i vore hjerter hvilket som helst øjeblik. Vi bør
regne ham for en dødsfjende. Vi bør stå ham imod i Kristi navn. Vor virksomhed er
endnu  fremadskridende.  Lad  alle,  som  nævner  Kristi  navn,  iføre  sig
retfærdighedens rustning! Tiden er kommet, da vi må vide med os selv, hvorfor vi
tror det, vi gør. Lad os lægge en god grundvold for den kommende tid, så vi kan
gribe det virkelige liv. Vi skal arbejde, ikke i vor egen kraft, men i vor opstandne
Herres kraft. Hvad vil vi gøre og vove for Jesus?’ Herren Kommer, 29. april.

‘Dyrets mærke’

9. Hvordan vil Satan mærke dem, som tilhører ham? Åb. 13, 16.

BEMÆRK: ‘Når søndagens helligholdelse skal gennemtvinges ad lovens vej, og
når verden får oplysning om den sande sabbats krav på helligholdelse, vil enhver,
som bryder Guds lov for at adlyde en befaling, som kun er baseret på romerkirkens
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autoritet,  derved  ophøje  pavedømmet  over  Gud.  Et  sådant  menneske  hylder
romerkirken  og  den  statsmagt,  som  gennemtvinger  det,  som  romerkirken  har
påbudt; det tilbeder dyret og dets billede. De mennesker, som så forkaster den dag,
som Gud har kaldt tegnet på sin autoritet, og i stedet helligholder den dag, som
romerkirken  har  udpeget  som et  symbol  på sin overhøjhed,  viser  derved,  at  de
modtager tegnet på lydighed mod romerkirken: “dyrets mærke.”’ Herren Kommer,
10. juni.
‘Ingen har endnu fået dyrets mærke. Prøvelsens tid er endnu ikke kommet. Der
findes sande kristne i  ethvert  kirkesamfund,  det  romersk-katolske samfund ikke
undtaget.  Ingen bliver fordømt, før de har fået  lyset  og indset deres forpligtelse
over  for  det  fjerde  bud.  Men  når  dekretet  bliver  udsendt,  som  gennemtvinger
surrogatsabbatten, og den tredje engels høje råb advarer menneskene mod at tilbede
dyret og dets billede, da vil grænsen være trukket klart op mellem det falske og det
sande.  Da  vil  de,  som  fremdeles  fortsætter  med  deres  overtrædelse,  få  dyrets
mærke.’ Herren Kommer, 22. juli.
 
10. Hvordan vil modtagelsen af dette mærke blive gennemtvunget? Åb. 13,

17. 15.

BEMÆRK: ‘Når den sidste store strid mod Satan skal udkæmpes, vil de, som er tro
mod Gud, se sig berøvet enhver jordisk bistand. Det vil blive dem forbudt at købe
eller  sælge,  fordi  de  nægter  at  overtræde  Guds  lov  for  at  adlyde  menneskers
myndighed. Til slut vil de blive dømt til at henrettes. Se Åb. 13, 11-17. Men for den
lydige gælder dette løfte: “Højt skal en sådan bo, hans værn skal klippeborge være;
han får sit brød, og vand er ham sikret.” Es. 33, 16. Guds børn skal leve efter denne
forjættelse. Når verden lægges øde af hungersnød, skal de mættes. “De beskæmmes
ikke i onde tider, de mættes i hungerens dage.” Sal. 37, 19.’ Den Store Mester, s.
75-76.    

11. Hvad venter dem, som modtager dyrets mærke? Åb. 14, 9-11.

BEMÆRK: ‘Den frygteligste trussel, der nogen sinde er rettet mod nogen dødelig,
er  indeholdt  i  den  tredje  engels  budskab.  Det  må  være  en  frygtelig  synd,  der
nedkalder Guds vrede uden barmhjertighed. Mennesker skal ikke være uvidende
om denne  vigtige  sag;  advarselen  om denne synd  skal  gives  verden,  før  Guds
straffedomme falder,  så  alle  kan vide,  hvorfor  de skal  hjemsøges,  og at  de har
mulighed for  at  undgå det.  I  profetien hedder det,  at  den første engel  havde et
evangelium at forkynde “for alle folkeslag og stammer og tungemål og folk.” Den
tredje  engels  advarsel,  som  udgør  en  del  af  samme  trefoldige  budskab,  skal
forkyndes lige så vidt omkring. I profetien står der, at det blev udråbt med høj røst
af  en  engel,  der  fløj  midt  oppe  under  himlen;  og  det  skal  have  verdens  fulde
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opmærksomhed. Ved stridens udgang bliver hele kristenheden delt  op i to store
grupper – de, der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus, og de, der tilbeder
dyret  og dets billede og tager dets mærke. Skønt kirke og stat skal forene deres
kræfter for at få “alle, både små og store, rige og fattige, frie og trælle” (Åb. 13, 16)
til at tage “dyrets mærke” på sig, får Guds folk det ikke. Profeten fra Patmos ser
“dem, som var gået sejrende ud af kampen med dyret og dets billede og dets navns
tal,  stå ved glarhavet med Guds harper  i deres  hænder,”  og de sang Moses’ og
Lammets sang.’ Konfrontation, s. 370-371.

‘Jeg vil tage imod jer’

12. På hvilke måder er den trofaste levnings karakter beskrevet? Åb. 14, 5.
Sammenlign med Zaf. 3, 12-13; Åb. 14, 12.

BEMÆRK: ‘Det kan se ud, som om menigheden vil falde, men den falder ikke.
Den vil bestå, medens syndere i Zion vil blive sigtet fra - avnerne vil blive skilt fra
den dyrebare hvede. Dette er en frygtelig ildprøve. Ikke desto mindre må den finde
sted. Kun dem, som har sejret i kraft af Lammets blod og det ord, de vidnede om,
vil blive fundet sammen med de trofaste og sande, uden en smule af synd og uden
svig i  deres  mund.  Vi  må blive  afklædt  vor selvretfærdighed og klædt  i  Kristi
retfærdigheds  klædning.  Levningen,  som  renser  sig  ved  at  være  lydig  mod
sandheden, bliver styrket  gennem prøvelsens proces. De viser den skønhed, som
findes i hellighed midt blandt frafald omkring dem. Om alle disse siger han: “Se, i
mine  hænder  har  jeg  tegnet  dig.”  (Es.  49,  16).  De  vil  blive  holdt  i  et  evigt,
uforglemmeligt minde. Vi behøver tro nu, levende tro.’  På fast grunn, bog 2, s.
381.
‘Det er en alvorlig meddelelse, jeg giver menigheden, når jeg nu siger, at ikke én
ud af tyve, hvis navne står indført i menighedens bøger, er beredt til at afslutte sit
livsløb. De ville  være uden Gud og uden håb i verden  lige  så sikkert  som den
almindelige synder. De bekender sig til at tjene Gud, men de er mere optaget af at
tjene mammon. Denne halvt-om-halvt holdning er mere en uafbrudt fornægtelse af
Kristus  end  det  er  en  bekendelse  af  Kristus.  Mange  har  taget  med  sig  ind  i
menigheden et sind, som ikke er bøjet og ikke forvandlet; deres åndelige smag er
ødelagt af deres egen umoralske, nedværdigende, fordærvede tilstand; i sind, hjerte
og tanke stemmer de overens med verden og forhærder sig i vellystigt levned; de er
opfyldt af bedrag gennem hele deres såkaldte kristne liv. Tænk, at leve som syndere
og bekende sig til at være kristne! De, der kalder sig kristne og bekender sig til
Kristus,  bør  drage  bort  fra  dem  og  skille  sig  ud  og  ikke  røre  noget  urent.’  I
Mesterens Tjeneste, s. 50-51.

13. Hvad venter dem, som nægter at lade sig påvirke af det onde omkring
dem? 2 Kor. 6, 17-18. Betragt Åb. 3, 21; 15, 2-4.
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BEMÆRK: ‘Himmelen er alt værd for os! Her må vi ikke løbe nogen risiko. Her
må vi  ikke lade det  være overladt  til  tilfældigheder.  Vi må vide,  at  Herren  har
beordret ethvert skridt, vi tager. Måtte Gud hjælpe os i den vigtige gerning at vinde
sejr! Han har kroner til dem, der sejrer. Han har hvide klæder til de retfærdige. Han
har en evig, herlig verden til dem, der søger herlighed, ære og uforkrænkelighed.
Enhver, der træder ind i Guds stad, vil gøre det som sejrherre. Han vil ikke træde
ind som en dødsdømt forbryder, men som et Guds barn. Og velkomsten til enhver,
som træder derind, lyder: “Kom hid, min Faders velsignede! arv det rige, som har
været jer beredt fra verdens grundvold blev lagt.” Matt. 25, 34.’ Barnet i Hjemmet,
s. 544.
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‘Fuldbyrd det i årenes løb’

UDENADSVERS: ‘Gudsfrygten er nyttig til alt og har forjættelse både for det
liv, som nu er, og for det, som kommer.’ 1 Tim. 4, 8.

STUDIEHJÆLP: På fast grunn, bog 1, s. 116-124.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 2 Pet. 1, 2-8. 
LEKTIENS MÅL: At studere vort behov for en vækkelse af sand gudsfrygt som

individer og som menighed.

Indledning
‘Dette er et kald fra Gud til åndelig vækkelse og reformation. Sker det ikke, vil de
lunkne blive stadigt mere uacceptable for Herren, og til slut vil han ikke længere
godkende dem som sine børn. Der må komme en vækkelse og en reformation under
Helligåndens ledelse. Vækkelse og reformation er to forskellige ting. Vækkelse er
en fornyelse af det åndelige liv, en genoplivelse af sindets og hjertets kræfter, en
opstandelse fra åndelig død. Reformation betegner en reorganisation, en forandring
af  ideer  og  teorier,  vaner  og  praksis.  En  reformation  vil  ikke  frembringe
retfærdighedens  gode  frugt,  hvis  den  ikke  er  forbundet  med Åndens  vækkelse.
Vækkelse  og reformation  skal  udføre  deres  beskikkede hverv,  under hvilket  de
forenes.’ På fast grunn, bog 1, s. 123-124. 

‘Vil du ikke skænke os liv på ny?’

1. Hvordan skildrer Kristus sin menigheds åndelige tilstand i de sidste dage?
Åb. 3, 15-17.   

BEMÆRK: ‘Der syntes at være en lammelse over den nærværende sandheds sag.
Guds værk syntes at være standset. Prædikanter og folk er uforberedt på den tid, de
lever i, og næsten alle, som bekender sig til at tro på den nærværende sandhed, er
uforberedt  på  at  forstå  beredelsesgerningen  for  denne  tid.  I  deres  nuværende
tilstand  af  verdslig  ambition  med  deres  mangel  på  hengivenhed  til  Gud,  deres
hengivenhed over for selvet, er de fuldstændig uegnede til at modtage den sildige
regn og efter at have gjort alt at stå imod Satans vrede, som ved hans påfund vil få
deres tro til at lide skibbrud, idet han fæstner noget tiltalende selvbedrag på dem.
De tror, at alt er vel med dem, når alt er galt med dem.’ Testimonies, bind 1, s. 466.

