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Forord

‘At  forstå  hvordan  man  udøver  tro.  Dette  er  evangeliets  videnskab.  Skriften
erklærer: “Uden tro er det umuligt at have hans velbehag.” Kundskaben om, hvad
Skriften  mener,  når  den  foreholder  os  nødvendigheden  af  at  dyrke  troen,  er
vigtigere end nogen anden kundskab, som kan opnås. Vi lider megen vanskelighed
og sorg på grund af vor vantro og vor uvidenhed om, hvordan vi udøver tro. Vi må
bryde igennem vantroens skyer. Vi kan ikke have en sund kristen erfaring, vi kan
ikke adlyde evangeliet til frelse, før troens videnskab forstås bedre, og indtil mere
tro udøves. Der kan ikke være nogen fuldkommengørelse af kristen karakter uden
tro, der virker ved kærlighed og lutrer sjælen.’ 

Review & Herald, 18. oktober 1898.

‘Der er tusinder, som hævder at have fået sandhedens lys, men som ikke kommer et
skridt  videre.  De  har  ingen  levende  erfaring,  selv  om de  har  haft  alle  mulige
fordele.  De  ved  ikke,  hvad  overgivelse  betyder.  Deres  andagter  er  formelle  og
tomme, og der er ingen dybde i deres fromhed. Guds ord giver åndelig fred og
oplysning til  dem, som af hjertet søger det. De, som tager  imod Guds løfter og
handler efter dem i levende tro, vil få himmelens lys ind i deres liv. De vil drikke af
livets kilde og vise andre vej til det vand, som har forfrisket deres egne sjæle. Vi
må have den tro på Gud, som tager ham på hans ord. Vi kan ikke få nogen sejr
uden skyfri tillid; for “uden tro er det umuligt at have hans velbehag.” Det er tro,
der  forbinder  os  med  himmelens  kraft,  og  som bringer  os  styrken  til  at  takle
mørkets  magter.  “Dette  er  den  sejr,  som har  sejret  over  verden:  vor  tro.”  “Så
kommer da troen af det, som høres, og det, som høres, kommer i kraft af Kristi
ord.” For at udøve intelligent tro bør vi studere Guds ord. Bibelen og Bibelen alene
meddeler en korrekt kundskab om Guds karakter og om hans vilje angående os.
Menneskets pligt og skæbne er defineret på dens sider. De betingelser, på hvilke vi
kan håbe på evigt liv, er udtrykkeligt erklæret, og deres undergang, som forsømmer
en så stor frelse, er forudsagt med de kraftigste udtryk.

Var Bibelen blevet modtaget som Guds røst til mennesket, som bøgernes Bog,
som  den  eneste  ufejlbarlige  regel  for  tro  og  praksis,  ville  vi  ikke  have  set
himmelens lov sat ud af kraft og ondskabens voksende bølge ødelægge vort land.

Idet  mennesker  vandrer  bort  fra  sandheden  og  ind  i  skepticisme,  bliver  alt
usikkert  og  uvirkeligt.  Ingen  fuld  overbevisning  tager  fat  på  sjælen.  Ingen  tro
udøves på Skriften som Guds åbenbaring til mennesket. Der er intet myndigt i dens
befalinger, intet skræmmende i dens advarsler, intet inspirerende i dens løfter. For
skeptikeren er den meningsløs og modsigende.

Der er mange blandt os, som ikke dyrker troen. De har en vaklende erfaring. De
ligner “en havets bølge, som jages og kastes hid og did af vinden.” Nogle gange
synes de at være stærke i troen; så fejer en bølge af vantro over dem, og de er fyldt
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af mørke og tvivl. De gør ikke nogen bestemt anstrengelse for at fri sig selv ud af
Djævelens snare, men de tages til fange af ham, når han synes. Der er andre, som
flygter til Guds ord og til alvorlig bøn, når de angribes af vantroens fristelser, og de
overlades ikke til fjendens kraft.

Hvis mennesker kunne indse tvivlens ødelæggende indflydelse på deres sind,
hvis de blot kunne se ind i fremtiden, ville de indse den tvingende nødvendighed af
at nære fast tillid til Gud og betingelsesløs tillid til hans løfter. De ville ikke så ét
korn af tvivl; for ethvert korn blomstrer og bærer frugt.’ 

Review & Herald, 22. september 1910.
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Lektie 1: 26. september – 2. oktober  
‘Ved Herrens ord blev himlen skabt’

UDENADSVERS: ‘Ved Herrens ord blev himlen skabt og al dens hær ved hans
munds ånde.’ Sal. 33, 6. 
STUDIEHJÆLP: Mesterens Efterfølgere, s. 255.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Mos. 1.
LEKTIENS MÅL: At studere forbindelsen mellem tro og Guds ord.

Indledning

‘Den største del af det allerførste kapitel i Bibelen er belæring i troen. Det kapitel
har i sig selv ikke færre end seks udtrykkelige erklæringer, som klart indskærper
troen; med det vigtige bindeord i det første vers, er der syv. Indskærpelsen af troen
er læren om, at Guds ord udretter det, som der tales om i det ord.’ A. T. Jones,
Lessons on Faith, s. 17. 

‘Han talede, så skete det’

1. Hvordan udførte Gud skabelsesgerningen? Sal. 33, 9.

BEMÆRK: ‘Da Gud ved at tale ordet havde skabt verdenerne, sagde han: “Der
blive  lys.”  Hvor  lang  tid  gik  der  nu  mellem  ordene:  “Der  blive  lys,”  og  det
tidspunkt, da lyset kom? … Der var ikke et sekund mellem det tidspunkt, da Gud
sagde:  “Der  blive  lys,”  og eksistensen  af  lyset… Så det  menneske,  der  tillader
nogen  tid  at  forløbe  mellem  Guds  tale  og  forekomsten  af  det  talte,  er  en
evolutionist. Hvis han gør det til utallige tidsaldre på utallige tidsaldre, så er han
simpelthen mere evolutionist end den, der tror, at det tog en dag; han er den samme
ting, bare mere af det… Skabelse er øjeblikkelig, ellers er det ikke skabelse. Så
angående skabelsen i begyndelsen, når Gud taler, er der i hans ord den skabende
energi til at frembringe det, som det ord har udtalt. Det er skabelse; og Guds ord er
det samme i går, i dag, og for evigt; det bliver for altid; det har evigt liv i sig. Guds
ord er levende. Det liv, som er i det, er Guds liv, evigt liv. Derfor er det det evige
livs ord, som Herren Jesus sagde; og som følge heraf forbliver det for evigt. Det er
for evigt Guds ord; det har skabende energi i sig for evigt.’ A. T. Jones, Lessons on
Faith, s. 54-56. 

2. Hvad behøves for at forstå universets oprindelse? Heb. 11, 3.
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Lektie 1: 26. September – 2. oktober
BEMÆRK: ‘Ingen mængde ræsonnement eller forklaring kan fortælle hvorfor eller
hvordan om skabelsen af verden. Det skal forstås i tro på den store skabende kraft.
Ved tro skal vi tro på Guds mægtige skabende kraft gennem Jesus Kristus. “I tro
fatter vi, at verden er blevet skabt ved Guds ord, så det synlige blev til af det, vi
ikke kan se.” Dette er noget,  der kan erklæres,  men ræsonnement i sig selv vil
aldrig overbevise nogen om erklæringens sandhed. Vi må have ræsonnement. Det
er en af de ypperste talenter, der er betroet mennesker, og det er til stor fordel ved
hvert skridt, vi tager fra jorden til himmelen.’ Southern Watchman, 24. april 1902.

‘De er jo blinde’

3. Hvilken advarsel  er vi givet angående skeptikernes holdning i de sidste
dage? 2 Pet. 3, 3-6.

BEMÆRK: ‘Uden bibelhistorien kan geologien ikke bevise noget. Levninger, som
er fundet i jorden, beviser, at der engang rådede tilstande på Jorden, som i mange
henseender var anderledes end nutidens. Kun Bibelen kan tidsbestemme disse fund
og forklare, hvor længe de har ligget i jorden. Det kan være uskyldigt at gisne ud
over Bibelens beretning om skabelsen, hvis vore formodninger ikke er i modstrid
med  kendsgerningerne,  der  findes  i  Skrifterne.  Når  mennesker  søger  at  give
naturlige  forklaringer  på  Guds  skaberværk,  og  tilsidesætter  Guds  ords
skabelsesberetning, befinder de sig ude på usikkerhedens bundløse ocean. Gud har
aldrig  åbenbaret  for  dødelige  mennesker  nøjagtigt,  hvordan  han  udførte
skaberværket på seks bogstavelige dage. Hans skaberværk er lige så ufatteligt som
hans eksistens.’ Spritual Gifts, bind 3, s. 93.

4. Hvad efterlader dem, som fornægter beretningen om Guds skabelse uden
undskyldning? Rom. 1, 20.

BEMÆRK:  ‘Mennesket  kommer  til  at  stå  uden  undskyldning.  Gud  har  givet
tilstrækkelige  beviser,  som mennesket  kunne  bygge  troen  på,  hvis  det  virkelig
ønskede at tro. I disse sidste dage vil verden næsten være blottet for sand tro. Under
den forudsætning, at Guds ord ikke er til at stole på, griber man efter menneskelige
ræsonnementer,  selv  om  disse  er  i  modstrid  med  Skriftens  kendsgerninger.
Mennesker vil forsøge at forklare skaberværket som et resultat af naturlige årsager,
søge at forklare det, som Gud aldrig har åbenbaret. Men menneskelig videnskab
kan  ikke  udforske  Himmelens  Guds  hemmeligheder  og  heller  ikke  forklare
skabelsens uudgrundelige hemmelighed, et  mirakel  udført af Almagtens kræfter,
lige så lidt som den kan vise, hvordan Gud blev til.’ Kristus Alene, s. 52.
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Lektie 1: 26. September – 2. oktober
‘Sig kun et ord’

5. Hvordan åbenbarede Jesus Guds kraft? Luk. 4, 38-39.

BEMÆRK: ‘Kristi liv, som giver verden liv, findes i hans ord. Det var ved sit ord,
at Jesus helbredte sygdomme og uddrev onde ånder; ved sit ord gjorde han søen
stille og oprejste døde; og folket vidnede om, at hans ord havde magt. Han talte
Guds ord, som han havde gjort  det ved alle Det gamle Testamentes profeter og
lærere.  Hele  Bibelen  er  en  åbenbaring  af  Kristus,  og Frelseren  ville  holde  sine
disciples tro fast  ved ordet.  Når hans synlige nærværelse forsvandt,  måtte ordet
være deres kraftkilde. De skulle ligesom Mesteren leve af “hvert ord, som udgår af
Guds mund.” Matt. 4, 4.’ Den Store Mester, s. 262.

6. Hvordan viste en romersk høvedsmand sin tro på Kristi ords kraft? Matt.
8, 5-10.

BEMÆRK: ‘Høvedsmanden havde været i nærheden af, hvor Jesus var, havde set
ham tale,  havde hørt  hans ord og havde set  virkningen af  dem, indtil  han selv
sagde: “Hvad som helst den Mand siger, er sådan; når han siger noget, er det sket.
Nu vil jeg drage fordel af det.” Så han gik hen til Jesus og sagde det, der er skrevet.
Jesus vidste udmærket godt, at manden havde sit sind fæstet på hans ords kraft til at
udføre det; og han svarede: “Javel, jeg vil komme og helbrede din tjener.” Han
sagde: “Å nej, min Herre, du behøver ikke at komme” “Sig kun et ord, så bliver
min tjener rask.” Jesus svarede: “Det skal ske dig, som du troede.” “Og tjeneren
blev rask i samme stund.” Da ordet lød: “Det skal ske dig,” hvor lang tid gik der,
inden manden blev helbredt? Tyve år? Nej. Var han ikke nødt til at gå igennem
megen medgang og modgang, inden han med sikkerhed blev helbredt? Nej, nej! Da
ordet blev talt, gjorde ordet det, som blev talt; og det gjorde det straks.’ A. T. Jones,
Lessons on Faith, s. 57.

‘Lazarus, kom herud!’

7. Hvilket overlegent eksempel på ordets kraft er nedskrevet for os? Joh. 11, 
43-44.

BEMÆRK: ‘Ved opvækkelsen af Lazarus fra de døde blev mange ledt til at tro på
Jesus. Det var Guds plan, at Lazarus skulle dø og lægges i graven, inden Frelseren
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Lektie 1: 26. September – 2. oktober
skulle ankomme. Opvækkelsen af  Lazarus var  kronen på Kristi  mirakler,  og på
grund af det herliggjorde mange Gud.’ Daughters of God, s. 60.
‘Dette mægtige mirakel var kronen på værket blandt de beviser, Gud havde givet
mennesker for, at han havde sendt sin Søn til verden for deres frelses skyld. Dette
var en udfoldelse af guddomsmagt, der måtte kunne overbevise enhver sjæl, der lod
sig beherske af fornuft og en oplyst samvittighed. Mange af dem, der havde været
vidne til Lazarus opvækkelse, kom til at tro på Jesus.’ Den Store Mester, s. 366.

8. Hvilket vigtigt spørgsmål stillede Jesus Marta, inden han opvakte hendes 
bror fra de døde, og hvad var hendes svar? Joh. 11, 25-27.

BEMÆRK: ‘Jesus søgte stadig at lede hendes tro ind på de rette baner og sagde:
“Jeg  er  opstandelsen  og  livet.”  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. Jesus sagde: “Den, som
tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal i
al evighed ikke dø. Tror du det?” Kristus ser her frem til tiden for sit andet komme.
Så skal de retfærdige døde oprejses uforkrænkelige, og de levende retfærdige skal
optages til Himmelen uden at se døden. Det under, som Kristus snart ville gøre ved
at  opvække  Lazarus  fra  de  døde,  ville  være  et  billede  på  de  retfærdige  dødes
opstandelse. Ved sit ord og ved sine gerninger erklærede han sig selv for at være
opstandelsens Herre. Han, som snart skulle dø på korset, stod med dødens nøgler
som gravens  overvinder  og  hævdede  sin  ret  og  magt  til  at  give  evigt  liv.  Til
Frelserens ord: “Tror du det?” svarede Marta: “Ja, Herre! jeg tror, at du er Kristus,
Guds Søn, den, som kommer til verden.” Hun forstod ikke fuldt ud betydningen af
de ord, Kristus havde talt, men hun bekendte sin tro på hans guddommelighed og
sin forvisning om, at han var i stand til at gøre, hvad der behagede ham.’ Den Store
Mester, s. 362. 

9. Hvilket eksempel på tro gav Jesus os i dette mirakel? Joh. 11, 41.

BEMÆRK: Læg mærke til  at Jesus takkede sin Fader for at have bønhørt ham,
inden Lazarus  blev  opvakt.  Denne  taksigelse  var  ikke  et  udtryk  for
taknemmelighed over at se sin bøn besvaret, men et udtryk for tro på, at hans bøn
var blevet besvaret.
‘Sand tro griber og tilegner sig den lovede velsignelse, endnu før den erfares og
føles. Vi må i tro lade vore bønner trænge inden for det andet forhæng og lade vor
tro gribe fat på den forjættede velsignelse og tilegne os den som vor; og så bør vi
tro, at vi får velsignelsen, fordi vor tro har grebet den, og ifølge Guds Ord tilhører
den os. “Alt, hvad I beder om og begærer,  tro, at I har fået det, så skal det ske
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Lektie 1: 26. September – 2. oktober
eder.” Dette er tro, nøgtern tro, som er vis på, at vi får velsignelsen, endnu før vi
erfarer den.’ Budskaber til Menigheden, s. 91.

‘Det ord, der lød, hjalp dem ikke’

10. Hvad kan hindre Guds ord i at gavne os? Heb. 4, 2.

BEMÆRK: ‘Vi behøver at indse behovet for at udøve den tro, som er modtagelig
hos  Gud,  den  tro,  som virker  ved  kærlighed  og  lutrer  sjælen.  Uden  tro  er  det
umuligt at høre ordet på en sådan måde, så det gavner, selvom det fremstilles på
den mest betagende måde. Medmindre vi blander tro med det, vi hører, når vi hører
ordet,  medmindre  vi  modtager  sandhederne,  vi  hører,  som  et  budskab  fra
himmelen, der omhyggeligt skal studeres, og som skal spises af sjælen og optages
ind  i  det  åndelige  liv,  mister  vi  indtrykket  af  Guds  Ånd.  Vi  forstår  ikke  ved
erfaring,  hvad  det  betyder  at  finde  hvile  ved  at  modtage  ordets  guddommelige
forvisninger. Vigtigheden af at studere ordet kan ikke overvurderes. Dets løfter er
store og fulde af rigdom. Vi må under ingen omstændigheder undlade at sikre os
den  himmelske  skat.  Kristus  er  vor  eneste  sikkerhed.  Vi  kan  ikke  stole  på
menneskeligt  ræsonnement.  Verden  er  fuld  af  mænd  og  kvinder,  som  nærer
bedrageriske teorier, og det er farligt at lytte til dem.’ The Upward Look, s. 75.

11. Hvad gjorde det sværere for Jesus at udføre helbredelsesmirakler? Matt.
13, 58.

BEMÆRK: ‘Kærlighedens styrke fandtes i alle Kristi helbredelsesundere, og kun
ved gennem troen at få del i denne kærlighed kan vi blive hans redskaber i hans
gerning. Hvis vi forsømmer at fastholde en åndelig forbindelse med Kristus, kan
floden  med de  livgivende  kræfter  ikke  strømme i  rigt  mål  fra  os  ud  til  andre
mennesker.  Der var steder,  hvor selv Frelseren ikke kunne gøre mange kraftige
gerninger  på  grund  af  menneskers  vantro.  Sådan  kan  også  nu  vantroen  skille
menigheden  fra  dens  guddommelige  hjælper.  Den  har  et  for  svagt  begreb  om
evighedens virkelighed. Gud bliver skuffet over dens manglende tro, der berøver
ham den ære, der tilkommer ham.’ Den Store Mester, s. 563.

‘Af hvert ord’

12. Hvordan bliver vi vist livsvigtigheden af tro? Heb. 11, 6.
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Lektie 1: 26. September – 2. oktober
BEMÆRK: ‘Vi skal ikke opsende vore bønner til Gud for at få beviser for, om han
vil opfylde, hvad han har sagt, men fordi han vil opfylde det; ikke for at bevise, at
han elsker  os,  men fordi  han elsker  os.  “Uden tro er  det  umuligt  at  have  hans
velbehag; thi den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, der
søger ham.” Heb. 11, 6.’ Den Store Mester, s. 79. 

13. Hvilken vigtig sandhed om tro og Guds ord må vi gribe fat på? Matt. 4, 4.

BEMÆRK: ‘Guds ord skal være vor åndelige føde. Kristi liv, som giver verden liv,
findes i hans ord. Det var ved sit ord, at Jesus helbredte sygdomme og uddrev onde
ånder; ved sit ord gjorde han søen stille og oprejste døde. Ligesom vort fysiske liv
opretholdes ved føde, sådan opretholdes vort åndelige liv ved Guds ord. Og enhver
sjæl må personligt modtage livet fra Guds ord. Ligesom vi selv må spise for at få
næring, sådan må vi selv modtage ordet.’ The Faith I Live By, s. 20. 
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Lektie 2: 3. – 9. oktober
‘Retfærdiggjorte af tro’ 

UDENADSVERS: ‘Da vi nu er retfærdiggjorte af tro, har vi fred med Gud ved vor
Herre Jesus Kristus.’ Rom. 5, 1. 
STUDIEHJÆLP: Christ Triumphant, s. 150. 
LEKTIENS SKRIFTSTED: Rom. 3, 23-31 
LEKTIENS MÅL: At studere forholdet mellem tro og retfærdiggørelse. 

Indledning
 
‘Idet  bodfærdige  syndere,  som  er  angerfulde  for  Guds  åsyn,  erkender  Kristi
forsoning på deres vegne og tager imod denne forsoning som deres eneste håb i
dette liv og i det fremtidige liv, tilgives deres synder. Dette er retfærdiggørelse ved
tro. Enhver troende sjæl skal tilpasse sin vilje helt efter Guds vilje og holde sig i en
tilstand af anger, udøve tro på Genløserens forsonende fortjenester og gå frem fra
styrke til styrke, fra herlighed til herlighed. Tilgivelse og retfærdiggørelse er en og
samme ting.’ Christ Triumphant, s. 150.

‘Alle har jo syndet’

1. Hvilket problem rammer hele menneskeslægten? Rom. 3, 23. Sammenlign
med Sal. 14, 2-3; Rom. 3, 10.

BEMÆRK: ‘En frygtelig skæbne venter synderen, og derfor er det nødvendigt, at
vi ved, hvad synd er, så vi kan undfly dens kraft. Johannes siger: “Enhver, der gør
synd,  begår  dermed  også  lovbrud,  ja,  synd  er  lovbrud.”  Her  har  vi  den  sande
definition på synd; det er “lovbrud.” Hvor ofte bliver synderen ikke indtrængende
rådet til at forlade sine synder og komme til Jesus; men har budbringeren, som ville
lede ham til  Kristus, tydeligt  udpeget  vejen? Har han tydeligt  gjort  det  klart,  at
“synd er lovbrud,” og at han må angre og forlade sin overtrædelse af Guds bud?
Kristus vil komme for at tilintetgøre den falske profet, for at feje frafaldets hære
bort, for at tage hævn over dem, som ikke kender Gud, og som ikke adlyder Guds
evangelium;  og det  er  af  den  højeste  betydning  for  enhver  af  os,  at  vi  kender
betingelserne, ved hvilke vi skal undfly synderens skæbne. Det er af den største
betydning,  at vi forstår beskaffenheden af vort fald og følgerne af overtrædelse.
Menneskets samvittighed er blevet hærdet af synd og hans forstand formørket af
overtrædelse, hans dømmekraft er blevet forvirret angående, hvad synd er. Han er
blevet lammet af syndens indflydelse, og det er vigtigt, at hans samvittighed bliver 
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Lektie 2: 3. – 9. oktober
vakt til at forstå, at synd er overtrædelse af Guds hellige lov. Den, som ikke adlyder
Guds bud, er en synder i Guds åsyn.’ Signs of the Times, 20. juni 1895. 

2. Hvad er konsekvensen af, at vi har syndet? Rom. 6, 23a. Sammenlign med
Rom. 5, 12.

BEMÆRK: ‘“Syndens  løn er  døden,  men Guds nådegave er  evigt  liv  i  Kristus
Jesus,  vor Herre.”  Rom. 6,  23. Mens de retfærdige skal  arve livet, er døden de
ondes lod. Moses sagde til Israel: “Se, jeg forelægger dig i dag livet og lykken,
døden og ulykken.” 5 Mos. 30, 15. Den død, der hentydes til, er ikke den, der blev
udtalt over Adam, thi hele menneskeheden lider straffen for hans overtrædelse. Det
er “den anden død,” der stilles i modsætning til det evige liv.’  Konfrontation, s.
447.

‘Retfærdiggjorte ved hans blod’

3. Hvilken  foranstaltning gjorde Gud,  så  syndere  kan undfly  straffen for
deres synder? Rom. 5, 8-9. 

BEMÆRK: ‘“Alle har jo syndet og mangler herligheden fra Gud.” Men Kristus gav
sit liv for at frelse synderen fra dødsdommen. Han døde, for at vi kunne leve. Til
dem, som tager imod ham, giver han kraft, der gør dem i stand til at adskille sig fra
det,  som vil  stille  dem der,  hvor de må fordømmes  og straffes,  medmindre  de
vender  tilbage  til  deres  loyalitet.  Kristus  er  synderens  eneste  håb.  Ved sin død
bragte han frelse inden for alles rækkevidde. Ved hans nåde kan alle blive loyale
undersåtter  i  Guds  rige.  Kun  ved  hans  offer  kunne  frelse  bringes  inden  for
menneskets rækkevidde.’ Review & Herald, 15. marts 1906. 