2. Hvilken bøn burde Guds folk bede i disse sidste dage? Sal. 85, 7.
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BEMÆRK: ‘En genoplivelse af sand gudsfrygt er det største og mest påtrængende
af alle vore behov. At søge dette burde være vor første opgave. Der må udfoldes
alvorlige anstrengelser for at få Herrens velsignelse – ikke fordi Gud ikke er villig
til at velsigne os, men fordi vi ikke er forberedt til at tage imod hans velsignelse.
Vor himmelske Fader er mere villig til at give sin Helligånd til dem, der beder om
den, end jordiske forældre er til  at give deres børn gode gaver.  Men det er vor
opgave  ved  bekendelse,  ydmygelse,  omvendelse  og  alvorlig  bøn at  opfylde  de
betingelser,  som Gud stiller  for  at  give os sine velsignelser.  Vækkelse kan kun
ventes som svar på bøn.’ Det skal ske i de sidste dage, s. 188.

‘For at kalde de knustes hjerte til live’

3. Hvordan beskriver Gud sin holdning over for dem, som er ydmyge og
angerfulde? Es. 57, 15.

BEMÆRK: ‘Esajas fik en klar fremstilling af Israels Guds karakter i det syn, som
han så  i  templets  forgård.  “Den  højt  ophøjede,  som troner  evigt,  hvis  navn er
Hellig,” havde åbenbaret sig for ham i al sin majestæt, men profeten fik også et
indtryk af sin Herres milde sind. Da profeten så Gud i helligdommen, kom han til at
indse sin egen uværdighed, men i sin ydmygelse fik han også forsikringen om hel
og fuld tilgivelse. Da Esajas rejste sig, var han et nyt menneske. Han havde set sin
Herre. Han havde set et glimt af Guds herlige karakter. Nu kunne han vidne om den
forandring, som var sket, fordi han havde set Gud, som er kærlighed. Den kærlige
Gud nærer en usigelig længsel efter dem, der føler, at de ikke formår at befri sig for
Satans snarer, og han tilbyder i sin nåde at styrke dem, så de kan leve til hans ære.
“Frygt ikke,” siger han til sådanne, “thi jeg er med dig, vær ej rådvild, thi jeg er din
Gud! Med min retfærds højre styrker, ja hjælper, ja støtter jeg dig.”’  Conflict &
Courage, s. 235. 

4. Hvilken forvisning er vi givet, hvis vi virkelig er angerfulde? Sal. 34, 19..

BEMÆRK: ‘Gud efterlader ikke sine fejlende børn, som er svage i troen, og som
begår fejl. Herren hører deres bøn og deres vidnesbyrd. De, som dag for dag og
time for time ser hen til Jesus, som våger og beder, drages nærmere Jesus. Engle
med  udspredte  vinger  venter  på  at  bære  deres  angerfulde  bønner  til  Gud  og
registrere dem i himmelens bøger.’ In Heavenly Places, s. 80.

‘Kom, vi vil tilbage til Herren’

5. Hvilket middel foreslår Hoseas for dem, som indser deres åndelige behov?
Hos. 6, 1-2.
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BEMÆRK: ‘Vor tro er for svag, den når ikke ud og griber fat på Guds løfter i tider
med mørke. Vi behøver mere sympati og kærlighed. Der er for meget farisæisme
blandt os. Vi må nære kærlighed. Vi må tale om Jesus og hans kærlighed, og vi vil
blive gjort  bløde om hjertet og underlagt  guddommelige indflydelser.  Der er for
meget af den ånd, der føler: “Jeg er helligere end du.” Mange er som farisæeren,
der stod og bad i templet og sagde: “Gud! Jeg takker dig, fordi jeg ikke er som de
andre mennesker.” Tolderen, som slog sig for sit bryst og ikke engang ville løfte
sine øjne mod himmelen, men sagde: “Gud! Vær mig synder nådig!” stod højere i
Guds øjne, end den selvretfærdige farisæer gjorde. Vi bør søge at forstå vort eget
behov. Vi må have Kristi retfærdighed til at dække os. Hvis vi har forladt Libanons
sne  og  de  levende  vandløb,  så  lad  os  vende tilbage  og  drikke  af  livets  kilde.’
Review & Herald, 2. juli 1889.

6. Hvilket løfte er givet dem, som er villige til at vende tilbage til Herren?
Hos. 6, 3.

BEMÆRK: ‘Lad os først  og fremmest  tænke på Guds ære.  Lad  os ikke tillade
noget  at  afbryde  forbindelsen mellem os og ham. Hvis vi  “jager  efter  at  kende
Herren,” vil vi erfare, at som morgenrøden er hans opgang vis. Da kommer han til
os som regn, som vårregn, der væder jorden.” Hvis vi får del i guddommelig natur,
vil vi genspejle vor guddommelige Herres billede i vort liv og vor karakter. Vi må
ikke tøve med at søge at opnå denne fuldkomne karakter. Vi skal ikke forholde os
passivt og regne med, at andre vil gøre arbejdet for os. “Enhver, der har dette håb
til han, renser sig selv, ligesom han er ren.” Vi skal samarbejde med Gud. Vi skal i
ydmyghed og oprigtighed arbejde på vor frelse med frygt og bæven. Da vil tro, håb
og kærlighed bo i vort hjerte og give os en forsmag på den belønning, som venter
den, der sejrer.’ Kristus Alene, s. 335.    

‘Jeg er med eder, lyder det fra Herren’

7. Hvilken  skildring er  vi  givet  i  Det  Gamle  Testamente  om en  vækkelse
blandt Guds folk? Hag. 1, 2-7. 12. Bemærk fra versene 1 & 15 hvor lang
tid det tog for denne vækkelse at finde sted.  

BEMÆRK: ‘Der er i dag behov for en sådan vækkelse af sand hjertereligion, som
det  gamle  Israel  erfarede.  Ligesom  dem  behøver  vi  at  bære  frugt,  som  er
omvendelsen værdig, at lægge vore synder bort, rense hjertets besmittede tempel,
så Jesus kan herske derinde. Der er behov for bøn, alvorlig, udholdende bøn. Vor
Frelser har givet dyrebare løfter til den virkelig angerfulde bedende. Sådanne vil
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ikke  søge  hans  åsyn  forgæves.  Han  har  også  ved  sit  eget  eksempel  lært  os
nødvendigheden af bøn. Han var himmelens Majestæt, og han tilbragte ofte hele
natten i samfund med sin Fader. Hvis verdens Genløser ikke var for ren, for vis
eller for hellig til at søge hjælp fra Gud, så har svage, fejlende dødelige mennesker
ethvert behov for den guddommelige hjælp. Enhver sand kristen vil med anger og
tro ofte søge hen til “nådens trone for at få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i
rette tid.”’ Signs of the Times, 26. januar 1882.

8. Hvilken skildring af vækkelse bliver vi vist i Det Nye Testamente? ApG. 2,
1. Sammenlign med Mark. 9, 34. Betragt den tid, der gik mellem disse to
scener.

BEMÆRK: ‘Vi skal oprigtigt og alvorligt betragte spørgsmålet: Har vi ydmyget os
selv for Gud, så Helligånden kan virke gennem os med forvandlende kraft? Som
Guds  børn  er  det  vort  privilegium,  at  Helligånden  virker  på  os.  Når  selvet
korsfæstes, tager Helligånden dem med knuste hjerter og gør dem til kar til ære. I
hans hænder er de som ler i pottemagerens hænder. Jesus Kristus vil gøre sådanne
mænd og kvinder overlegne i mental, fysisk og moralsk kraft. Åndens dyder vil
give karakteren fasthed. De vil yde en indflydelse til det gode, fordi Kristus bor i
sjælen.  Medmindre  denne  omvendende  kraft  går  igennem  vore  menigheder,
medmindre  Guds  Ånd  kommer,  vil  al  deres  bekendelse  ikke  gøre
menighedsmedlemmerne til kristne. Der er syndere i Zion, som trænger til at angre
synder, der er blevet næret som dyrebare skatte. Indtil man får øje på disse synder
og  kaster  dem  ud  af  sjælen,  indtil  hver  evne,  hvert  utiltalende  karaktertræk
forvandles af Åndens indflydelse, kan Gud ikke åbenbare sig selv med kraft. Der er
mere  håb  for  den  åbenlyse  synder  end  for  den,  der  bekender  sig  til  at  være
retfærdig, men som ikke er ren, hellig og ubesmittet.’ Manuscript Releases, bind 1,
s. 366.

‘Opøv dig til gudsfrygt’

9. Hvordan beskriver Peter den kristne væksts forløb, som burde finde sted
hos Kristi ægte efterfølgere? 2 Pet. 1, 3-7. Betragt Matt. 7, 16-17. 

BEMÆRK: ‘Gud venter,  at  de,  der  bærer  Kristi  navn,  skal  repræsentere  ham i
tanke,  ord  og  handling.  Deres  tanker  skal  være  rene  og  deres  ord  ædle  og
opløftende, så de drager alle omkring sig nærmere Frelseren.  I en særlig forstand
er syvende dags  adventister sat  i  verden for  at  være vægtere og lysbærere.  Det
sidste nådesbudskab til en verden, der er ved at gå fortabt, er blevet betroet dem.
Det vidunderlige lys fra Guds ord skinner på dem. Hvordan skal de så opføre sig?
Vort liv burde vise stabil åndelig vækst. Men jeg har set det, som får mig til at
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skælve, mænd og kvinder, som er dværge karaktermæssigt, og som besidder Guds
ord,  der  fortæller  dem,  hvad  de  må  gøre  for  at  blive  frelst,  men  er  stadig
uhelliggjorte og uhellige. Nåden må virke dybere i Guds folks hjerter. Mindre af
selvet og mere af Kristus må ses. Alle vil stå over for strenge og hårde prøver.
Bibelens religion må flettes ind i alt, vi gør og siger. Enhver forretningsanliggende
må være velduftende med Guds nærværelse. Min bror,  min søster, jeg beder jer
indtrængende om at berede jer for Kristi komme i himmelens skyer. Kast kærlighed
til verden ud af jeres hjerter dag for dag. Forstå ved erfaring hvad det vil sige at
have fællesskab med Kristus. Bered jer for dommen, så når Kristus kommer for at
beundres hos alle dem, som tror, vil I være blandt dem, som vil møde ham i fred.
Den dag vil de genløste skinne med Faderens og Sønnens herlighed. Englene, som
berører deres gyldne harper, vil byde Kongen og hans sejrstrofæer velkommen, de,
som er blevet vasket og gjort hvide i Lammets blod. En sejrssang vil runge og fylde
hele himmelen. Kristus har sejret. Han gå ind i de himmelske sale, ledsaget af sine
genløste, vidnerne om, at hans mission af lidelse og offer ikke har været forgæves.’
In Heavenly Places, s. 332.
 
10. Hvilken slags religion er Guds folk blevet advaret imod? 2 Tim. 3, 5.

BEMÆRK: ‘O, hvilket højtideligt øjeblik var ikke dette: Guds engle stående med
vægtskåle vejende Guds bekendende børns tanker, deres, der påstår, at de er døde
for  verden  og  levende  for  Gud!  Den  skål,  der  var  fyldt  med  jordiske  tanker,
forfængelighed og stolthed, faldt hurtigt ned til trods for, at lod efter lod rullede af.
Skålen med himmelvendte  tanker  og interesser  gik  lige  så  hurtigt  op,  som den
anden gik ned, o, hvor let var den ikke! Jeg kan omtale dette, sådan som jeg så det;
men aldrig vil jeg kunne gengive det højtidelige og livagtige indtryk, det gjorde på
mit sind, da jeg så engelen med vægtskålene veje Guds folks tanker og interesser.
Engelen sagde: “Kan sådanne indgå i himmelen? Nej, nej, aldrig. Fortæl dem, at
det håb, de nu besidder, er forfængeligt, og medmindre de hurtigt vender om og
finder frelse, må de gå fortabt.” Et skin af gudsfrygt vil ikke frelse nogen. Alle må
have en dyb og levende erfaring. Kun dette vil redde dem i trængselstiden. Da vil
deres arbejde blive prøvet, hvordan det er; og dersom det er guld, sølv og kostbare
sten, vil de blive skjult som i Herrens telts løndom. Men dersom deres arbejde er
træ, hø og strå, vil intet kunne beskytte dem mod Herrens brændende vrede… Jeg
så, at mange måler sig selv med hinanden indbyrdes og sammenligner deres liv
med andres liv. Dette bør ikke ske. Kristus alene er givet som et forbillede for os.
Han er vort sande mønster, og enhver bør stræbe efter at være den ypperste til at
efterligne  ham. Enten er  vi  Kristi  medarbejdere,  eller  også  samarbejder  vi  med
fjenden. Enten samler vi med Kristus, eller også spreder vi. Enten er vi virkelige
helhjertede kristne, eller også er vi ikke kristne. Kristus siger:  “Gid du var kold
eller varm! Derfor, fordi du er lunken og hverken varm eller kold, har jeg i sinde at
udspy dig af min mund.”’ Vejledning for Menigheden, s. 22-23.    
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‘Hvor bør I da ikke vandre’

11. Hvilken  advarsel  er  vi  givet  om dem,  der  forbliver  i  en  fattig  åndelig
tilstand og ikke giver agt på Kristi kald til vækkelse? Åb. 3, 16.

BEMÆRK: ‘Gud afskyer ligegyldighed over for religiøse anliggender endnu mere
end utroskab, fordi det at udgive sig for at være religiøs uden at være det af hjertet
er en stadig hindring for syndere. Jo mere ligegyldige og overfladiske mennesker er
i deres gudsforhold, desto mere fyldes de med egoisme, og egoismen modarbejder
altid  Kristus.  Du kan  have  store  kundskaber  men uden at  eje  en  sand,  uplettet
religion, er dine kundskaber værdiløse for Kristus.’ Kristus Alene, s. 229.

12. Hvordan formaner Peter os at vandre med nærheden af Kristi komme for
øje? 2 Pet. 3, 11.

BEMÆRK: ‘Før Guds endelige dom på jorden vil der blandt Herrens folk blive en
genoplivelse af den oprindelige gudfrygtighed, som man ikke har været vidne til
siden apostlenes dage.  Helligånden og Guds kraft  skal  udgydes over hans børn.
Mange vil til den tid forlade de kirker, der har sat kærlighed til denne verden over
kærlighed til Gud og hans ord. Mange, både præster og lægfolk, vil med glæde tage
imod de store sandheder, Gud har ladet forkynde for at berede folket til Herrens
genkomst. Sjælefjenden ønsker at hindre dette; og før tiden er inde for sådan en
bevægelse,  vil han søge at hindre den ved at komme med en forfalskning.  I de
kirker, han kan få ind under sin vildledende magt, vil han få det til at se ud, som om
det er Guds særlige velsignelse, der udgydes. Der vil komme noget, der ser ud som
en  stor  åndelig  interesse…  Hvor  som  helst  mennesker  tilsidesætter  Bibelens
vidnesbyrd og vender sig bort fra de klare hjerteransagende sandheder, som kræver
selvfornægtelse og forsagelse af verden, kan vi være sikre på, at Guds velsignelse
mangler.’ Konfrontation, s. 383.
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‘Jeg heler dig’

UDENADSVERS: ‘Du elskede! Jeg ønsker, at du i alle måde må have det godt
og være rask, ligesom din sjæl har det godt.’ 3 Joh. v. 2.

STUDIEHJÆLP: Counsels for the Church, s. 214.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Sal. 103, 1-5.
LEKTIENS MÅL: At studere noget af den vejledning, Gud har givet på grund

af sin omsorg for vor sundhed.

Indledning
‘Sundhedsreformen  er  en  gren  af  det  store  værk,  som skal  berede  et  folk  for
Herrens komme. Ingen kan overtræde naturens love ved at føje en fordærvet appetit
og vellystige tilbøjeligheder uden at overtræde Guds lov. Derfor har han ladet lyset
om sundhedsreformen skinne på os, så vi kan se det syndige i at bryde de love, som
han har nedlagt i vort væsen.’ Herren Kommer, 21. april. 

‘Herren, … som læger alle dine sygdomme’

1. Hvordan bliver vi vist Guds ønske om, at mennesket skal være frit for
sygdom? Sal. 103, 1-3.   

BEMÆRK: ‘Det er Guds hensigt, at emnet om sundhedsreformen skal drøftes, og
at der vækkes en interesse i offentligheden for at undersøge det; for det er umuligt
for  mænd  og  kvinder,  mens  de  er  under  syndige,  sundhedsødelæggende  og
nervesvækkende vaner, at fatte hellig sandhed. De, som er villige til at oplyse sig
selv angående den virkning, som syndig eftergivenhed har på sundheden, og som
begynder reformarbejdet, endda ud fra selviske motiver, kan ved at gøre det, stille
sig selv, hvor sandhedens Gud kan nå deres hjerter. På den anden side kan de, som
er blevet  nået  ved fremstillingen af  Skriftens sandhed, være i  en position, hvor
deres  samvittighed  kan  vækkes  angående  emnet  om  sundhed.  De  ser  og  føler
behovet for at bryde med de tyranniserende vaner og appetit,  som så længe har
hersket over dem. Der er mange, som ville tage imod Guds ords sandheder, idet
deres  dømmekraft  er  blevet  overbevist  af  det  tydeligste  bevis,  men de kødelige
lyster, der kræver tilfredsstillelse, styrer deres intellekt, og de forkaster sandheden,
fordi den er i konflikt med deres begærlige ønsker. Manges sind indtager så lavt et
niveau, at Gud hverken kan virke for dem eller med dem. Deres tankers bane må
ændres, deres moralske fornemmelsesevner må vækkes, før de kan føle Guds krav.’
Christian Temperance & Bible Hygiene, s. 9.

2. Under hvilken betingelse vil Herren bevare os fra sygdom? 2 Mos. 15, 26.
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BEMÆRK: ‘Vore legemer er Kristi dyrekøbte ejendom, og derfor har vi ikke ret til
at behandle dem, som vi vil. Alle, der forstår sundhedens love, bør indse, at det er
deres pligt at følge disse love, som Gud har givet. Enhver bør betragte det som sin
pligt  at  være lydig over for sundhedens love. Vi må selv tage følgerne,  hvis vi
overtræder dem. Enhver af os skal  stå til  regnskab for vore handlinger og vore
vaner. Derfor skal vi ikke spørge: “Hvad gør andre mennesker?” men: “Hvordan
skal jeg behandle den bolig, Gud har givet mig?”’ Barnet i Hjemmet, s. 354.

‘Og helbredte alle dem’

3. Hvordan åbenbarede Jesus Guds ønske om menneskehedens helbredelse
og sundhed? Matt. 8, 2-3. 5-7; ApG. 10, 38.

BEMÆRK:  ‘Kristus  føler  enhver  lidendes  smerter.  Når  onde  ånder  slider  i  et
menneskelegeme,  føler  Kristus  forbandelsen.  Når  feberen  er  ved  at  brænde
livskraften bort, føler han dødskvalen. Og han er lige så villig til nu at helbrede de
syge, som dengang han i menneskeskikkelse var på jorden. Kristi tjenere er hans
stedfortrædere, og han benytter dem til at udføre sin gerning. Det er hans ønske
gennem dem at udøve sin helbredende kraft.’ Den Store Mester, s. 562. 

4. Hvad lover Gud dem, som er villige til at arbejde, som Jesus gjorde? Es.
58, 8.

BEMÆRK: ‘De, som så langt det er muligt, tager del i arbejdet med at gøre andre
godt ved at vise dem helt praktisk, at de er interesserede i dem, lindrer ikke bare
smerterne i menneskelivet ved at hjælpe til med at bære deres byrder,  men yder
også samtidig meget for at holde deres egen sjæl og krop sund. At gøre godt er en
gerning, som er til gavn for både den, der giver, og den, der tager imod. Dersom du
i dine interesser for andre glemmer dig selv, vinder du en sejr over dine svagheder.
Glæden ved at gøre godt opliver sindet og vibrerer gennem hele kroppen. Hvis du
klæder den nøgne og “bringer hjemløse stakler i hus” og “bryder dit brød til de
sultne,”  “som  morgenrøden  bryder  dit  lys  da  frem,  da  læges  hastigt  dit  sår.”’
Christian Temperance & Bible Hygiene, s. 102.

‘Jeg giver jer…’

5. Hvad bliver vi fortalt om menneskets oprindelige kost, da det blev skabt?
1 Mos. 1, 29.
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BEMÆRK: ‘Gud prøver skridt  for  skridt  at  lede os tilbage  til  hans oprindelige
spiseseddel. Mennesket skulle leve af jordens produkter. De, der venter på Herrens
komme, vil efterhånden opgive at spise kød. Vi må altid holde os endens tid for øje
og arbejde støt hen imod den.’ Det skal ske i de sidste dage, s. 83.