4. Hvad vil Kristi blod gøre for synderen? 1 Joh. 1, 2b.

BEMÆRK: ‘Ligesom Nikodemus har  vi  måske smigret  os med, at  vort  liv har
været oprigtigt, at vor moralske karakter er god; og vi mener, at vi ikke behøver at
ydmyge vore hjerter for Gud således som almindelige syndere. Men når lyset fra
Kristus skinner ind i  vore sjæle,  vil  vi  se,  hvor urene vi  er.  Vi vil  opdage den
egenkærlige  bevæggrund  og det  fjendskab mod Gud,  som har  besmittet  enhver
handling i vort liv. Da vil vi forstå, at vor egen retfærdighed i sandhed er som et
besmittet klædebon, og at Kristi blod alene kan rense os fra syndens besmittelse og
forny vore hjerter efter hans eget billede.’ Vejen til Kristus, s. 27. 

11



Lektie 2: 3. – 9. oktober
‘Hvis vi bekender’

5. Hvordan kan synderen benytte sig af Kristi blods rensende kraft? 1 Joh. 
1, 9.

BEMÆRK: ‘Enten syndsbekendelsen sker offentligt eller privat, bør den komme
fra hjertet åbent og ærligt. Ingen bør nødes dertil. Bekendelsen må ikke aflægges let
og ligegyldigt  eller  tvinges  frem hos  dem,  der  ikke  har  noget  klart  begreb  om
syndens virkelige natur. Den bekendelse, der kommer fra hjertets inderste, finder
vej til den evige, barmhjertige Gud. Salmisten siger: “Herren er nær hos dem, hvis
hjerte er knust, han frelser dem, hvis ånd er brudt.” Sal. 34, 19. Sand bekendelse er
altid af en særegen art og erkender særskilte synder. Disse kan være sådan, at de
bør fremlægges for Gud alene; de kan være fejl, der bør bekendes for mennesker,
man har  forurettet  eller  skadet;  eller  de  kan  være  af  offentlig  natur  og  bør  da
bekendes  offentligt.  Men  al  bekendelse  må  være  bestemt  og  saglig,  så  man
bekender netop de synder, man har gjort sig skyldig i.’ Vejen til Kristus, s. 38. 

6. Hvad kræves der af synderen, hvis han skal modtage barmhjertighed? Es.
55, 7.

BEMÆRK: ‘Omvendelse indbefatter, at man er bedrøvet over synden og vender
sig bort  fra den. Vi vil ikke afstå fra synden,  før vi ser dens syndighed, og der
bliver ingen virkelig forandring i livet, før vi af hjertet vender om fra den.’ Vejen til
Kristus, s. 27.

7. Hvilket løfte må den angrende synder sætte sin lid til? Sal. 32, 5.

BEMÆRK: ‘David blev tilgivet sin overtrædelse, fordi han ydmygede sit hjerte for
Gud med anger og en sønderknust sjæl og troede på, at Guds løfte om at tilgive
ville  blive  opfyldt.  Han bekendte  sin  synd,  angrede  og  blev  omvendt  på  ny.  I
henrykkelsen  over  forvisningen  om  tilgivelse  udbrød  han:  “Salig  den,  hvis
overtrædelse er forladt, hvis synd er skjult; saligt det menneske, Herren ej tilregner
skyld, og i hvis ånd der ikke er svig.” Sal. 32, 1-2. Velsignelsen kommer på grund
af tilgivelse; tilgivelse kommer ved tro på, at synden, der er bekendt og angret, er
båret af den store Syndbærer. Således kommer alle vore velsignelser fra Kristus.
Hans død er et forsonende offer for vore synder. Han er det store Middel, ved hvem
vi kan få Guds barmhjertighed og gunst.’ Our High Calling, s. 83.
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‘Jeg takker dig, fordi jeg ikke er som de andre mennesker’

8. Hvordan  underviste  Jesus  om  vigtigheden  af  at  søge  retfærdiggørelse
(tilgivelse)? Luk. 18, 9-14.

BEMÆRK: ‘“I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse.” Kol. 1, 14. Dette er
den store, faktiske sandhed, som må indpræges i sjælen. Det er af største betydning,
at alle må forstå storheden og kraften i sandheden for dem, der vil tage imod den.
“Thi i ham bor hele guddomsfylden legemlig.” Kol. 2, 9.’  At jeg må kende Ham,
30. november.

9. Hvilke to grupper satte Paulus i kontrast til hinanden, da han underviste
om retfærdiggørelse (tilgivelse)? Rom. 2, 13.

BEMÆRK: ‘“Ikke lovens hørere er retfærdige for  Gud, men lovens gørere skal
retfærdiggøres.” Gud vil ikke behandle mennesker efter den stilling, de besidder,
efter deres ejendele eller deres farve, men efter den karakter, de har dannet. Således
vil enhvers sag blive afgjort. Deres straf, som har haft rigelig anledning til at kende
sandheden,  men  som  i  blindhed  og  vantro  har  kæmpet  imod  Gud  og  hans
budbringere, vil stå i forhold til det lys, som de har forkastet. Gud viste dem stor
gunst og gav dem særlige fordele og gaver, så de kunne lade deres lys skinne frem
for andre. Men i deres fordærvelse ledte de andre på vildspor. Gud vil dømme dem
for det gode, de kunne have gjort, men ikke gjorde. Han vil stille dem til regnskab
for deres misbrugte anledninger. De vendte sig bort fra Guds vej til deres egen vej,
og  de  vil  blive  dømt  efter  deres  gerninger.  Ved  at  vandre  i  modsætning  til
sandhedens principper har de vanæret Gud meget. De blev dårer i hans øjne ved at
vende  hans  sandhed  til  en  løgn.  Ligesom  de  er  blevet  kendetegnet  ved  de
velsignelser,  der  blev  skænket  dem,  vil  de  således  blive  kendetegnet  ved
strengheden af deres straf. ’ Review & Herald, 25. juni 1901. 

‘Af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdiggjort’

10. Hvordan  erklærede  Paulus  umuligheden  af  at  gøre  sig  fortjent  til
tilgivelse? Rom. 3, 20; Gal. 2, 16.

BEMÆRK: ‘Paulus opdagede at det ikke var mulig for loven at tilgive den som
overtrådte den. “For af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham”
(Rom. 3, 20).’ På fast grunn, bog 1, s. 344.
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‘Vi  har  overtrådt  Guds  lov,  og  ved  lovgerninger  bliver  intet  menneske
retfærdiggjort.  Selv det  bedste et  menneske i  sin  egen  styrke  kan gøre,  er  ikke
tilstrækkeligt til at møde kravet fra den hellige og retfærdige lov, som er blevet
overtrådt.’ På fast grunn, bog 1, s. 360. 

11. Hvad var der galt med jødernes forsøg på at gøre sig fortjent til  Guds
gunst? Rom. 10, 3.

BEMÆRK: ‘Intet menneske vil af sig selv kunne forstå sine fejlgreb. “Hjertet er
svigefuldt frem for alt, det er sygt, hvo kender det?” Jer. 17, 9. Læberne kan give
udtryk for en sjælens armod, som hjertet ikke vil erkende. Medens man taler til
Gud om at være fattig i ånden, kan man inderst inde være optaget af tanken om sin
egen enestående ydmyghed og ophøjede retfærdighed. Et sandt kendskab til selvet
kan kun opnås på én måde. Vi må betragte Kristus. Det er uvidenhed med hensyn
til  ham, der  får  menneskene til  at  være  så store og selvretfærdige  i  deres  egne
tanker. Når vi tænker på hans renhed og godhed, vil vi komme til at se vor egen
svaghed og fattigdom og alle vore mangler, som de virkelig er. Vi vil se os selv
som fortabte  og  uden  håb,  klædt  i  selvretfærdighedens  klædebon,  ligesom  alle
andre syndere. Vi vil da se, at hvis vi nogen sinde skal blive frelst, vil det ikke ske
på grund af vor egen godhed, men formedelst Guds uendelig store nåde.’ Lys over
hverdagen, del 1, s. 151-152. 

‘Ikke af tro alene’

12. Hvad kræves der af os for at blive retfærdiggjort? Rom. 5, 1.

BEMÆRK: ‘Når mennesker lærer, at de ikke kan gøre sig fortjent til retfærdighed
ved deres egne gerningers fortjeneste,  og de ser med fast og fuld tillid til Jesus
Kristus som deres eneste håb, vil der ikke være så meget af selvet og så lidt af
Jesus.  Sjæle  og  legemer  er  fordærvede  og  besmittede  af  synd,  hjertet  er
fremmedgjort for Gud, dog kæmper mange i deres egen begrænsede styrke for at
vinde frelse ved gode gerninger. De tror, at Jesus må udføre noget af frelsesværket,
mens de må gøre resten. De behøver ved tro at betragte Kristi retfærdighed som
deres eneste håb for tid og evigt.’ Faith & Works, s. 25. 

13. Hvilket lys kaster Jakob over Paulus’ ord? Jak. 2, 24.
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BEMÆRK: ‘Apostlen Jakob så de farer, der ville opstå i fremstillingen af emnet
retfærdiggørelse ved tro, og han arbejdede på at vise, at ægte tro ikke kan eksistere
uden tilsvarende gerninger. Abrahams gerninger bliver fremstillet: “Du ser altså,”
siger han, “at troen virkede sammen med hans gerninger, og ved gerningerne nåede
troen  sin  fuldendelse.”  Jak.  2,  22.  Således  gør  ægte  tro  en  ægte  gerning  i  den
troende. Tro og lydighed bringer en solid, værdifuld erfaring. Tro og gerninger er
to årer, som vi må bruge lige meget, hvis vi vil arbejde imod vantroens strøm. Den
såkaldte tro, som ikke virker ved kærlighed og renser sjælen, vil ikke retfærdiggøre
noget menneske.’ The Faith I Live By, s. 115.
‘Der er fare i at betragte retfærdiggørelse ved tro som tillæggelsen af fortjeneste til
tro. Når du tager Kristi retfærdighed som en fri gave, er du frit retfærdiggjort ved
Kristi genløsning. Hvad er tro? “Tro er fast tillid til det, man håber, overbevisning
om ting, man ikke ser” (Heb. 11, 1). Det er forstandens samtykke over for Guds
ord, der binder hjertet i villig hengivenhed og tjeneste til Gud, som gav forstanden,
bevægede hjertet, og som først ledte sindet til at betragte Kristus på Golgatas kors.
Tro er at overgive de intellektuelle kræfter til Gud, at overlade sind og vilje til Gud
og  gøre  Kristus  til  den  eneste  dør,  gennem  hvilken  man  kan  komme  ind  i
himmelen.’ Faith & Works, s. 25.
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Lektie 3: 10. – 16. oktober 
‘Den retfærdige skal leve af tro’

UDENADSVERS: ‘Se, oplæst, uredelig er sjælen i ham, men den retfærdige skal
leve ved sin tro.” Hab. 2, 4. 
STUDIEHJÆLP: The Faith I Live By, 125. 
SKRIFTSTED: Sal. 37, 3-11. 
LEKTIENS MÅL: At studere den måde tro virker på i den kristnes liv. 

Indledning

‘Den tro, som virker ved kærlighed og lutrer sjælen, har ikke noget at gøre med
pludselige indskydelser. Den bygger på Guds løfter og tror fuldt og fast på, at han
også er mægtig til at gøre det, han har sagt. Vore sjæle kan opdrages til at tro, de
kan oplæres til at stole på Guds ord. Ordet erklærer, at “den retfærdige skal leve af
tro” (Rom. 1, 17). Lad os lægge alt til side som mistillid og manglende tro på Jesus.
Vi må begynde et liv i enkel barnlig tillid og ikke stole på vore følelser, men på tro.
Vanær ikke Jesus ved at tvivle på hans dyrebare løfter. Han ønsker, at vi skal stole
på ham med urokkelig tro.’ Our High Calling, s. 119. 