6. Hvilken ændring foretog Gud i denne kost, efter mennesket syndede? 1
Mos. 3, 18b.

BEMÆRK: ‘For at kunne vide, hvilke der er de bedste fødemidler, må vi kunne
studere  Guds  oprindelige  plan  angående  menneskers  kost.  Han,  som  skabte
mennesket, og som forstår dets behov, foreskrev Adam hans føde: “Se,” sagde han,
“jeg har givet jer alle urter, som giver sæd, … og allehånde træer, i hvilke er træers
frugt, som har sæd; de skal være jer til føde” (1 Mos. 1, 29). Da menneskene forlod
Eden for at ernære sig ved at dyrke jorden under syndens forbandelse, fik de også
tilladelse til at spise “markens urter” (1 Mos. 3, 18). Kornsorter, frugter og nødder
udgør den kost, som vor Skaber har udvalgt for os. Disse fødemidler, tilberedte på
en så ligefrem og naturlig måde som muligt, er de sundeste og mest nærende. De
giver  en styrke,  en udholdenhed og en tankeklarhed,  som ikke fås  ved en mere
sammensat og stimulerende kost.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 299.    

‘Til skel mellem det rene og det urene’

7. Hvilken  foranstaltning  til  menneskets  kost  lavede  Gud  i  den  ændrede
situation efter syndfloden? 1 Mos. 9, 3-4.  

BEMÆRK: ‘Gud gav vore første forældre den kost, som det var hans hensigt, at
slægten skulle spise. Det var imod hans plan, at nogen skabnings liv skulle tages.
Der skulle ikke være nogen død i Eden. Frugten fra træerne i haven var den mad,
som menneskets  behov krævede.  Gud gav  ikke mennesket  tilladelse  til  at  spise
animalsk føde indtil efter syndfloden. Alt, hvad mennesket kunne spise, var blevet
ødelagt, og derfor gav Herren Noa i deres nød tilladelse til at spise af de rene dyr,
som han havde taget med sig i arken. Men animalsk føde var ikke den sundeste
føde for mennesket.’ Testimony Studies on Diet and Foods, s. 125.

8. Hvordan viste Gud Noa, at ikke alle skabninger er egnede til at spise? 1
Mos. 7, 2. Sammenlign med 3 Mos. 11, 1-23.

9. Hvordan bliver vi vist, at skelnen mellem ‘rent’ og ‘urent’ ikke blot var et
spørgsmål om ritual, men at det virkelig angik menneskets kost? 3 Mos.
11, 46-47.
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BEMÆRK: Læg mærke til, at Gud viste Noa og hans familie, hvilke skabninger
der  var  rene,  og  hvilke  der  var  urene,  endda  før  syndfloden  begyndte.  Denne
skelnen ville være vigtig, når Gud efter syndfloden gav Noa tilladelse til at spise
kød fra dyr, idet han viste ham, hvilke der var trygt at spise.
‘I alle enkeltheder vedrørende kosten blev der gjort forskel mellem rent og urent:
“Jeg  er  Herren  eders  Gud,  som har  udskilt  eder  fra  folkene.  Og I  skal  skelne
mellem rene og urene dyr, og imellem urene og rene fugle; og I skal ikke gøre eder
selv til en vederstyggelighed ved de dyr og de fugle og alt, hvad der rører sig på
jorden, alt, hvad jeg har udskilt for eder og erklæret for urent” (3 Mos. 20, 24-25).
Mange  af  de  ting,  som hedningerne  omkring dem spiste  i  rigelig  mængde,  var
forbudt  iblandt  israelitterne.  Det  var  ikke nogen vilkårlig forskel,  som her blev
gjort; de forbudne ting var usunde, og det, at de blev erklærede for urene, indeholdt
den  undervisning,  at  brugen  af  skadelige  fødemidler  er  forkastelig.  Det,  som
fordærver legemet, vil også fordærve sjælen; det gør én uskikket til samfundet med
Gud, gør ham uskikket til udøvelsen af et højt og helligt kald.’ I Den Store Læges
Fodspor, s. 283-284.
 
10. Hvad blev Guds folk også advaret imod at give efter for? Ordsp. 20, 1; 23,

29-35; 31, 4.

BEMÆRK: ‘Beruselse fremkaldes lige så vist af vin, øl og cider som af stærkere
drikkevarer.  Brugen af disse væsker opelsker smag for det, som er stærkere,  og
således  grundlægges  drikkevanen.  Mådeholdsdrikkeriet  er  den  skole,  hvori
mennesker  uddannes  til  drankerens  løbebane.  Men  så  lumsk  er  disse  milde
stimulansers virkning, at ofret befinder sig på drukkenskabens slagne vej, inden han
aner nogen fare. Nogle, der aldrig betragtes som virkelige berusede, er altid under
indflydelse af milde beruselsesmidler. De er febrilske, vankelmodige og ustadige.
Idet de bilder sig ind, at der ingen fare er på færde, går de længere og længere,
indtil  enhver  skranke  er  nedbrudt,  ethvert  princip  kastet  over  bord.  De fasteste
forsætter undergraves, og de højeste hensyn er ikke nok til at holde den fordærvede
appetit under fornuftens kontrol. Bibelen billiger ingen steder brugen af berusende
vin. Den vin, som Kristus dannede af vand ved bryllupsfesten i Kana, var den rene
druesaft.  Dette er den most, som “findes … i druen,” og hvorom skriften siger:
“Fordærv den ikke, thi der er en velsignelse i den.” Det var Kristus, som i Det
Gamle Testamente gav Israel denne advarsel: “Vinen er en spotter, stærk drik slår
sig løs; hvem som forvildes derved, bliver aldrig vis.” Han har ikke selv dannet
nogen sådan drik. Satan frister menneskene til nydelser, som vil sløve forstanden
og lamme det åndelige syn; men Kristus lærer os at holde den lavere natur i tømme.
Han giver ikke menneskene noget, som vil være en fristelse.’  I Den Store Læges
Fodspor, s. 339.    
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‘Mennesker spiste englebrød’

11. Hvilken foranstaltning gjorde Gud for Israel, da de var i ørkenen? 2 Mos.
16, 4. Sammenlign med 2 Mos. 16, 31.

BEMÆRK:  ‘Om morgenen  var  jorden  dækket  af  “noget  fint,  skælagtigt  noget,
noget fint, der lignede rim.” “Det lignede hvide korianderfrø.” Folket kaldte det
manna.  Moses sagde:  “Det  er  det  brød,  Herren  har  givet  eder  til  føde.”  Folket
samlede  mannaen  og  opdagede,  at  der  var  rigeligt  til  alle.  De  malede  den  “i
håndkværne eller stødte den i mortere; så kogte de den i gryder og lavede kager
deraf.” 4 Mos. 11, 8. Den “smagte som honningkager.” De fik besked på at samle
en omer om dagen til hver, og de måtte ikke gemme den til næste morgen. Der var
nogle,  der  prøvede  at  gemme lidt  til  næste  dag,  men de  opdagede,  at  den  var
uspiselig. Det daglige forbrug skulle samles om morgenen, for alt, hvad der blev
tilbage på jorden, smeltede i solen. Da man samlede mannaen, fik nogle mere og
andre mindre end det fastsatte kvantum, men da de målte det med omeren, havde
den, der havde meget, ikke for meget, og den, der havde lidt, ikke for lidt. Apostlen
Paulus giver en forklaring på dette skriftsted og en praktisk lærdom i 2 Kor. 8, 13-
15: “Det er jo ikke meningen, at andre skal have det let og I svært; nej, der skal
være ligelighed. Nu for tiden må I med jeres overflod hjælpe de andre, som trænger
til det, for at de engang med deres overflod kan hjælpe jer, når I trænger til det, for
at der kan blive ligelighed, som der står skrevet: ‘Den, der samlede meget, fik ikke
for meget, og den, der samlede lidet, fik ikke for lidt.’”’ Patriarker & Profeter, s.
147.

12. Hvad var resultatet, da folket i stedet for bad om kød? 4 Mos. 11, 4. 18-20.
33.

BEMÆRK:  ‘Det,  folket  fik,  var  ikke  til  deres  bedste,  men  Gud  gav  dem  det
alligevel, fordi de absolut ville have det. De var ikke tilfredse med det, de havde
bedst af.  De fik deres stædige ønske opfyldt,  men måtte også tage følgerne. De
spiste uden at holde måde, og straffen for deres grådighed lod ikke vente længe på
sig. “Herren lod en meget hård straf ramme folket.” Et stort antal døde af heftig
feber, og de mest skyldige blandt folket blev dræbt, så snart de smagte den mad, de
havde krævet.’ Patriarker & Profeter, s. 192. 

‘Afholdende i alt’

13. Hvad kan vi lære af dem, som deltager i atletiske konkurrencer? 1 Kor. 9,
25.

75



Lektie 11: 5. – 11. september

BEMÆRK:  Ordet  ‘afholdenhed’  bruges  specifikt  til  at  betyde  at  holde  sig  fra
alkoholiske  drikke.  Dette  er  dog  ikke  ordets  korrekte  betydning.  Den  følgende
bemærkning giver en korrekt definition på afholdenhed.
‘Sand afholdenhed lærer os helt at afstå fra alt, hvad der er skadeligt og at bruge
det, der er sundt, mådeholdent. Hvad som helst, der forringer helbredet, nedsætter
ikke alene den fysiske  styrke  – det  skader også  de mentale og moralske evner.
Enhver usund vane gør det sværere at skelne mellem godt og ondt, og derfor bliver
det vanskeligere at modstå det onde.’ Det skal ske i de sidste dage, s. 83.

14. Hvordan bliver vi vist, at afholdenhed er nødvendig for kristen vækst? 2
Pet. 1, 5-8. Sammenlign med Gal. 5, 22-23.

BEMÆRK: ‘Verden burde ikke være nogen målestok for os. Det er almindeligt at
pirre  appetitten  med overdådige  retter  og unaturlige  stimulanser,  som ægger  de
dyriske  tilbøjeligheder  og  hindrer  vækst  og  udvikling  af  moralbegreberne.  Der
findes  ikke  nogen  opmuntring  til  Adams  sønner  og  døtre  om,  at  de  vil  blive
sejrvindere  i  den  kristnes  løb,  dersom  de  ikke  samtidig  bestemmer  sig  for  at
gennemføre mådehold i alle ting. Hvis de gør det, vil de ikke kæmpe som én, som
bare slår vildt ud i luften.’ Råd & Vink, s. 55. 
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‘Så at Guds-mennesket kan blive fuldt beredt’

UDENADSVERS: ‘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 kan blive fuldt beredt, vel skikket til al god gerning.’ 2 Tim. 3,
16-17.

STUDIEHJÆLP: Reflecting Christ, s. 369.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 2 Tim. 3, 14 – 4, 4.
LEKTIENS MÅL: At studere princippet om, at Bibelen og Bibelen alene skal

være grundlaget for al lære og praksis.

Indledning
‘Gud  vil  have  et  folk  på  jorden,  der  viderefører  Bibelen  og  kun  Bibelen  som
grundlag for  læresætninger  og basis  for  alle  reformer.  Lærde mænds meninger,
videnskabens slutninger, kirkelige råds trosbekendelser eller afgørelser, så mange
og så forskellige og uenige de er, som de kirker de repræsenterer, flertallets stemme
– ikke én af disse, eller dem alle, skal anses som bevis for eller imod nogen del af
den religiøse tro. Før vi vedkender os nogen læresætning eller forskrift, skulle vi
kræve et klart: “Så siger Herren” til støtte for den.’ Konfrontation, s. 488. 

‘Indblæst af Gud’

1. Hvad er kilden til Skrifterne, og hvorfor blev de givet? 2 tim. 3, 16.   

BEMÆRK: ‘Bibelen udlægger sig selv. Et skriftsted vil vise sig at være en nøgle,
som vil låse andre skriftsteder op, og på denne måde vil lys blive kastet på ordets
skjulte betydning. Ved at sammenligne forskellige skriftsteder, der omhandler det
samme emne, og betragte det fra alle sider, vil Skrifternes sande betydning blive
klar. Mange tror, at de er nødt til at benytte bibelkommentarer for at kunne forstå
betydningen af Guds ord, og vi vil ikke indtage den holdning, at bibelkommentarer
ikke  må  studeres;  men  det  vil  kræve  megen  dømmekraft  for  at  opdage  Guds
sandhed under mængden af menneskers ord. Hvor lidt er der ikke blevet gjort af
menigheden som et hele, der bekender sig til at tro på Bibelen, med at samle Guds
ords spredte juveler op til én fuldkommen kæde af sandhed? Sandhedens juveler
ligger ikke på overfladen, som mange antager. Mestersindet i sammenslutningen af
de onde har altid travlt med at holde sandheden ude af syne  og at  bringe store
mænds synspunkter frem til fuldt skue. Fjenden gør alt i sin magt for at fordunkle
himmelens lys gennem uddannelsesprocesser;  for han ønsker ikke, at mennesker
skal  høre  Herrens  røst  sige:  “Her  er  vejen,  I  skal  gå.”  [Es.  30,  21.]’  Christian
Education, s. 85.
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2. Hvad vil Skrifterne gør for dem, som har overgivet deres liv til Gud? 2

Tim. 3, 17.

BEMÆRK: ‘Guds ord er ligesom et skatkammer, der indeholder alt, hvad der er
vigtigt for at gøre Guds-mennesket fuldt beredt. Vi værdsætter ikke Bibelen, som vi
burde. Vi har ikke en passende vurdering af dens forråd, og vi indser heller ikke det
store behov for at granske Skrifterne for os selv. Mennesker forsømmer studiet af
Guds ord for at stræbe efter en eller anden verdslig interesse eller for at deltage i
tidens  fornøjelser.  Et  eller  andet  trivielt  bruges  som undskyldning  for  at  være
uvidende om Skrifterne, som er indblæst af Gud. Men det er bedre at udsætte alt,
hvad der er af verdslig beskaffenhed end dette yderst  vigtige studium, som skal
gøre os vis til evigt liv.’ Christian Education, s. 115.

‘Hvis de ikke taler i overensstemmelse med dette ord’

3. Hvilket princip er vi blevet givet til at evaluere deres påstande, som gør
krav på alternative kilder til inspiration? Es. 8, 20.

BEMÆRK: ‘Nogle vil hævde, at de ledes helt af Ånden, og som konsekvens heraf
har de ikke megen brug for Guds lov eller nogen del af Guds ord. De, som gør krav
på stort lys, og som ikke er helliggjorte ved sandheden, er farlige mennesker, men
de  kan  nemt  testes.  “Til  loven  og  til  vidnesbyrdet:  hvis  de  ikke  taler  i
overensstemmelse med dette ord, så er det fordi, der ikke er noget lys i dem.” Es. 8,
20 [efter engelsk overs.].’ Christ Triumphant, s. 240.  
‘Ånden blev ikke givet og kan aldrig nogen sinde blive givet for at erstatte Bibelen,
for  Skriften  siger  tydeligt,  at  Guds  ord  er  det  grundlag,  som  al  lære  og  alle
erfaringer skal bedømmes ud fra. Apostelen Johannes siger: “Tro ikke enhver ånd,
men prøv  ånderne,  om de  er  af  Gud;  thi  mange  falske  profeter  er  draget  ud i
verden.” 1 Joh. 4, 1. Esajas siger: “Til læren og til vidnesbyrdet: hvis de ikke taler i
overensstemmelse med dette ord, så er det fordi, der ikke er noget lys i dem.” Es. 8,
20.’ Christ Triumphant, s. 92.

4. Hvad er blevet givet os for at skaffe vejledning for vort liv? Matt. 4, 4.
Sammenlign med 5 Mos. 8, 3.

BEMÆRK: ‘Det eneste, vi i denne verden kan stole på, er Guds ord. “Søg først
Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.” Matt. 6, 33.
End ikke i dette liv tjener det til vor fordel at vige bort fra at gøre vor himmelske
Faders vilje. Når vi får kendskab til kraften i hans ord, skal vi ikke gå ind på Satans
forslag for at skaffe os føde eller frelse vort liv. Det eneste, vi skal spørge om, er
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dette: Hvad er Guds vilje? og hvordan lyder hans løfter? Når vi ved dette, skal vi
adlyde det ene og stole på det andet.’ Den Store Mester, s. 75.

‘Hvis nogen tager noget bort …’

5. Hvilken alvorlig advarsel er blevet givet angående at pille ved Guds ord?
Åb. 22, 18-19.

BEMÆRK: De, som er bekendt med de nye bibeloversættelser, vil være klar over
de  mange  udeladelser  i  dem.  Sytten  vers  er  udeladt  fra  de  fleste  moderne
oversættelser sammen med dele af yderligere 178 vers.  I  tillæg er nogle tekster
mærket som uægte i disse oversættelser, inklusiv de afsluttende vers af Markus-
evangeliet og indledningen af Joh. 8. Mange andre vers har betydningsfulde ord,
der er blevet ændret for at give støtte til alternative doktriner.
‘De,  som ved deres  menneskelige konstruktion, får  Skriften til  at  sige  det,  som
Kristus aldrig har lagt  i den, svækker dens kraft og får Guds røst i belæring og
advarsel til at vidne om noget falsk for at undgå ubehageligheden, der kommer af at
være lydig mod Guds krav. De er blevet skilte, der peger i den forkerte retning,
mod falske stier,  som fører til  overtrædelse og død.’  Fundamentals of Christian
Education, s. 386.

6. Hvad sagde Jesus om dem, der lærer andre at overtræde nogen af Guds
bud? Matt. 5, 19.

BEMÆRK: ‘Således erklærede Frelseren gyldigheden af moralloven. De,  der er
ulydige mod Guds bud, og som lærer andre at gøre det samme ved deres eksempel
og lære, fordømmes af Kristus. De er den ondes børn, ham, som var den første
rebel mod Guds lov… Mange religiøse lærere i dag overtræder selv Guds bud og
lærer  andre  at  gøre  det  samme.  I  stedet  for  de  hellige  bud  lærer  de  frimodigt
menneskers  skikke og traditioner  til  trods for  Kristi  tydelige  vidnesbyrd  om, at
sådanne skal være de “mindste i himmeriget.” Jesus erklærede over for skaren, der
var samlet for at høre ham, til farisæerne, som søgte at anklage ham for at tage let
på loven, og til folk fra alle tider, at Jehovas forskrifter var uforanderlige og evige.’
Spirit of Prophecy, bind 2, s. 219.    

‘Et lys på min sti’

7. Hvordan beskrev salmisten værdien af Guds ord? Sal. 119, 105.  
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BEMÆRK: ‘Kun de, der har læst flittigt i Bibelen, og som har fået kærlighed til
sandheden, skærmes mod det vældige blændværk, der holder verden fangen. Ud fra
Bibelens  vidnesbyrd  vil  de  kunne  afsløre  bedrageren  i  hans  forklædning.
Prøvelsens tid kommer til alle. Når menneskene bliver sigtet i fristelsens sold, skal
det vise sig, hvem der er sande kristne. Er Guds folk nu så rodfæstede i hans ord, at
de ikke lader sig lokke af, hvad de ser og hører? Vil de i en sådan krisesituation
holde sig til Bibelen og til Bibelen alene? Hvis muligt vil Satan hindre dem i at
forberede sig til  at holde stand den dag. Han vil arrangere tingene, så de bliver
omgærdet på alle sider, og besnære dem med jordiske skatte. Han får dem til at
bære tunge og besværlige byrder, så deres hjerter er opfyldt af dagliglivets tarv, og
prøvelsens dag kommer over dem som en tyv om natten.’ Konfrontation, s. 512.

8. Hvilken rolle spiller Guds ord, hvis vi skal behage Gud? Sal. 119, 9-11.

BEMÆRK: ‘Det er enhvers pligt at granske Skrifterne for sig selv. Vi kan ikke
godtage  menneskers  påstande som ufejlbarlige.  Til  dem, som modsætter  sig  og
fordømmer vor tro, siger vi: Vis os ud fra Bibelen, at vi tager fejl. Guds ord skal
dømme os på den sidste dag, og vi vil gerne vide, hvad Skriften siger. Vi betragtes
med  jalousi  og  bitterhed,  fordi  vi  ikke  vil  godtage  menneskers  påstande  og
Fædrenes vidnesbyrd som bevis; men vi kan ikke købe fred og enhed ved at ofre
sandheden. Konflikten kan være lang og smertefuld,  men vi må for enhver pris
holde  fast  på  Guds  ord.  “Bibelen  og  Bibelen  alene”  må  være  vort  feltråb.’
Historical Sketches, s. 197.