 

‘Mit hjerte stoler på ham’

1. Hvordan beskriver David troens liv? Sal. 28, 7. 

BEMÆRK: ‘Gud har  tilvejebragt  guddommelig assistance  for  alle  nødstilfælde,
hvor vore menneskelige resurser ikke er tilstrækkelige. Han giver Helligånden til at
hjælpe i enhver vanskelighed, til at styrke vort håb og vor forvisning, til at oplyse
vort sind og rense vort hjerte. Din rolle er at stille din vilje på Kristi side. Når du
overgiver din vilje til hans, tager han straks besiddelse af dig og virker i dig både at
ville og at gøre af hans gode vilje. Din natur bringes under hans Ånds kontrol. Selv
dine tanker er underlagt ham. Hvis du ikke kan styre dine indskydelser og følelser,
som du ønsker det, så kan du styre viljen, og således vil en fuldstændig forandring
udvirkes i dit liv. Når du overgiver din vilje til Kristus, er dit liv skjult med Kristus
i Gud. Den er allieret med den kraft, som er over alle myndigheder og magter. Du
har en styrke fra Gud, der holder dig fast til hans styrke; og et nyt liv, selve troens
liv, er muligt for dig.’ God’s Amazing Grace, s. 209.

2. Hvilken slags tro skildrer Bibelen som død? Jak. 2, 16-18.
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BEMÆRK: Når Jakob taler om ‘gerninger,’ beskriver han ikke, hvad Paulus kalder
‘lovgerninger,’  men de  kærligheds-  og  omsorgsgerninger,  som er  den  naturlige
følge af Åndens frugt i den kristnes hjerte.
‘Retfærdighed betyder at handle ret, og alle vil blive dømt efter deres geringer. Vor
karakter åbenbares i, hvad vi gør. Vore gerninger viser, om vor tro er oprigtig. Det
er  ikke tilstrækkeligt  for os at  tro, at  Jesus ikke er en bedrager,  og at  Bibelens
religion ikke er kløgtigt  opdigtede fabler. Vi kan tro, at Jesu navn er det eneste
navn under himmelen, hvorved vi kan blive frelst, og alligevel ikke antage ham i
tro som vor personlige Frelser. Det er ikke tilstrækkeligt at tro på sandhedens teori.
Det er ikke nok at bekende sig til at tro på Kristus og have sine navne indskrevet i
kirkebogen.  “Den,  der  holder  hans bud,  bliver  i  Gud,  og Gud i  ham; og deraf
kender vi,  at  han bliver  i  os:  af  den Ånd, han har  givet  os.”  “Og deraf  kan vi
erkende, at vi kender ham, om vi holder hans bud.” 1 Joh. 3, 24; 2, 3. Dette er det
ægte  bevis  på  sand  omvendelse.  Hvad  end  vi  bekender  os  til,  betyder  intet,
medmindre vi viser i vore gerninger, at Kristus bor i os.’ Lys over hverdagen, del 2,
s. 119.

‘Troslydighed’

3. Hvad  sagde  Paulus  var  grunden  til,  at  Jesu  Kristi  evangelium  skulle
prædikes for alle folkeslag? Rom. 16, 25-26.

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
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.
‘Kristendommen er ganske enkelt at leve ved hvert ord, der udgår af Guds mund.
Vi skal tro på og leve i Kristus, som er vejen, sandheden og livet. Vi har tro på
Gud, når vi tror på hans ord; vi må stole på og adlyde Gud, når vi holder hans bud;
og vi elsker Gud, når vi elsker hans lov.’ Faith & Works, s. 122.

4. Hvordan  demonstrerede  Abraham  troslydighed?  Heb.  11,  8.  Læs  også
versene 17-19. 

BEMÆRK: ‘Abraham blev hårdt prøvet i sin høje alderdom. Herrens ord forekom
den hårdt hjemsøgte gamle mand frygtelige og upåkrævede, men han betvivlede
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aldrig  deres  retfærdighed  eller  nølede  med  at  vise  lydighed.  Han  kunne  have
påberåbt sig, at han var gammel og svag, og at han ikke kunne ofre sin søn, som var
hans livs glæde. Han kunne have mindet Herren om, at hans påbud var i strid med
de løfter, han havde fået vedrørende denne søn. Men Abrahams lydighed var fri for
knurren  eller  bebrejdelse.  Hans  tillid  til  Gud  var  ubetinget.’  Vejledning  for
Menigheden, bind 1, s. 413.

‘Dine ører skal høre det ord bag ved dig’

5. Hvilket dyrebart løfte om guddommelig vejledning kan vi gøre krav på i 
tider med forvirring? Es. 30, 21. Sammenlign med Sal. 32, 8.

BEMÆRK: ‘Som vi nærmer os tidernes ende, vil sandhed blive blandet med løgn i
en sådan grad, at kun de, der står under Helligåndens ledelse, vil være i stand til at
skelne  sandhed fra  vildfarelse.  Vi  må gøre  os  al  mulig umage  for  at  vogte  på
Herrens vej. Vi må ikke under nogen omstændigheder slippe hans ledelse og stole
på mennesker. Herrens engle har fået befaling om at holde skarpt øje med dem, der
sætter deres lid til Herren, og disse engle vil være til særlig hjælp for os i enhver
nødsituation. Hver dag kan vi komme til Herren i troens fulde vished og forvente
visdom fra ham. De, som bliver ledet af Herrens ord, vil kunne skelne klart mellem
løgn og sandhed, mellem synd og retfærdighed.’ Herren Kommer, 3. juli.

6. Hvilke dyrebare løfter kan vi gøre krav på i tider med vanskelighed og
bekymring? Es. 43, 2.

BEMÆRK:  ‘De  tre  hebræere  bekendte  deres  tro  på  Gud  over  for  hele  det
babyloniske rige. De stolede på Gud. I prøvelsens time erindrede de løftet: “Når du
går gennem vande, er jeg med dig, gennem strømme, de river dig ikke bort; når du
går gennem ild, skal du ikke svides, luen brænder dig ikke.” Es. 43, 2. Deres tro på
det levende ord blev belønnet på en vidunderlig måde i alles påsyn. De forskellige
landes  repræsentanter,  som  Nebukadnezar  havde  indbudt  til  at  overvære
billedstøttens indvielse, fortalte ved deres hjemkomst om hebræernes vidunderlige
befrielse,  og begivenheden blev på denne måde kendt i  mange lande. Gud blev
herliggjort på jorden, takket være sine børns trofasthed.’ Profeter & Konger, s. 248.

7. Hvilket tillidsfuldt udtryk af tro fremkom salmisten med? Sal. 46, 2-4. 
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BEMÆRK: ‘Kom til Kristus, som I er, svage, hjælpeløse og rede til at dø. Kast jer
selv helt på hans barmhjertighed. Der er ingen vanskelighed indefra eller udefra,
som ikke kan besejres i hans styrke. Nogle har et heftigt temperament; men han,
som gjorde Galilæas oprørte sø stille, kan sige til dit hjerte, dersom du angrer: “Ti,
vær stille.” Der er ingen natur, som Kristus ikke kan underlægge sig; der er ikke
noget temperament, som er så heftigt, at han ikke kan dæmpe det, hvis hjertet er
overgivet i hans varetægt. Ingen behøver at blive mismodig, som overgiver sin sjæl
til Jesus. Vi har en almægtig Frelser. Idet I ser til Jesus, jeres tros banebryder og
fuldender, kan I sige: “Gud er vor tilflugt og styrke, en hjælp i angster, prøvet til
fulde. Derfor frygter vi ikke, om jorden end bølger og bjergene styrter i havenes
skød, om end deres vand bruser og syder og bjergene skælver ved deres vælde”
(Sal. 46, 2-4). I det fremtidige liv vil vi forstå ting, som her forvirrede os meget. Vi
vil indse, hvor stærk en modstander, vi havde, og hvordan Guds engle blev udsendt
for at vogte os, idet vi fulgte Guds ords vejledning. Kristus fortæller os, at vort hav
ikke altid vil være glat. Vi vil få trængsel. Dette er en del af vor uddannelse, som er
nødvendig for at danne en stærk, symmetrisk karakter.’ The Upward Look, s. 321.

‘Så skal da min Gud … fuldt ud give jer alt, hvad I trænger
til’

8. Hvilket dyrebart råd giv Kristus angående vore bekymringer over vore 
materielle behov? Matt. 6, 31-32. 

BEMÆRK: ‘Der findes megen unødvendig bekymring,  meget  af sindets uro på
grund af ting, som der ikke kan gøres noget ved. Herren vil, at hans børn helt skal
sætte  deres  lid  til  ham.  Vor  Gud  er  en  vis  og  retfærdig  Gud.  Hans  børn  skal
anerkende hans godhed og hans retfærdighed i stort og småt i livet. De, som nærer
en klagende, bekymringens ånd, afslår at erkende hans ledende hånd.  Unødvendig
ængstelse  er  tåbelig,  og den hindrer  os  i  at  stå  i  et  sandt  forhold  til  Gud.  Når
Helligånden kommer ind i sjælen, vil der ikke være noget ønske om at klage og
knurre, fordi vi ikke har alt det, vi ønsker. Vi vil hellere takke Gud af hele vort
hjerte for de velsignelser, vi har.’ Lys fra det høje, s. 112. 

9. Hvilken tillidsfuld påstand fremsatte Paulus over for de troende i Filippi? 
Fil. 4, 19.

  

BEMÆRK:  ‘Det  er  vanskeligt  at  udøve  levende  tro,  når  vi  er  i  mørke  og
modløshed. Men af alle tidspunkter er dette selve tidspunktet, hvor vi burde udøve
tro. “Men,” siger den ene, “på sådanne tidspunkter føler jeg ikke lyst til at bede i
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tro.” Vil du da lade Satan få sejren, blot fordi du ikke føler lyst til at modstå ham?
Når han ser, at du har det største behov for guddommelig hjælp, vil han anstrenge
sig det til det yderste for at holde dig tilbage fra Gud. Hvis han kan holde dig væk
fra Kilden til styrke, ved han, at du vil vandre i mørke og synd. Der er ingen større
synd end vantro.  Og når der er vantro i hjertet,  er der fare for, at  den vil blive
udtrykt. Læberne må holdes inde som med bidsel og tøjle, så du ikke ved at give
udtryk for denne vantro ikke blot udøver en skadelig indflydelse på andre,  men
stiller dig selv på fjendens grund. Hvis vi tror på Gud, er vi udrustet med Kristi
retfærdighed; vi har grebet fat på hans styrke. Vi ønsker at tale med vor Frelser,
som om han var på vor højre side.’ My Life Today, s. 14.

10. Hvad skal vi derfor gøre med vore bekymringer? 1 Pet. 5, 7.

BEMÆRK: ‘Der er ingen klasse i samfundet, der undgår at blive fristet af timelige
bekymringer. Arbejde og savn og frygten for at lide mangel bringer vanskeligheder
og sorger til de fattige. For den rige er det frygten for at lide tab, der forårsager
megen ængstelse og bekymring. Mange af Kristi efterfølgere glemmer den lærdom,
han ønskede, at  vi  skulle  drage af  markens blomster.  De stoler  ikke på,  at  han
stadig har omsorg for dem. Kristus kan ikke bære deres byrde, fordi de ikke lægger
den på hans skuldre. Livets byrder, som skulle få dem til at gå til Frelseren og finde
hjælp og trøst, adskiller dem derfor fra ham.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 35. 

 ‘Tillidsfuld adgang’

11. Hvordan vil det ændre vor holdning over for Gud, hvis vi lærer at leve af 
tro? Ef. 3, 12. Sammenlign med Heb. 4, 16.

BEMÆRK:  ‘Vi  har  adgang  til  Gud  gennem  Kristi  navns  fortjenester,  og  Gud
indbyder os til at bringe vore prøvelser og fristelser til ham; for han forstår dem
alle. Han ønsker ikke, at vi skal udøse vore sorger for menneskelige ører. Gennem
Kristi blod kan vi komme til nådens trone og finde nåde til hjælp i rette tid. Vi kan
komme med forvisning og sige: “Jeg er godtaget i den Elskede.” “Thi ved ham har
vi,  begge  parter  i  én  Ånd,  adgang til  Faderen.”  “I  ham har  vi  frimodighed og
tillidsfuld adgang ved troen på ham” (Ef. 2, 18; 3, 12). Ligesom en jordisk forælder
opmuntrer sit barn til at komme til sig til alle tider, således opmuntrer Herren os til
at lægge vore ønsker og forvirringer, vor taknemmelighed og kærlighed foran ham.
Ethvert løfte er sikkert. Jesus er vor Sikkerhed og Mellemmand, og han har stillet
enhver  resurse  til  vor  rådighed,  så  vi  kan  have  en  fuldkommen  karakter.’  In
Heavenly Places, s. 18. 
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12. Hvilket dyrebart løfte kan vi finde hvile i, uanset hvilke omstændigheder 
livet bringer os i? Heb. 13, 5.

BEMÆRK:  ‘Vi  er  på  rejse  gennem fjendens  land.  Fjender  omgiver  os  på  alle
kanter for at hindre vor fremgang. De hader Gud og alle hans efterfølgere,  som
bærer hans navn. Men de, som er vore fjender, er også Herrens fjender, og selvom
de er stærke og udspekulerede, kan vor frelses banebryder,  der leder os, besejre
dem. Ligesom solen spreder skyerne, når den stiger op, sådan vil Retfærdighedens
Sol fjerne alt det, der hindrer vor fremgang. Vor sjæl bliver styrket ved at se på de
usynlige ting, som giver os mod og opmuntrer os på vandringen. Vi kan i sandhed
sige: “Din nærværelse er vor sikkerhed, vor skat, vor herlighed, vor glæde.” Beder
vi om, at Kristus må gå, hvor vi går, og blive, hvor vi bliver? Hvis vi kan leve uden
Kristus  i  denne verden,  vil  han leve uden os  i  den bedre  verden.  Men hvis  vi
klynger os til ham i levende tro og sammen Jakob siger: “Jeg slipper dig ikke;” hvis
vi beder: “Kast mig ikke bort fra dit åsyn, tag ikke din hellige Ånd fra mig,” lyder
løftet til os: “Jeg vil aldrig slippe dig og aldrig forlade dig.”’ Christ Triumphant, s.
90.

‘Jeg vil ikke frygte’

13. Hvilket dyrebart løfte vil den sidste generation være nødt til at stole på 
under de frygtelige omstændigheder i trængselstiden? Dan. 12, 1.

BEMÆRK: ‘Ved at vende blikket mod verden vil vi få at se, at enhver tilflugt snart
svigter, og at ethvert gode snart forgår. Der er ingen hjælp for os undtagen i Gud; i
denne forvirrede tilstand på jorden er det kun i kraft af en levende tro, at vi kan
være fattede, stærke og trygge; ligeledes kan vi kun have fred, når vi hviler i Gud
og bier på hans frelse. Der skinner er større lys på os end på vore fædre. Vi kan
ikke blive antaget eller hædret af Gud ved at yde den samme tjeneste eller gøre de
samme gerninger, som vore fædre gjorde. For at kunne blive antaget og velsignet af
Gud, ligesom de blev, må vi efterligne deres troskab og nidkærhed, udnytte vort
lys, ligesom de udnyttede deres og gøre, som de ville have gjort, om de havde levet
i vor tid. Vi må vandre i det lys, der skinner på os; i modsat fald vil dette lys blive
mørke. Gud kræver af os, at vi i vor karakter og vore gerninger skal vise verden det
mål af sammenhold og enhed, som svarer til de hellige sandheder, vi bekender os
til, og til ånden i de profetier, der opfyldes i disse sidste dage. Den sandhed, vi har
fået forståelse af, og det lys, der har skinnet i sjælen, vil dømme og fordømme os,
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hvis vi vender os bort og nægter at lade os lede deraf.’ Vejledning for Menigheden,
bind 1, s. 79. 

14. Hvilket udtryk om tro er vi berettiget til at fremsætte, fordi vi vandrer
med Herren? Heb. 13, 6.

BEMÆRK: ‘Den største mangel i denne verden er mangelen på mænd, mænd, der
ikke vil lade sig købe eller sælge, mænd, som i deres inderste sjæl er tro og ærlige,
mænd,  der  ikke er  bange for  at  kalde synden ved dens rette  navn,  mænd,  hvis
samvittighed er lige så trofast over for pligten som magnetnålen over for polen,
mænd,  der  vil  holde  fast  ved  det  rette,  om så  himlene  skulle  styrte  sammen.’
Uddannelse, s. 57. 
‘“Hvorfor  tvivlede  du?”  sagde  Kristus  til  den  synkende  Peter.  Det  samme
spørgsmål kan rettes til os. Herren har lovet at give os styrke til at stå imod. Når vi
ransager skriften, finder vi årsag til  tillid og får dækket vort behov. Vi har den
forrettighed dristigt, men dog ydmygt, at kunne sige: Herren er min hjælper, derfor
skal jeg ikke rokkes fra min standhaftighed. Mit liv er skjult med Kristus i Gud.
Fordi  han lever,  skal  også  jeg leve.  Lad  os  over for  Gud og Himmelens engle
forpligte os til, at vi ikke vil vanære Gud ved at tale modløse eller tvivlende ord.
Luk døren i for mistro og luk døren op på vid gab for troen. Byd den himmelske
gæst ind i sjælens tempel.’ At jeg må kende Ham, 10. august.
‘Mens mørket og dunkelheden lukker sig om verden, er vort liv kun trygt, når det er
skjult med Kristus i Gud. Vor dyrebare Frelser! Hele vort håb om evigt liv har ham
til midtpunkt. Lad os da tale om tro, lad os da tale om håb, tale om mod og sprede
lys til alle sider. “I er verdens lys,” siger Kristus. “En by, der ligger på et bjerg…
Således skal jeres lys skinne for menneskene, for at de må … prise jeres Fader, som
er  i  Himlene.”  Matt.  5,  14-16.  Troen  må  trænge  gennem  den  mørkeste  sky.
Enfoldig og inderlig tillid til Gud vil herliggøre hans navn, og i denne tillid kan I
alle blive til lys i Herren. Herren være priset! Pris ham og lovsyng Gud for hans
ubeskrivelige kærlighed.’ At jeg må kende Ham, 5. oktober.
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‘Uden tro’

UDENADSVERS: ‘Men uden tro er det umuligt at have hans velbehag; thi den,
som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, der søger ham.’ Heb. 11,
6. 
STUDIEHJÆLP: The Faith I Live By, s. 90. 
LEKTIENS SKRIFTSTED: Heb. 10, 35 – 11, 6. 
LEKTIENS MÅL: At studere nødvendigheden af at udøve tro. 

Indledning

 ‘Arbejdet med at besejre det onde skal udføres i tro. De, som skal på slagmarken
vil opdage, at de er nødt til at tage hele Guds rustning på. Troens skjold vil være
deres forsvar og vil gøre dem i stand til at være mere end sejrherrer. Intet andet vil
gavne  end  dette  –  tro  på  hærskarers  Herre  og  lydighed  mod  hans  befalinger.
Kæmpe hære udrustede med ethvert andet udstyr vil ikke være til nogen nytte i den
sidste store strid. Uden tro kan en skare af engle ikke hjælpe. Det er kun levende
tro, der vil gøre dem uovervindelige og gøre dem i stand til at bestå på den onde
dag  og  stå  urokkelig  fast,  idet  de  holder  den  tillid,  de  havde  i  begyndelsen,
urokkelig fast til det sidste.’ God’s Amazing Grace, s. 33.  

‘Det mål af tro’

1. Hvad har Gud udrustet ethvert menneske med? Rom. 12, 3. Sammenlign
1 Kor. 12, 7; Ef. 4, 7. 

BEMÆRK: ‘Der er ikke sagt meget i Skrifterne om nødvendigheden af, at vi har
tro, mens rigtig meget bliver sagt om, at vi skal opøve tro. Ingen kan have mere tro,
end der allerede er givet ham, uden at opøve den tro, som allerede er givet. Og der
er ikke noget,  som mennesket kender,  der vil vokse så hurtigt som tro, når den
opøves, “tro vokser mere og mere.” Tro er forventningen om, at Guds ord selv vil
opnå det, som ordet siger, og afhængigheden af “ordet alene” for at opnå det, som
ordet siger. At opøve afhængighed af Guds ord, at “ordet alene” selv gør det, som
ordet  siger,  er  at  opøve tro.  Tro er Guds gave (Ef.  2,  8),  og der  står  tydeligt  i
Skrifterne, at den gives til enhver: “Det mål af tro, som Gud har tildelt enhver.”
Rom. 12, 3. Dette mål af tro, som “Gud har tildelt enhver,” er kapitalen, som Gud
udruster ethvert menneske, som er kommet til verden, med; og ethvert menneske
forventes at benytte sig af den og opøve den til sin sjæls frelse. Der er ingen fare 
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for at mindske denne kapital, når den bruges: så sikkert som den overhovedet bliver
brugt, vil den vokse, den vil vokse umådelig meget. Og så sikkert som den vokser,
er  Herrens  retfærdighed,  fred og glæde forvisset  til  sjælens fulde frelse.’  A. T.
Jones, Lessons on Faith, s. 21. 

2. Hvordan bliver vi vist, at tro er en gave fra Gud? Ef. 2, 8.

BEMÆRK: ‘Enhver god indskydelse eller tilskyndelse er en gave fra Gud. Troen
modtager fra Gud det liv, som alene kan fremkalde sand vækst og duelighed. Det
burde stå os ganske klart, hvordan vi skal udøve troen. Der er stillet betingelser for
enhver af Guds forjættelser. Hvis vi er villige til at gøre hans vilje, tilhører al hans
kraft os. Hvilken gave han end lover os, så findes den i selve løftet. “Sæden er
Guds ord.” Luk. 8, 11. Lige så sikkert, som egetræet findes i agernet, så sikkert
findes Guds gave i hans løfte. Hvis vi tager mod løftet, har vi allerede gaven: Den
tro, som gør det muligt for os at tage imod Guds gaver, er i sig selv en gave, som til
en vis  grad  er  tildelt  hvert  eneste menneske.  Den vokser,  når  den bruges  til  at
tilegne sig Guds ord. For at styrke troen må vi ofte bringe den i kontakt med ordet.’
Uddannelse, s. 255.

‘Alt det, som ikke udspringer af tro, er synd’

3. Hvordan bliver vi advaret om vigtigheden af tro i alt, hvad vi gør? Rom. 
14, 23b.

BEMÆRK: ‘Er der ikke nogle af os, som er for meget ligesom den mand, der kom
til præsten og beklagede sig over, at han ikke var blevet velsignet, og at han ikke
følte nogen glæde;  Gud besvarede ikke hans bønner,  selvom han gang på gang
havde bedt  om en velsignelse.  “Nå,”  sagde  præsten,  “lad os  knæle ned  her  og
fortælle Herren, hvordan sagen står til.” Efter begge havde bedt, spurgte præsten
ham, om han følte sig bedre. Manden svarede: “Jeg føler mig ikke bedre, end jeg
gjorde, før jeg bad. Jeg forventede ikke at blive velsignet, og jeg er ikke velsignet.”
Han havde gjort nar af bøn. Han troede ikke, at Herren ville svare ham, og han
modtog netop det, som hans tro havde gjort krav på. Er det noget under, at sådanne
bønner ikke bliver besvaret? “Alt det, som ikke udspringer af tro, er synd.” Tænker
du over dette, når du opsender dine troløse bønner? Stander du op og tænker over,
hvordan du vanærer Gud og svækker din egen sjæl? Hvis du blot kunne indse det
forkerte, du gør, så vil du holde op med at gøre nar ved betydningsløse andagter.
Kom til Gud i tro og ydmyghed. Bed indtrængende til ham indtil morgengry, hvis
det er nødvendigt, indtil din sjæl bringes ind i så tæt et forhold til Jesus, at du kan
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lægge din byrde ved hans fødder og sige: “Jeg kender ham, som jeg har sat min lid
til.” Herren formår over al måde at gøre langt ud over det, som vi beder om eller
forstår. Vore kolde, troløse hjerter kan opvækkes til følsomhed og liv, indtil vi kan
bede i tro, forkynde i tro og sige: “Det liv, jeg nu lever i kødet, det lever jeg i troen
på Guds Søn.” Lad os søge efter Kristi frelses fylde. Følg i Guds Søns fodspor, for
hans løfte lyder: “Den, som følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets
lys.”’ Signs of the Times, 24. februar 1888. 