‘Det er forgæves, de dyrker mig’

9. Hvad sagde Jesus om dem,  der erstatter  lydighed mod Guds bud med
menneskeskabte traditioner? Matt. 15, 9.

BEMÆRK: ‘Der er  i  dag den samme tilbøjelighed til  at  erstatte Guds ord med
menneskers  teorier  og  traditioner,  som der  var  på  Kristi  tid  eller  Paulus’  eller
Luthers.  Prædikanter  fremsætter  doktriner,  som  ikke  har  noget  fundament  i
sandhedens  Skrifter,  og  i  stedet  for  bibelske  beviser  fremsætter  de  deres  egne
antagelser som autoritet. Folket godtager prædikantens fortolkning af ordet uden
inderlig bøn om, at de må kende, hvad der er sandhed. Der er ingen sikkerhed i at
stole  på  menneskelig  visdom  og  dømmekraft.  Vor  Frelser  sagde:  “I  ransager
skrifterne, fordi I mener i dem at have evigt liv; og det er dem, som vidner om
mig.”’ Signs of the Times, 21. juli 1883.
‘Prædik ordet. I kan have opfindsomme sind. I kan ligesom de jødiske lærere være
eksperter i at opfinde nye teorier, men om dem sagde Kristus: “Det er forgæves, de
dyrker mig, når de fører lærdomme, som kun er menneskebud.” Matt. 15, 9. De
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fremsatte  alle  mulige  traditioner,  antagelser  og  fabler  for  folket.  De  former  og
ceremonier, de påbød, gjorde det ganske enkelt umuligt for folket at vide, om de
holdt Guds ord eller fulgte menneskers traditioner. Satan er velfornøjet,  når han
således kan forvirre sindet. Lad ingen prædikanter forkynde deres egne antagelser.
Lad dem alvorligt granske Skrifterne med en højtidelig forståelse for, at hvis de
som doktriner lærer det, som ikke er indeholdt i  Guds ord, vil de være ligesom
dem, der fremstilles i det sidste kapitel i Åbenbaringens Bog. [Se Spørgsmål 5.]’
Evangelism, s. 214.
 
10. Hvordan advarede Paulus mod dem,  som uden en rigtig forståelse gør

krav på at tolke Guds ord? 1 Tim. 1, 6-7.

BEMÆRK: ‘Dine synspunkter er blevet betragtet med velvilje af nogle, men det er,
fordi disse personer ikke har været i stand til at skelne imellem, hvad der er den
sande  betydning  af  de  argumenter,  du  fremholder.  De  har  bare  en  begrænset
erfaring i Guds værk for denne tid, og de ser ikke, hvor dine synspunkter fører hen,
og du ser ikke selv, hvor de ender. De er beredt til at bifalde dine udtalelser, og de
ser ikke noget i dem, der ikke er korrekt. Men de bliver vildledt, fordi du har vævet
mange  skriftsteder  sammen  for  at  konstruere  din  teori.  For  dem  synes  dine
argumenter  at  være  rigtige.  Sådan  er  det  imidlertid  ikke  for  dem,  som har  en
erfaringsmæssig kundskab om den sandhed, som gælder det sidste afsnit af denne
verdens historie. Selv om de ser, at du forfægter noget, som er dyrebar sandhed, ser
de  også,  at  du har  anvendt  skriften  forkert.  Du har  sat  den  ind i  en  ramme af
vildfarelse, hvor den ikke hører hjemme, og du har fået den til at støtte det, som
ikke er  sandhed for  vor tid… Ifølge  det  lys,  Gud har  givet  mig,  har  du vævet
skriften sammen på en sådan måde, at du ikke selv forstår det fuldt ud… Jeg har
måttet tale rent ud om dem, som på denne måde leder andre bort fra de rette stier.
Med pennen og stemmen har  jeg båret  budskabet  frem:  “Følg dem ikke!” Den
værste opgave,  jeg nogen sinde har  måttet  udføre  i denne retning,  var  at  ordne
nogle ting med én, som jeg vidste, ville følge Herren. Et stykke tid havde han ment,
at han fik nyt lys. Han var meget syg og skulle snart dø. Jeg håbede inderligt, at det
ikke ville blive nødvendigt for mig at sige til ham præcis, hvad det var, han var i
færd med at gøre.  De, som han fremholdt sine synspunkter for, lyttede ivrigt til
ham, og nogle troede, at han var inspireret. Han fik lavet en planche og resonerede
ud fra skriften for at vise, at Herren ville komme på en bestemt dato. Jeg tror, det
var i 1894. For mange så hans udlægning ud til at være uden fejl. De fortalte om
hans kraftfulde formaninger fra sygesengen. Han blev vist underfulde ting. Men
hvad var  kilden  til  hans inspiration?  Det  var  den  morfin,  han  fik  for  at  lindre
smerterne… Ingen kan fastsætte tiden for Kristi genkomst. Vær sikker på, at Gud
ikke giver nogen myndighed til at sige, at Kristus har udsat sit komme i fem, ti eller
tyve år. “Derfor skal I også være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I
ikke venter det.” … Alle, som samarbejder med Gud, vil kæmpe meget alvorligt for
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den tro, som én gang er overgivet til de hellige. De vil ikke blive revet bort fra
budskabet for vor tid, som helt oplyser jorden med sin herlighed. Guds ære er det
eneste, som er værd at kæmpe for. Den eneste klippe, som vil bestå, er tidsaldrenes
klippe. Sandheden, som den er i Jesus, er vor tilflugt i disse vildfarelsens dage.’ På
fast grunn, bog 2, s. 114-116.    

‘I vil ikke komme til mig’

11. Hvordan advarede Jesus mod en forkert måde at studere Bibelen på? Joh.
5, 39-40.

BEMÆRK: ‘Hvis jøderne havde gransket Guds ord, som de burde, ville de have
set, at Jesus af Nazaret er Messias. Men de granskede med stolt, selvisk ambition
som vejleder, og de fandt en Messias, der passede til deres egen forestilling. Da
Frelseren kom som en ydmyg mand og gjorde deres længe etablerede teorier og
traditioner  til  intet  ved  hans  lære  og  fremstillede  sandheden,  som  var  helt  i
modsætning til  deres  praksis,  sagde de:  “Hvem er denne angriber,  der  vover at
tilsidesætte  vor  autoritet?  Kristus  kom  ikke,  som  de  havde  forventet,  derfor
nægtede de at tage imod ham, og de kaldte ham en bedrager og en svindler. I stedet
for at lytte til ham, så de kunne lære sandheden, lyttede de med ond hensigt, så de
kunne finde noget, de kunne kritisere. Og når de først havde sat deres fødder på
oprørets store leders sti, var det en nem sag for Satan at styrke dem i modstanden.’
Counsels on Health, s. 32.

12. Hvad vil  Skrifterne opnå for den, som er villig til  at studere dem som
Guds ord til ham? 2 Tim. 3, 15.

BEMÆRK:  ‘Intet  kan  bedre  styrke  forstandsevnerne  end  Skriftens  granskning.
Ingen anden bog har en sådan kraft til at højne tankerne og give åndsevnerne styrke
som Bibelens store og forædlende sandheder. Hvis Guds ord blev gransket, som det
burde, ville menneskene opnå en åndsudvikling, en sjælens adel og en fasthed i
forsæt, som man sjældent ser i vor tid. Granskningen efter sandhed vil belønne den
søgende  ved  hvert  trin,  og  hver  opdagelse  vil  åbne  rigere  vidder  for  hans
undersøgelse. Men det, som over alle andre betragtninger burde lede os til at skatte
Bibelen, er, at Guds vilje er åbenbaret for mennesker i den. Her lærer vi målet med
vor skabelse og de midler, ved hvilke det mål kan opnås. Vi lærer, hvordan vi på en
vis måde kan forbedre det nuværende liv, og hvordan vi skal sikre os det fremtidige
liv. Ingen anden bog kan tilfredsstille sindets spørgsmål eller hjertets længsler. Ved
at få en kundskab om Guds ord og give agt på det, kan mennesker rejse sig fra
degraderingens  laveste  dybder  og  blive  Guds  sønner,  syndige  engles
omgangsfæller. Ved at granske Skrifterne, ved at mætte sig med livets ord, o tænk,
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det er Guds røst til sjælen. Vi kan nogle gange blive forvirrede over vore venners
stemmer, men i Bibelen har vi Guds råd angående alle vigtige emner, som angår
vore evige interesser, og vi kan lære meget angående timelige anliggender. Dens
lære vil altid være egnet til vore særlige omstændigheder og beregnet på at berede
os til at udholde prøvelse og sætte os i stand til vort gudgivne arbejde.’ A Call to
Stand Apart, s. 69.  
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‘I er alle brødre’

UDENADSVERS: ‘Ham skyldes det, at hele legemet vokser sin vækst, så det
opbygges i kærlighed, idet alle de enkelte led hjælper til at knytte og holde det hele
sammen, efter den kraft, der er tilmålt hver enkelt del.’ Ef. 4, 16

STUDIEHJÆLP: I Mesterens Tjeneste, kap. 8.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Kor. 12, 4-31.
LEKTIENS MÅL: At studere Guds principper for organiseringen af hans værk.

Indledning
‘Ondskab resulterer ikke på grund af organisation, men fordi man gør organisation
til  alt  og  livsvigtig  gudfrygtighed  til  lidet.  Når  form  og  system  indtager
førstepladsen,  og  det  arbejde,  som  burde  gøres  med  enfoldighed,  gøres  til  en
møjsommelig gerning, vil ondskab være resultatet, og kun lidt vil blive opnået i
forhold til den anstrengelse, der lægges i det. Formålet med organisation er netop
det modsatte af dette, og hvis vi opløser organisationen, vil det være ligesom at rive
det ned, som vi har opbygget.’ Christian Education, s. 134. 

‘Det er ikke klogt, som du bærer dig ad’

1. Hvilken fare blev Moses gjort opmærksom på i sin ledelse af israelitterne?
2 Mos. 18, 13-18.   

BEMÆRK: ‘De tunge ansvar bør ikke hvile på ét menneske i nogen gren af værket.
To eller tre bør gøres egnede til at dele byrden, så hvis én bliver kaldet til en anden
arbejdspost, da kan en anden komme ind og indtage hans plads. Der er ikke blevet
tilvejebragt  halvt  så meget  foranstaltning,  som der burde,  imod en hvilken som
helst nødsituation.’ Review & Herald, 12. oktober 1886.
‘De planer, som Gud ønsker, vi skal arbejde efter, er blevet fastlagt. Aldrig bør ét
menneskes sind eller nogle få menneskers sind anses for at være tilstrækkeligt  i
visdom og kraft til at styre arbejdet og sige, hvilke planer der skal følges. Arbejdets
byrde  i  dette  brede  felt  bør  ikke  hvile  på  to  eller  tre  mennesker.’  General
Conference Bulletin, 10. april 1903.
‘Ingen større vanære kan vises Gud, end at ét menneske bringer et andet menneskes
talenter under sin absolutte kontrol. Det onde undgås ikke ved den kendsgerning, at
udbyttet  af  transaktionen  skal  helliges  Guds  sag.  I  sådanne  foranstaltninger
adskilles det menneske, der tillader sit sind at styres af et andet menneskes sind, fra
Gud og udsættes for fristelse. Ved at lægge ansvaret  for sin pengeforvaltning til
andre mennesker og stole på deres visdom, sætter han mennesket der, hvor Gud
burde være. De, som søger at tilvejebringe denne forskydning af ansvar, er blinde 
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over for resultatet af deres handling, men Gud har tydeligt fremsat det for os. Han
siger: “Forbandet være den mand, som stoler på mennesker, og som holder kød for
sin arm.” Jer. 17, 5.’ Testimonies, bind 7, s. 177.