4. Hvordan forklarer Paulus livsvigtigheden af tro? Heb. 11, 6. 

BEMÆRK:  ‘Herren  drager  mennesker  tæt  til  sin  side  for  at  vandre  med dem,
arbejde med dem og undervise dem om, hvordan han besejrede enhver fristelse i
menneskeheden, og hvordan de derfor kan sejre gennem den foranstaltning, som
Herren har tilvejebragt. Med enhver fristelse er der en udvej ved at vandre ydmygt
med Gud. Uden tro, en tro, der altid vokser, er det umuligt at behage Gud. I deres
faldne natur kan mennesker gøre netop de ting, som Gud forventer, de skal gøre,
ved den hjælp, han har tilvejebragt til dem. De kan vandre og arbejde og leve ved
tro på Guds Søn. Gud er ikke tilfreds med dem, som er tilfredse med kun et liv som
et dyr.  Han har  dannet  mennesker  efter  det  guddommelige billede.  Det  er  hans
hensigt, at de skal have Guds karakter ved at adlyde hans lov, som er udtrykket for
hans  guddommelige  karakter.  Herren  har  givet  dem  sind,  intellekt  og  kærlige
følelser. Disse gaver er betroet dem, så de udøves og forbedres. Gud har givet dem
en samvittighed,  som omhyggeligt  må næres og værdsættes.  Han har givet  dem
kundskab og dyd. Disse betroede evner skal beholde den øverste plads, som Gud
har  tildelt  dem.  Herren  forventer,  at  alle  skal  udøve  troens  evne.  Det  er
kristendommens virkelige og livsvigtige essens at gribe fat om det usynlige ved tro
og hele tiden række ud for at gribe fat om den åndelige virkningskraft, som findes i
Kristus. Hvis mennesker ikke hele tiden forbedres ved at udøve Guds gaver, er det
ikke muligt for dem at have den tro, der virker ved kærlighed og lutrer sjælen.’
Christ Triumphant, s. 53. 

‘Det ord, der lød, hjalp dem ikke’

5.  Hvorfor var det, at israelitterne ikke fik noget gavn af de ting, som Gud 
åbenbarede for dem? Heb. 4, 2.

BEMÆRK:  ‘Når  menigheden  undervises  ordentligt,  vil  der  ikke  være  så  stor
afhængighed og svaghed. De, der tror på sandheden, vil ikke komme og gå som
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døren på dens hængsler. De vil ikke sidde rolige og tilfredse og lytte til prædiken
efter  prædiken og undlade at føre undervisningen ud i det  praktiske liv.  Mange
prædikanter  fremstiller  sandheden  med  kraft  og  klarhed,  men  menighedens
medlemmer undlader at få gavn deraf, fordi ordet ikke er blandet med tro hos dem,
der hører det. Sindet er beskæftiget med verdslige interesser, og så snart de forlader
kirkedøren, mister de indtrykket; for ligesom vand strømmer fra et utæt kar, således
lækker sandheden fra hjertet.  Jo mere forkyndelse de får,  desto mindre fører de
sandheden  ud  i  praktisk  gudsfrygt.  De  er  overfyldt  med  prædikener,  og  det
lykkedes ikke for sandheden at vække dem til en fornemmelse for deres tilstand.’
Review & Herald, 7. marts 1893. 

6. Hvordan viste Jesus, at farisæerne kom til kort i deres studium af 
Bibelen? Joh. 5, 38-40.

BEMÆRK: ‘Vor bekendelse af sandheden vil ikke frelse os, vi må helliggøres ved
sandheden.  Kristus  sagde:  “Dit  ord  er  sandhed.”  Vi  må  studere  Bibelen  og
sammenligne skriftsted med skriftsted. Blot at læse Bibelen igennem vil ikke være
tilstrækkeligt.  Hjertet  må  være  åbent  over  for,  hvad  skrifterne  siger  angående
pligten. Vi må have en rolig, fast tro og det moralske mod, som Jesus alene kan
give os, så vi kan styrkes til prøvelse og beredes til pligten. Vi behøver levende tro,
så vi kan være tæt forenet med Gud, for det er kun på denne måde, at vi kan have et
vellykket kristent liv og være en velsignelse for andre.’ Review & Herald, 16. juni
1891. 

‘Du lidettroende’

7. Hvordan irettesatte Jesus Peter for hans mangel på tro? Matt. 14, 31. Læs 
versene 25-32. Sammenlign med Matt. 8, 26. 

BEMÆRK: ‘Hvis det havde været vandet, der holdt ham oppe, ville han ikke være
begyndt at synke; for vandet var det samme, hvor han sank, som hvor han gik. Så
når vi husker Jesu ord: “Hvorfor tvivlede du?” så ved vi, at når Peter gik på vandet,
så var det Jesu ord, der holdt ham oppe. Det var ordet: “Kom,” der bragte ham, og
det var kun, da han nærede mistillid til det ord, at han begyndte at synke i.’ E. J.
Waggoner, Present Truth, 23. januar 1896.
‘Da han sagde til Peter: “Kom,” kunne Peter komme? Ja. Hvad, komme på vandet?
Ja, ved det ord gik Peter på vandet. Da han så glemte ordet og troede, at han var
ved at synke, sagde han: “Herre, frels mig.” Han kunne ikke nå ham, kunne han?
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Han begyndte, men glemte ordets kraft, troen glippede, og han troede, at han ikke
kunne nå ham, og han råbte: “Herre, frels mig,” og Herren rakte sin hånd ud. Han
ventede ikke på, at Peter skulle nå hen til ham, men rakte sin hånd ud og løftede
ham op. Min bror eller min søster, hvis du har samlet mod for at begynde på ordet
“kom” og har glemt dets kraft, og din tro er glippet på grund af stormen omkring
dig, så kan du sige: “Herre, frels mig,” og han rækker sin hånd ud og vil frelse dig.’
A. T. Jones, General Conference Daily Bulletin, 9. februar 1893.
‘Ved Jesu befaling var Peter i stand til at gå på vandet. Men han var nødt til at
holde blikket rettet mod Frelseren. Så snart han kiggede bort, begyndte han at tvivle
og synke. Så råbte han: “Herre, frels mig,” og Frelserens hånd var rakt ud for at
løfte ham op. Matt. 14, 28-31. Så når som helst nogen råber til ham om hjælp, er
Kristi hånd rakt ud for at frelse.’ The Story of Jesus, s. 79.
‘Denne hændelse illustrerer meget af den impulsive Peters karakter. Tro og tvivl
var blandede i hans ord og gerninger. Han sagde: “Herre! hvis det er dig, så byd
mig komme ud til dig på bølgerne!” Herren havde forvisset disciplene: “Det er mig,
frygt ikke!” Og da Peter så bølgerne omkring sig, da han så de voldsomme vinde,
glemte han sin Herres kraft og begyndte at synke; men da han i sin svaghed råbte,
var Jesus ved hans side for at gribe hans udstrakte hånd og løfte ham fra bølgerne.’
Review & Herald, 7. april 1891.

8. Hvordan bifaldt Jesus høvdingen, som bad ham helbrede sin syge tjener? 
Matt. 8, 10. Læs versene 5-12.

BEMÆRK: ‘Hvad var det nu, at høvdingen forventede, ville helbrede hans tjener?
Det var “ordet alene,” som Jesus ville tale. Og hvad stolede høvdingen på, efter
ordet var talt, hvad så han hen til for den helbredende kraft? Det var “ordet alene.”
Han forventede ikke, at Herren skulle gøre det på nogen anden måde end ved ordet.
Nej. Han hørte ordet: “Gå kun, det skal ske dig, som du troede.” Han modtog det
ord som Guds ord, hvilket det i sandhed er, og forventede og stolede på, at det ville
udføre det, som det sagde. Og således skete det. Og det ord er Guds ord i dag så
sikkert som den dag, det oprindeligt blev talt. Det har ikke mistet noget af sin kraft,
for det ord lever og bliver for evigt.’ A. T. Jones,  Review & Herald,  27. oktober
1896.

‘På grund af deres vantro’

9. Hvorfor var Jesus ikke i stand til at udføre mange store mirakler blandt 
folket fra hans eget område? Matt. 13, 58. 
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BEMÆRK: ‘Nogle tvivlede. Sådan vil det altid være. Der er dem, som finder det
svært at udøve tro, og de stiller sig på den tvivlende side. Disse mister meget på
grund af deres vantro. Hvor meget lykkeligere og mere hjælpsomme ville de ikke
være, hvis de ville styre deres følelser og nægte at lade tvivl kaste en skygge over
deres egne sind og andres sind. De lukker døren for mange velsignelser, som de
kunne nyde, hvis de ville nægte at stille sig på den tvivlende side og i stedet tale
håb og mod.’ SDA Bible Commentary, bind 5, s. 1110. 

10. Hvilken irettesættelse gav Herren Thomas? Joh. 20, 29.

BEMÆRK: ‘Her viste Jesus Thomas, at hans tro ville have været mere acceptabel
for ham, hvis han havde troet på sine brødres vidnesbyrd og ikke havde nægtet at
tro, indtil han havde set Jesus med sine egne øjne. Hvis verden skulle følge dette
eksempel fra Thomas, ville ingen tro til frelse, for alle, som tager imod Kristus nu,
gør  det  gennem andres  vidnesbyrd.  Mange,  som har  en  svag  og  vaklende  tro,
ræsonnerer,  at  hvis  de  havde  det  vidnesbyrd,  som  Thomas  havde  fra  sine
kammerater, ville de ikke tvivle, som han gjorde. De indser ikke, at de ikke blot har
det vidnesbyrd, men flere vidnesbyrd, der er ophobet omkring dem på alle kanter.
Mange, der ligesom Thomas venter på, at alle anledninger til tvivl skal fjernes, vil
måske aldrig opnå deres ønske, som han gjorde, men gradvist blive befæstet i deres
vantro,  indtil  de  ikke  længere  kan  fornemme vægten  af  beviserne  til  fordel  for
Jesus,  og  ligesom  jøderne  vil  det  lille  lys,  som  de  har,  gå  ud  i  mørket,  som
omslutter deres sind. At forkaste de tydelige og afgørende beviser på guddommelig
sandhed forhærder hjertet  og forblinder forstanden.  Det  dyrebare lys,  der  bliver
forkastet, forsvinder fuldstændigt fra det sind, som ikke er villigt til at tage imod
det.’ Spirit of Prophecy, bind 3, s. 221. 

‘Ligner nemlig en havets bølge’

11. Hvordan beskriver Jakob det menneske, hvis bønner ikke er blandet med 
tro? Jak. 1, 6. Sammenlign med Es. 57, 20-21.

BEMÆRK: ‘Gud står bag hvert løfte, og vi kan ikke vanære ham mere end ved at
stille spørgsmål og tøve, ved at bede og ikke tro og så at tale tvivl. Hvis du ikke
straks får det, som du har bedt om, vil du da gå i vrangvillighed og vantro? Tro; tro
på, at Gud vil gøre netop det, han har lovet. Bliv ved med at opsende dine bønner,
og våg, arbejd og vent. Strid troens gode strid. Sig til dit hjerte: “Gud har indbudt
mig til at komme. Han har hørt min bøn. Han har givet sit ord på, at han vil tage
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Lektie 4: 17. – 23. oktober
imod mig, og han vil opfylde sit løfte. Jeg kan stole på Gud, for han elskede mig så
højt, at han gav sin enbårne Søn til at dø for mig. Guds Søn er min Genløser.”
“Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for
jer.” “Når da I,  som er onde, forstår at give jeres børn gode gaver,  hvor meget
snarere vil  så ikke Faderen fra Himmelen give Helligånden til  dem, som beder
ham!”’ Fundamentals of Christian Education, s. 299.

12. Hvad vil resultatet være, hvis vi beder sådanne bønner? Jak. 1, 7.

BEMÆRK: ‘Vi rækker ikke højt nok op. Vi kommer ikke til Gud med den tro, der
ikke vil blive afvist. Han siger: “Hvis nogen af jer står tilbage i visdom, da skal han
bede om at få den fra Gud, der giver alle gavmildt og uden bebrejdelser, og så vil
den blive ham givet. Men han skal bede i tro, uden at tvivle; den, der tvivler, ligner
nemlig en havets bølge, som jages og kastes hid og did af vinden; og et sådant
menneske må ikke vente at få noget fra Herren.” Vi må gribe fat på løfterne og
sige:  “Jeg  slipper  dig  ikke,  uden  du  velsigner  mig.”  Og  når  du  modtager
velsignelsen, vil du bære den til andre. Himmelens atmosfære vil omgive din sjæl,
fordi Kristus vil være med dig. Han siger: “Lad ham tage fat på min styrke, så han
kan stifte  fred med mig,  og han vil  stifte fred med mig.”’  General  Conference
Bulletin, 2. april 1903. 
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Lektie 5: 24. – 30. oktober
‘Så kommer da troen af det, som høres, og det, som

høres, kommer i kraft af Kristi ord’

UDENADSVERS: ‘Så kommer  da troen  af  det,  som høres,  og det,  som høres,
kommer i kraft af Kristi ord.’ Rom. 10, 17. 
STUDIEHJÆLP: Budskaber til Menigheden, s. 91-93 . 
LEKTIENS SKRIFTSTED: Matt. 8, 5-10. 
LEKTIENS MÅL: At studere forbindelsen mellem tro og Guds ord. 

Indledning

‘“Så kommer da troen af det, som høres, og det, som høres, kommer i kraft af Kristi
ord.”  Rom.  10,  17.  Den hellige  skrift  er  det  middel,  der  er  medvirkende til  at
omdanne  karakteren.  Kristus  bad:  “Hellige  dem  ved  sandheden!  Dit  ord  er
sandhed.” Joh. 17, 17. Hvis Guds ord læses og studeres, vil det gøre sin gerning i
hjertet  og besejre ethvert  vanhelligt  karaktertræk. Helligånden vil  komme for at
overbevise  om synd,  og den tro,  der  vokser  i  hjertet,  vil  virke af  kærlighed til
Kristus, idet vi bliver omdannede i legeme, sjæl og sind, så vi kommer til at ligne
ham. Så kan Gud bruge os til at gøre sin vilje.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 84. 

‘Guds ord …, hvorfor det også gør sin gerning i jer’

1. Med hvilken ånd burde vi nærme os Guds ord? 1 Tess. 2, 13.   

BEMÆRK: ‘Bibelen er Guds røst, der taler til os lige så sikkert, som om vi kunne
høre ham med vore ører.  Den levende Guds ord er  ikke blot  skrevet,  men talt.
Tager vi imod Bibelen som Guds ord? Hvis vi indså vigtigheden af dette ord, med
hvilken ærefrygt ville vi så ikke åbne det, og med hvilken iver ville vi ikke granske
dets forskrifter? Læsningen og betragtningen af Skrifterne ville blive anset som at
være i audiens hos den Højeste. Guds ord er et budskab til os, der skal adlydes, en
bog, der skal  læses omhyggeligt  og med en ånd, der er villig til  at modtage de
sandheder, der er skrevet til påmindelse for os, til hvem de sidste tider er kommet
Den må ikke forsømmes til gavn for nogen anden bog. Når vi åbner Bibelen, må vi
sammenligne vort liv med dens krav og måle vor karakter med den store moralske
standard for retfærdighed.’ In Heavenly Places, s. 134.
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2. Hvad  er  vigtigt  for  os  at  forstå  angående  Guds  ord?  Heb.  6,  18.
Sammenlign med 4 Mos. 23, 19.
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BEMÆRK: ‘Det er ikke umuligt for Gud at lyve, blot fordi han ikke vil, men også 
fordi han ikke kan. Og han kan ikke lyve, blot fordi han ikke kan; det er umuligt. 
Og det er umuligt, for når han taler, er den skabende energi i det talte ord; så ordet 
alene får det til at være sådan.’ A. T. Jones, Lessons on Faith, s. 20.

‘Nu står det profetiske ord så meget fastere’

3. Hvilket aspekt af Guds ord kan vi især sætte vor lid til, eftersom Gud ikke
kan lyve? 2 Pet. 1, 19.

BEMÆRK: ‘Dette er også, hvordan det er, når Guds ord tales om en bestemt tid,
som i en profeti om flere hundrede år i fremtiden, at når tiden faktisk kommer, så er
ordet opfyldt. Og det opfyldes da, ikke fordi Gud  gør  noget ud over ordet for at
opfylde det, men fordi ordet blev talt for den tid, og i det er den skabende energi,
der får ordet til den tid til at frembringe det talte.’ A. T. Jones, Lessons of Faith, s.
20.

4. Hvordan  bliver  vi  vist,  at  Gud  bestemmer  en  tid  til  opfyldelsen  af
profetier? Gal. 4, 4.

BEMÆRK: ‘Ligesom stjernerne  på  deres  fastsatte  banes  store kredsløb,  kender
Guds formål hverken til hast eller opsættelse. Gennem symbolerne med det store
mørke og den rygende ovn havde Gud åbenbaret  Israels trældom i Ægypten for
Abraham og havde forkyndt, at tiden for deres ophold dér skulle være fire hundrede
år. Gud sagde: “Og siden skal de vandre ud med meget gods.” 2 Mos. 12, 41. På
samme måde var timen for Kristi komme blevet besluttet i det himmelske råd. Da
tidens store ur angav denne time, blev Jesus født i Betlehem. “Men da tidens fylde
kom, udsendte Gud sin Søn.” Forsynet  havde styret  folkeslagenes  udvikling og
indflydelse,  indtil  verden var  moden til  befrierens komme.’  Herren Kommer, 1.
januar.

‘At opfylde Guds ord’

5. Hvordan bliver vi vist, at Guds ord ikke kan standses? Matt. 2, 13-18.

BEMÆRK: ‘Josef fik en advarsel  om, at han skulle flygte til  Ægypten sammen
med Maria  og barnet.  Og engelen  sagde:  “Bliv  der,  indtil  jeg siger  dig til;  thi
Herodes vil søge efter barnet for at dræbe det.” Josef adlød uden tøven og drog af
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Lektie 5: 24. – 30.oktober
sted  om  natten  for  at  være  mere  sikker.  I  Jerusalem  afventede  Herodes  med
utålmodighed vismændenes tilbagekomst. Efterhånden som tiden gik, og de ikke
viste sig, blev hans mistanke vakt. Der blev straks sendt soldater til Betlehem med
befaling om at dræbe alle børn på to år og derunder. Men en højere magt arbejdede
imod mørkets  fyrstes  planer.  Guds  engle  forpurrede  hans  planer  og  beskyttede
Frelserbarnets liv.’ The Truth about Angels, s. 165.

6. Hvordan blev det vist i Abrahams og Saras liv, at Guds ord var pålideligt?
Heb. 11, 11-12.

BEMÆRK: ‘Det var helt tydeligt, at der nu ikke var nogen mulighed for stole på
noget som helst andet end det nøgterne ord; de var udelukkende afhængige af dette
for udførelsen af det,  ordet  sagde.  Alle deres  egne gerninger,  påfund, planer  og
anstrengelser  var udelukkede, og de var afhængige af  troen alene, afhængige af
ordet alene og helt afhængige af ordet alene til at udføre det, ordet sagde. Og nu
hvor vejen var banet for “ordet alene” at virke,  virkede det ord effektivt, og det
lovede “afkom” blev født. Så “i tro,” i hjælpeløs, fuldstændig afhængighed af ordet
alene, “fik selv Sara, til trods for sin alder, kraft til at blive stammoder for en slægt;
thi hun holdt ham for trofast, som havde forjættet det.” Og “derfor kom der også fra
én mand, og  det en udlevet,  en slægt  så talrig som himmelens stjerner  og som
sandet ved havets bred, det, ingen kan tælle.”’ A. T. Jones, Lessons on Faith, s. 27.

‘Abraham troede Gud’

7. Hvad var hemmeligheden bag Abrahams åndelige liv? Rom. 4, 3.  

BEMÆRK: ‘“Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed, og han
blev kaldt Guds ven.” Jak. 2, 23. “De, som er af tro, de er Abrahams børn.” Gal. 3,
7. Men Abrahams tro åbenbaredes gennem hans gerninger. “Blev ikke vor fader
Abraham  retfærdiggjort  af  gerninger,  da  han  bragte  sin  søn  Isak  som offer  på
alteret?  Du  ser  altså,  at  troen  virkede  sammen  med  hans  gerninger,  og  ved
gerningerne nåede troen sin fuldendelse.” Jak. 2, 21-22. Der er mange, der ikke
forstår forholdet mellem tro og gerninger. De siger: “Tro blot på Kristus, så er du
på den sikre side. Du behøver ikke at holde loven.” Men en ægte tro vil vise sig ved
lydighed.  Kristus  sagde  til  de  vantro  jøder:  “Hvis  I  er  Abrahams  børn,  gør  så
Abrahams gerninger.” Joh. 8, 39. Og om de troendes fader siger Herren: “Abraham
adlød mine ord og holdt sig mine forskrifter efterrettelig, mine bud, anordninger og
love.” 1 Mos. 26, 5. Apostlen Jakob siger: “Sådan er det også med troen; hvis den
ikke har gerninger,  er den i sig selv død.” Jak. 2, 17. Og Johannes, der taler så
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meget om kærlighed, siger: “Dette er kærlighed til Gud, at vi holder hans bud.” 1
Joh. 5, 3.’ Patriarker & Profeter, s. 76.

8. Hvordan  bliver  vi  vist,  hvem  der  får  del  i  de  løfter,  der  blev  givet
Abraham? Gal. 3, 7. Læg mærke til vers 28.

BEMÆRK:  ‘Esajas  skulle  gøre  det  meget  klart  for  Juda,  at  Guds  Israel  ville
komme  til  at  indbefatte  mange  mennesker,  som  ikke  var  Abrahams  kødelige
efterkommere.  Denne  lære  stemte  ikke  med  hans  samtids  teologi,  men  han
forkyndte alligevel uden frygt det budskab, som Gud havde givet ham, og bragte
håb til mangt et længselsfuldt hjerte, som higede efter de åndelige velsignelser, som
var lovet Abrahams efterkommere. Det så ofte ud, som om israelitterne ikke kunne
eller  ikke  ville  forstå  Guds  planer  med hedningerne.  Men det  var  netop  for  at
gennemføre disse planer, at Gud havde gjort Israel til et særskilt folk og skænket
dem deres eget land mellem jordens øvrige nationer. Deres stamfader, Abraham,
som først fik pagtsløftet, blev opfordret til at forlade sin slægt og rejse til et fjernt
land for at kunne blive et lys for hedningerne. Skønt løftet til ham indbefattede, at
hans afkom skulle blive så talrigt som sandet ved havet, var det ikke for hans egen
skyld, at han skulle blive stamfader til et stort folk i Kana’ans land. Guds pagt med
ham omfattede alle jordens folk. Herren sagde: “Jeg vil velsigne dig og gøre dit
navn stort, … i dig skal alle jordens slægter velsignes!” Gud gør ikke forskel på
mennesker  på  grund  af  deres  nationalitet,  race  eller  kaste.  Han  er  hele
menneskehedens Skaber. Alle mennesker er én stor familie i kraft af skabelsen, og
alle er ét i kraft af forløsningen. Kristus kom for at nedbryde alle skillemure og for
at åbne adgangen til alle templets forgårde, for at hver eneste sjæl kunne få direkte
adgang til Gud. Hans kærlighed er så altomfattende, at den når ind overalt. Takket
være denne kærlighed bliver mennesker,  som er forført  af Satan, bragt uden for
hans indflydelses rækkevidde og ført hen i nærheden af Guds trone, som er omgivet
af løftets regnbue. I Kristus er der hverken jøde eller græker, træl eller fri.’ Conflict
& Courage, s. 236.