2. Hvilken løsning på Moses’ problem foreslog Jetro? 2 Mos. 18, 21-22.

BEMÆRK:  ‘Da  Moses  var  meget  bebyrdet,  rejste  Herren  ham en  rådgiver  og
hjælper i Jetro. Rådet blev modtaget, og de byrder, der var kommet over ham, blev
delt med andre, og et tvefoldigt mål blev opnået; Moses blev aflastet, og han fik en
bedre  chance  for  sit  liv,  og  mennesker  var  ved  at  lære  at  bære  ansvar  for  at
kvalificere dem til at arbejde i tillidshverv, så Israel ikke skulle lære at se hen til ét
menneske og stole på ét  menneske og tro,  at  ingen kunne gøre  noget  for dem,
medmindre det blev fremstillet for det ene menneske. Nu ved jeg, at det er svært at
give slip på noget ansvar og give andre en mulighed for at få fodfæste med alle din
kundskabs fordele og rådgivning for at hjælpe dem. Medmindre dette gøres, vil de
inden længe være nødt til at bære en besværlig byrde uden den vejledning og det
råd, som det nu er deres privilegium at have.’ Christian Leadership, s. 55.
‘Satan er meget aktiv, og med snedige planer søger han at bedrage en leder, som
burde være en trofast husholder af midler og sjæle. Lad denne mand ophøre med at
hobe så mange byrder op, som Herren ikke har lagt på ham, byrder, som vil hindre
ham i at studere Guds plan angående ham. Lad ham ikke fortsætte med at følge sine
egne planer og belaste sig selv med mange byrder, som Herren ikke har udvalgt
ham til at bære. Hidtil har han ikke givet agt på de advarsler, der er blevet givet
ham,  men  har  påtaget  sig  byrde  efter  byrde.  Dette  har  nødvendiggjort  et  stort
forbrug af midler og har trukket stærkt på hans reserve af fysisk, mental og moralsk
kraft.  Den,  som er  blevet  så tungt bebyrdet,  burde undersøge,  hvordan han kan
lægge  nogle  af  disse  byrder  på  andre,  så  de  kan  hjælpe  ham  med  at  bære
ansvarsbyrden, som får ham til at blive utålmodig og irritabel. Satan og hans engle
ser nu på det ynkelige spektakel og er fornøjede. Jesu røst høres: “Hvad gavner det
et  menneske  at  vinde  den  hele  verden  og at  bøde med sin  sjæl?”’ Manuscript
Releases, bind 9, s. 172.

‘Således skal det ikke være iblandt jer’

3. Hvilken indstilling bør altid undgås, når man udpeges til en ansvarsfuld
stilling i menigheden? Matt. 20, 25-26.

BEMÆRK:  ‘De  lektier,  der  blev  givet  disciplene,  er  fulde  af  betydning  og
fremstiller  den nyttigste  belæring for  os,  som tror.  Vi skal  ikke handle efter  de
menneskers praksis, forskrift eller eksempel, som har autoritet i verdslige stillinger,
men vi skal tjene andre og være alles tjenere, “ligesom Menneskesønnen ikke er
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kommen for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for
mange.” Guds rige er etableret på anderledes principper end denne verdens riger.
Der  må  ikke  være  nogen  rang  mellem  Kristi  tjenere.  Kristus  siger:  “I  er  alle
brødre.” De rige, de fattige, de lærde, de ulærde, den trælbundne og den frie er på
lige fod Guds arv, og den, som er mest ophøjet i Guds øjne, er den, som har mest
ægte  ydmyghed,  den  dybeste  fornemmelse  for  sin  uværdighed,  den  største
erkendelse af sin afhængighed af Gud. De, som virkelig elsker Gud, elsker virkelig
deres medmennesker. De søger konstant efter at gøre godt mod alle dem, som har
forbindelse med dem. De er Guds medarbejdere.’ Signs of the Times, 16. juni 1896.

4. Hvordan  bør  holdningen  være  hos  dem,  der  påtager  sig  ansvarsfulde
stillinger i Kristi menighed? Matt. 20, 27-28. 

BEMÆRK: ‘Han, deres Mester, havde givet dem et eksempel på uselvisk omsorg
for andre. Han var himmelens Herre, og engle adlød hans ord; dog nedlod hans sig
selv til at tage menneskenaturens svaghed og skrøbeligheder på sig for at leve som
menneskets eksempel og som offer dø. Mens han var på jorden, valgte han ikke
rigdom, ære og elskværdige  forbindelser  til  sig selv;  men hans liv blev tilbragt
blandt ydmyge bønder og med at afhjælpe de trængendes og lidendes behov. Han
trak  sig  ikke  tilbage  fra  kontakt  med  de  mest  degraderede  og  syndige;  han
forkyndte tilgivelsens og fredens gode nyheder til alle, som ville tage imod den på
himmelens nådige og gavmilde betingelser.  Og i deres tjeneste skulle disciplene
følge hans eksempel.’ Signs of the Times, 15. januar 1885.

‘Alle legemets lemmer, så mange de er, dog er ét legeme’

5. Hvilket symbol brugte Paulus til at demonstrere den måde, hvorpå Guds
folk skal organiseres? Ef. 4, 15-16.

BEMÆRK: ‘Enhed i forskelligheden er Guds plan. Blandt Kristi efterfølgere skal
de forskellige elementer smelte sammen, og enhver skal gøre sin anviste gerning
for Gud. Hver enkelt har sin plads med at iværksætte den store plan, som er præget
af Kristi billede. Én er skikket til at gøre et specielt arbejde, en anden passer til en
anden gerning, og endnu én har andre anlæg, men alle skal de udfylde hverandre.
Guds Ånd, som arbejder i og gennem de forskellige elementer, vil skabe harmoni
og virksomhed. Der må kun være én mesterånd - hans Ånd, som er uendelig i
visdom, og i hvem alle de forskellige elementer mødes i skønhed og vidunderlig
enhed.’ Kraft fra det Høje, s. 169.
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6. Hvordan forklarede Paulus tåbeligheden af, at et medlem anser sig selv

for at være mere betydningsfuldt end andre medlemmer? 1 Kor. 12, 15-
17. 21-22.

BEMÆRK:  ‘Strid  om,  hvem  der  skal  være  den  største,  har  berøvet  Herrens
arbejdsstyrke nåde og kraft. Gud forlanger en afgjort ændring; det er hans hensigt,
at  vi  skal  være  ét  i  Kristus.  Nu er  det  ikke  tiden  for  os  at  trække os  væk fra
hinanden. Kærlighed og enhed skal være fremherskende blandt Guds folk. Enhver
arbejder skal arbejde i harmoni med alle de andre arbejdere, mens han beholder sin
individualitet.  Enhver  skal  knyttes  til  sine  medarbejdere  med  bånd  af  kristen
kærlighed,  og alle  skal  forenes  med Herren.  Enhvers  mål  skal  være  at  fremme
sandhedens  sag.  Enhver  skal  alvorligt  søge  efter  udgydelsen  af  Helligånden.
Enhver skal se hen til Jesus og tro på, at han vil modtage de velsignelser, som han
må have for at være en styrke for arbejdet.’ Review & Herald, 28. april 1904.    

‘Kristus er kirkens hoved’

7. Hvem er menighedens hoved? Ef. 4, 15; Kol. 1, 18. (Læs fra vers 13 for at
se, hvem der henvises til.)  

BEMÆRK: ‘Lad det ses, at Kristus, og ikke prædikanten, er menighedens hoved.
Medlemmerne af  Kristi  legeme har en rolle at  spille,  og de vil  ikke regnes  for
trofaste, medmindre de udfører deres del. Lad en guddommelig gerning udrettes i
hver sjæl, indtil Kristus ser sit  billede afspejlet  i  sine efterfølgere.’  Signs of the
Times, 27. januar 1890.
‘I sit ord har Gud aldrig antydet, at han har udnævnt noget menneske til at være
kirkens overhoved. Læren om den pavelige overhøjhed er i direkte modstrid med,
hvad skriften lærer os. Paven kan ikke have nogen magt over Kristi kirke undtagen
ved egenmægtig tilranelse.’ Konfrontation, s. 38.

8. Hvem skal de, der har stillinger i menigheden, stå til regnskab over for,
eftersom Kristus er menighedens hoved? Ef. 4, 11-12.

BEMÆRK: ‘Siden sin optagelse til  Himmelen har Kristus udført sin gerning på
jorden ved hjælp af udvalgte sendebud, gennem hvem han taler til menneskenes
børn og sørger for deres behov. Som menighedens store overhoved overvåger han
sit værk ved de menneskers medvirken, som Gud har indsat til at handle som hans
stedfortrædere. Det er et alvorligt ansvar, der hviler på dem, Gud har kaldet til at
arbejde med tale og undervisning for opbygningen af hans menighed. De skal i
Kristi sted bønfalde mænd og kvinder om at lade sig forsone med Gud, og de kan
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kun opfylde  deres  hverv  ved  at  modtage  visdom og  kraft  ovenfra.’  Mesterens
Efterfølgere, s. 191.

‘For at gøre de hellige fuldt beredte’

9. Hvordan har Kristus udstyret sin menighed? 1 Kor. 12, 28-30; Ef. 4, 11.

BEMÆRK: ‘Løftet om Helligånden bliver ikke værdsat, som det burde. Det bliver
ikke opfyldt og virkeliggjort, som det kunne. Det er, fordi Helligånden mangler, at
forkyndelsen  er  uden kraft.  Man kan have lærdom, talenter,  veltalenhed og alle
medfødte og tillærte færdigheder,  men hvis Guds Ånd ikke er til  stede, vil intet
hjerte  blive  berørt  og  ingen  synder  vundet  for  Kristus.  Hvis  man derimod  har
forbindelse med Kristus og er i besiddelse af Åndens gaver, vil selv den fattigste og
mest uvidende Jesu discipel eje en kraft, som vil tale til hjerterne. Gud bruger dem
som sine redskaber til at udøve den mest ophøjede indflydelse i verdensaltet.’ Lys
over hverdagen, del 2, s. 131.
 
10. Hvad er årsagen til de forskellige åndelige gaver, der er sat i menigheden?

Ef. 4, 12-15.

BEMÆRK: ‘Alle disse gaver skal være i brug. Enhver trofast arbejder vil arbejde
for at gøre de hellige fuldt beredte. Der er noget for enhver at gøre. Enhver sjæl, der
tror på sandheden, skal stå på sin plads og sige: “Her er jeg, send mig.” Giv enhver
noget at gøre for andre. Hjælp alle til at se, at de som modtagere af Kristi nåde er
forpligtet til at arbejde for ham. Og lad alle lære at arbejde. Især bør de, der er nye i
troen, uddannes til at blive Guds medarbejdere. Hvis de sættes til at arbejde, vil de
fortvivlede snart glemme deres fortvivlelse, de svage vil blive stærke, de uvidende
intelligente, og alle vil være beredte til at fremsætte sandheden, som den er i Jesus.
De vil finde en aldrig-svigtende hjælper i ham, som har lovet at frelse alle, som
kommer til  ham. Helligåndens indflydelse behøves,  for at arbejdet  må have den
rette balance, og for at det må gå solidt fremad i enhver gren.’ My Life Today, s. 38.

‘Så verden må tro’

11. Hvorfor har Kristus indstiftet sin menighed? Joh. 17, 21.

BEMÆRK: ‘Menigheden er den hjælp, Gud har anvist til menneskers frelse. Den
blev oprettet for at tjene, og det er dens opgave at bringe evangeliet ud i verden. Fra
den  første  begyndelse  har  det  været  Guds  hensigt,  at  hans  fylde  og  hans
fuldkommenhed gennem hans menighed skulle genspejles for verden. Menighedens
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medlemmer, de, som han har kaldt ud af mørket ind i sit vidunderlige lys, skal være
vidner om hans herlighed.  Menigheden er det sted, hvor Kristi nådes rigdomme
opbevares,  og ved hjælp af menigheden skal Guds kærligheds endelige og fulde
udfoldelse  åbenbares,  selv  for  “magterne  og  myndighederne  i  den  himmelske
verden.” Ef. 3, 10.’ Mesterens Efterfølgere, s. 11. 

12. Hvad er Kristi ønske for sin menighed? Ef. 4, 13.

BEMÆRK:  ‘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. 55.
‘Karakter  er  kraft.  Et  ædelt,  uegennyttigt,  gudfrygtigt  liv  udøver  en  næsten
uimodståelig  indflydelse.  Ved  at  åbenbare  Kristi  karakter  i  vort  eget  liv
samarbejder vi med ham i at frelse sjæle. Det er kun ved at åbenbare hans karakter i
vort liv, at vi kan samarbejde med ham. Og jo videre vor indflydelse rækker, des
mere godt kan vi udrette. Når de, der bekender sig til at tjene Gud, følger Kristi
eksempel, idet de praktiserer lovens principper i deres daglige liv, når alt, hvad de
udfører, vidner om, at de elsker Gud over alt og deres næste som sig selv, da vil
kirken have kraft til at bevæge verden.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 147.
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	‘Ikke må have højere tanker om sig selv, end han bør have’
	‘Efter som vinden blæser’
	‘I alle skal være enige indbyrdes’


	BEMÆRK: ‘Kæmp alvorligt for enighed. Bed om den. Arbejd for den. Det vil give åndelig sundhed, opløfte tankerne, forædle karakteren, give et himmelsk sind og sætte jer i stand til at overvinde egoisme og ond mistanke og til mere end sejre ved ham, der elskede jer og gav sig selv hen for jer. Korsfæst selvet og agt hverandre højere end jer selv. På den måde kan I blive ét med Kristus. Over for det himmelske univers og over for menigheden og verden vil I bære det ufejlbarlige bevis på, at I er Guds sønner og døtre, og Gud vil blive herliggjort ved det eksempel, I viser. Verden trænger til at se det mirakel ske, der binder Guds folks hjerter sammen i Kristi kærlighed. Den trænger til at se Herrens folk få en plads med ham i den himmelske verden, i Kristus Jesus. Vil I ikke i jeres liv give et vidnesbyrd om, hvad Guds sandhed kan gøre for dem, der elsker og tjener ham? Gud ved, hvad I kan blive. Han ved, hvad den guddommelige nåde kan gøre for jer, hvis I får del i den guddommelige natur. “Men jeg formaner jer brødre, ved vor Herre Jesu Kristi navn, at der ikke må findes splittelser iblandt jer, men at I skal være fuldt ud forenede i samme sind og samme overbevisning.” (1 Kor. 1, 10)’ Counsels for the Church, s. 290-291.
	Lektie 7: 8. – 14. august
	‘Mange giver råd’
	Indledning
	‘Hvor to eller tre er forsamlede’
	‘Hvor godt og hvor lifligt er det!’
	‘Lad os gå i rette med hinanden’
	‘Fuldt forvisset i sit eget sind’
	‘Da talte de … med hverandre’
	‘Vel står det til’


	BEMÆRK: ‘Gud har ikke forbigået sit folk og udvalgt en enkelt mand her og en anden der som de eneste, der er værdige til at blive betroet hans sandhed. Han giver ikke en enkelt mand nyt lys, som er i strid med samfundets grundfæstede tro. Under enhver reform er der opstået mænd, som er fremkommet med en sådan påstand. Paulus talte advarende til menigheden på den tid: “Af jeres egen midte skal der fremstå mænd, som fører falsk tale for at drage disciplene efter sig.” ApG. 20, 30. Den største skade, der rammer Guds folk, kommer gennem sådanne, som går ud fra dem og taler forvendte ting. Ved dem bliver sandhedens vej spottet. Lad ingen være selvsikker, som om Gud havde givet dem særskilt lys frem for deres brødre. Kristus fremstilles som den, der bor i sit folk, og de troende omtales som dem, der er “opbyggede på apostlenes og profeternes grundvold med Jesus Kristus selv som hovedhjørnesten. I ham sammenføjes hele bygningen og vokser til et helligt tempel i Herren; i ham bliver også I sammen med os opbygget til en Guds bolig i Ånden.” “Så formaner da jeg, den fangne i Herren,” siger Paulus, “jer til at vandre det kald værdigt, hvormed I blev kaldede, med al ydmyghed og sagtmodighed, med langmodighed, så I bærer over med hverandre i kærlighed og stræber efter at bevare Åndens enhed i fredens bånd; ét legeme og én ånd, ligesom I også blev kaldet til ét håb ved jeres kaldelse, én Herre, én tro, én dåb, én Gud og alles Fader, som er over alle, gennem alle og i alle!” Ef. 2, 20-22; 4, 1-6.’ Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 291.
	Lektie 8: 15. – 21. august
	‘Han skal vejlede jer til hele sandheden’
	Indledning
	Forbindelser mellem død, dom og genkomsten
	Forbindelser mellem skabelse, menneskets forhold til Gud og sabbatten
	Forbindelser mellem synd, Guds lov og frelse
	Forbindelser mellem genkomsten, evangeliets forkyndelse og frelsen
	Forbindelser mellem Kristi menneskelighed og frelse
	Forbindelser mellem synd og frelse


	BEMÆRK: ‘Vi hører mange undskyldninger: Jeg kan ikke leve op til dette eller det. Hvad mener du med dette eller det? Mener du, at det var et ufuldkomment offer, der blev givet for den faldne slægt på Golgata, at der ikke er givet tilstrækkelig nåde og kraft til os, så vi kan arbejde os væk fra vore egne naturlige mangler og tilbøjeligheder, at det ikke var en hel Frelser, der blev givet os? Eller vil du bebrejde Gud? Nå, siger du, det var Adams synd. Du siger: Jeg er ikke skyldig i det, og jeg er ikke ansvarlig for hans skyld og fald. Alle disse naturlige tilbøjeligheder er i mig, og jeg kan ikke bebrejdes, hvis jeg handler efter disse naturlige tilbøjeligheder. Hvem skal klandres? Gud? Hvorfor tillod Gud Satan at have denne magt over menneskenaturen? Disse er anklager mod himmelens Gud, og han vil give dig en anledning, hvis du vil have det, til endelig at frembringe dine anklager mod ham. Da vil han frembringe sine anklager mod dig, når du stilles frem for hans domstol. Hvis Gud kunne ændrer sin lov til at imødekomme menneskets faldne tilstand, behøvede Kristus ikke at komme til denne verden. Fordi loven var uforanderlig, sendte Gud sin enbårne Søn for at dø for den faldne slægt. Men tog Frelseren menneskets skyld på sig og tillagde dem sin retfærdighed for, at de kunne fortsætte med at bryde Jehovas forskrifter? Nej, nej! Kristus kom, fordi der ikke var nogen mulighed for mennesket at holde loven i sin egen styrke. Han kom for at give det styrke til at adlyde lovens forskrifter. Og synderen, som angrer sin overtrædelse, kan komme til Gud og sige: “O Fader, jeg beder om tilgivelse gennem den korsfæstede og opstande Frelsers fortjenester.” Gud vil tage imod alle, som kommer til ham i Jesu navn.’ Selected Messages, bind 3, s. 179.
	Lektie 9: 22. – 28. august
	‘Den levende Guds segl’
	Indledning
	‘Alle folkeslag skal samles foran ham’
	‘Han skal skille dem fra hverandre’
	‘Drag bort fra dem’
	‘Herren kender dem, der hører ham til’
	‘Dyrets mærke’
	‘Jeg vil tage imod jer’


	Lektie 10: 29. august – 4. september
	‘Fuldbyrd det i årenes løb’
	Indledning
	‘Vil du ikke skænke os liv på ny?’
	‘For at kalde de knustes hjerte til live’
	‘Kom, vi vil tilbage til Herren’
	‘Jeg er med eder, lyder det fra Herren’
	‘Opøv dig til gudsfrygt’
	‘Hvor bør I da ikke vandre’


	Lektie 11: 5. – 11. september
	‘Jeg heler dig’
	Indledning
	‘Herren, … som læger alle dine sygdomme’
	‘Og helbredte alle dem’
	‘Jeg giver jer…’
	‘Til skel mellem det rene og det urene’
	‘Mennesker spiste englebrød’
	‘Afholdende i alt’


	Lektie 12: 12. – 18. september
	‘Så at Guds-mennesket kan blive fuldt beredt’
	Indledning
	‘Indblæst af Gud’
	‘Hvis de ikke taler i overensstemmelse med dette ord’
	‘Hvis nogen tager noget bort …’
	‘Et lys på min sti’
	‘Det er forgæves, de dyrker mig’
	‘I vil ikke komme til mig’


	Lektie 13: 19. – 25. september
	‘I er alle brødre’
	Indledning
	‘Det er ikke klogt, som du bærer dig ad’
	‘Således skal det ikke være iblandt jer’
	‘Alle legemets lemmer, så mange de er, dog er ét legeme’
	‘Kristus er kirkens hoved’
	‘For at gøre de hellige fuldt beredte’
	‘Så verden må tro’