 ‘Gud satte Abraham på prøve’

9. Hvordan prøvede Gud Abrahams tro? 1 Mos. 22, 1-2.

BEMÆRK: ‘Og Abraham gjorde det, idet han klamrede sig til håbet. Gud havde
sagt:  Dit  afkom  skal  blive  som  himmelens  stjerner;  efter  Isak  skal  dit  afkom
nævnes; bring Isak som brændoffer. Abraham insisterede ikke, at Gud skulle “få
disse  passager  til  at  harmonere.”  Det  var  tilstrækkeligt  for  ham  at  vide,  at

34



Lektie 5: 24. – 30.oktober
udtalelserne alle var Guds ord. Idet han vidste dette, ville han stole på det ord, følge
det ord og lade Herren “få disse passager til at harmonere” eller “forklare disse
tekster,” hvis noget sådant var nødvendigt.’ A. T. Jones, Lessons on Faith, s. 29.

10. Hvordan omtalte Gud Abraham, da han bestod prøven? 1 Mos. 22, 15-18.

BEMÆRK: ‘Abraham forventede, at Isak ville  komme tilbage sammen med ham
lige  så  sikkert,  som  han  drog  af  sted  med  ham.  [1  Mos.  22,  50.]  Abraham
forventede  at  bringe  Isak som brændoffer  og forventede da at  se Isak  opstå fra
asken og tage tilbage sammen med ham. For Guds ord havde lydt. I Isak skal dit
afkom  nævnes,  og  Dit  afkom  skal  være  talrigt  som  himmelens  stjerner.  Og
Abraham ville stole på det ord alene, at det aldrig kunne slå fejl. Heb. 11, 17-19.
DETTE ER TRO.’ A. T. Jones, Lessons on Faith, s. 30.
‘Faderens  tro og sønnens  overgivelse  blev  fuldt  ud  prøvet.  “Nu ved  jeg,  at  du
frygter Gud og end ikke sparer din søn, din eneste, for mig!” Abrahams prøve var
den strengeste,  et menneske nogen sinde kan komme ud for. Hvis han da havde
vendt sig fra Gud, ville han aldrig være blevet registeret som de troendes fader.
Havde  han  veget  fra  Guds  befaling,  ville  verden  være  gået  glip  af  dette  rige
eksempel på tro på Gud og sejr over vantro. Intet er for dyrebart at give til Gud.
Tillid  til  det  guddommelige  ord  vil  lede  til  en  udførelse  af  det  ord.’   Christ
Triumphant, s. 83.    

‘Altså velsignes de, der er af tro, sammen med den troende
Abraham’

11. Hvorfor blev beretninger som Abrahams erfaring nedskrevet i Skriften?
Rom. 4, 23-24.

BEMÆRK: ‘Der er tusinder, som hævder at have fået sandhedens lys, men som
ikke kommer et skridt videre. De har ingen levende erfaring, selv om de har haft
alle  mulige  fordele.  De  ved  ikke,  hvad  overgivelse  betyder.  Deres  andagter  er
formelle og tomme, og der er ingen dybde i deres fromhed. Guds ord giver åndelig
fred og oplysning til dem, som af hjertet søger det. De, som tager imod Guds løfter
og handler efter dem i levende tro, vil få himmelens lys  ind i deres liv. De vil
drikke af livets kilde og vise andre vej til det vand, som har forfrisket deres egne
sjæle. Vi må have den tro på Gud, som tager ham på hans ord. Vi kan ikke få nogen
sejr uden skyfri tillid; for “uden tro er det umuligt at have hans velbehag.” Det er
tro, der forbinder os med himmelens kraft, og som bringer os styrken til at takle
mørkets  magter.  “Dette  er  den  sejr,  som har  sejret  over  verden:  vor  tro.”  “Så
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kommer da troen af det, som høres, og det, som høres, kommer i kraft af Kristi
ord.” For at udøve intelligent tro, bør vi studere Guds ord. Bibelen og Bibelen alene
meddeler en korrekt kundskab om Guds karakter og om hans vilje angående os.
Menneskets pligt og skæbne er defineret på dens sider. De betingelser, på hvilke vi
kan håbe på evigt liv, er udtrykkeligt erklæret, og deres undergang, som forsømmer
en så stor frelse, er forudsagt med de kraftigste udtryk.’  Review & Herald, 10.
januar 1888.

12. Hvilken forvisning er de givet, der ligesom Abraham opøver tro på Gud? 
Gal. 3, 9.

BEMÆRK: ‘Tro tilegner sig Guds rige løfter, idet vi tror, at de er til os. Når vi
tager  imod Guds  løfter,  vokser  vi  stærkere  i  troen  og ser,  at  Herrens  ord
opfyldes, som han har talt det. Vi kan føle vor svaghed og uværdighed og på
grund af dette indse vor afhængighed af Gud. Enhver af os kan have en rig
erfaring i de ting, der vedrører Gud, hvis vi helt og fuldt forlader vor synd og
overgiver os til Gud. O, hvordan kan vi nære urenhed i sjælen, når Kristus
døde  for  os,  for  at  vi  kunne  få  del  i  guddommelig  natur  og  undfly
fordærvelsen i verden, der skyldes  det onde begær? Vi må helliggøres  ved
sandheden, og denne helliggørelse er ikke en gerning, der gøres på et øjeblik,
men på et helt liv. Vi må alle lære at læne os op ad Jesus; for den tid kommer,
da vi skal spredes, og vi ikke kan læne os op ad hinanden. Kristus er rede til at
give os den hjælp, vi behøver.  Bibelen er fuld af dyrebar skat,  men vi må
grave  efter  den,  som den mand gjorde,  der  købte marken med skatten. På
denne måde vil vi lære, hvad det vil sige at have levende tro. Mange svækker
sindet ved at læse fortællinger og noveller og mister deres smag for Guds ord.
De er ved at blive mentale drankere, og de vil ikke være i stand til at se på
livets og skæbnens alvorlige spørgsmål i det rette lys, medmindre de opgiver
denne vane. Undersøg Skrifterne og kend, hvad sandheden er. Læn dig op ad
Gud og kend, hvad levende tro er,  og lev af hvert ord, der udgår af Guds
mund.’ Review & Herald, 14. april 1891.
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Lektie 6: 31.oktober – 6. november
‘Troen på Jesus’

UDENADSVERS: ‘Her gælder det om udholdenhed for de hellige, der holder fast
ved Guds bud og troen på Jesus.’ Åb. 14, 12. 
STUDIEHJÆLP: God’s Amazing Grace, s. 209. 
LEKTIENS MÅL: At studere hvad der menes med Jesu tro. 

Indledning

‘“Jesu tro.” Der tales om den, men den er ikke forstået. Hvad indbefatter Jesu tro,
som hører til den tredje engels budskab? Jesus, der bærer vor synd, så han kan blive
vor synd-tilgivende Frelser. Han blev behandlet, som vi fortjente at blive behandlet.
Han kom til vor verden og tog vore synder, for at vi kunne tage hans retfærdighed.
Og tro på Kristi evne til at frelse os helt og fuldt er Jesu tro.’ Selected Messsages,
bog 3, s. 172. 

Forfatterens bemærkning: Ordene ‘Jesu tro’ kan forstås på to forskellige måder, for
det første, at vi behøver at sætte vor lid til Jesus alene, og for det næste, at Jesus i
sit liv på jorden gav os et eksempel på, hvad det vil sige at leve ved tro. Således
skal vi erkende, at det kun er i Jesus, at vi kan have håb for fremtiden, og at vi kun
kan blive sejrvindere ved at udøve tro, som han udøvede tro.

‘De hellige’

1. Hvad kendetegner Guds hellige i tillæg til lydighed mod Guds bud? Åb.
14, 12.   

BEMÆRK: ‘Johannes skriver angående scener, der har med vor tid at gøre. Han
siger: “Guds tempel i Himmelen blev åbnet, og hans pagts ark kom til syne.” Den
ark indeholder stenene, hvorpå Guds lov er indgraveret. På Patmosøen så Johannes
Guds folk i et profetisk syn, og han så,  at Kristi trofaste og sande efterfølgeres
opmærksomhed  på  dette  tidspunkt  ville  blive  henledt  til  den  åbne  dør  i  det
allerhelligste i den himmelske helligdom. Han så, at de ved tro ville følge Jesus
inden for  forhænget,  hvor han gør tjeneste over Guds ark,  som indeholder  hans
uforanderlige  lov.  Profeten  beskrev  de  trofaste  og  sagde:  “Her  gælder  det  om
udholdenhed for de hellige, der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus.” Det er
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denne gruppe, der vækker dragens vrede, fordi de adlyder Gud og er tro mod hans
bud.’ Signs of the Times, 22. april 1889.
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2. Hvordan kan vi som syndere benytte os af de løfter, som Gud tilbyder?

Gal. 3, 22. 

BEMÆRK:  ‘Den  frelse,  som  Kristus  frembragte  sådant  et  stort  offer  for  at
tilvejebringe for mennesket, er det, som alene har værdi, for det er det, der frelser
fra  synd,  som  er  årsagen  til  al  sorg  og  elendighed  i  vor  verden.  Guds
barmhjertighed er det,  som konstant  drager  synderen til  Jesus.  Hvis han svarer,
angrer og bekender og i tro griber det håb, der er fremsat for ham i evangeliet, vil
Gud tage  imod ham, “et  sønderbrudt,  sønderknust  hjerte  agter  du ikke ringe,  o
Gud.”  Således  bliver  Guds  lov  ikke  svækket  af  evangeliet,  men  syndens  magt
bliver  brudt,  og  barmhjertighedens  scepter  rækkes  til  den  angrende  synder.
Regnbuen over tronen er løftets bue, der vidner for hele verden, at Gud ikke vil
glemme sit folk i deres kamp mod det onde. Lad Jesus være vort tema. Lad os ved
pen og stemme fremstille,  ikke blot  Guds bud, men Jesu tro.  Dette vil  fremme
virkelig hjerte-fromhed, som intet andet kan gøre.’ Review & Herald, 13. december
1892.

‘Ved tro på Jesus Kristus’

3. Hvordan kan syndere modtage Guds retfærdighed? Rom. 3, 22.

BEMÆRK: ‘De, som stoler på deres egen retfærdighed i stedet for at forlade sig på
Kristi retfærdighed, vil gå glip af lønnen. De bliver vejet på helligdommens vægt
og fundet for lette. Lad enhver, der søger efter det evige livs dyrebare velsignelser,
nære mistillid til sin egen styrke, og klynge sin hjælpeløse sjæl, under megen bøn,
til Kristus. Der søges for lidt i Guds ord efter konkrete retningslinjer for livets vej.
Flertallet  af  dem,  der  bekender  sig  til  at  tro  på  Kristus,  har  kun  overfladiske
begreber om den kristne karakters indhold. Lad ikke den tanke forføre dig, at din
egen naturlige retfærdighed kan bringe dig i overensstemmelse med Gud. Glem
ikke at se på dig selv som en synder i Guds øjne. Glem ikke at se op til Jesus på
korset. Når du ser, så se i tro og lev! Det er ved troen på forsoningens offer, du
bliver  retfærdiggjort  i  Jesus  Kristus.  Tro,  at  du  har  fået  tilgivelse,  at  du  er
retfærdiggjort, ikke i overtrædelse og ulydighed, men i overgivelse til Guds vilje.
Hvis du i troen griber fat i Kristi retfærdighed, vil du ikke være ligegyldig med dine
tanker, dine ord og dit arbejde. Tag god tid til studier og bøn om, at Kristus i sin
nåde må holde dig på den vej, han har vist dig. For vi “bliver bevaret” i Guds kraft
ved tro; men selv troen er ikke vor egen, den er også en gave fra Gud.’  Kristus
Alene, s. 237.
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4. Hvordan kan vi retfærdiggøres [tilgives] for de synder, vi har begået? Gal.

2, 16.

BEMÆRK: ‘Synderen, der er ved at gå fortabt, kan sige: “Jeg er en fortabt synder,
men Kristus kom for at søge og frelse det, som var fortabt. Han siger: ‘Jeg er ikke
kommen for at kalde retfærdige, men syndere’ (Mark. 2, 17). Jeg er en synder, og
han døde på Golgatas kors for at frelse mig. Jeg behøver ikke at forblive ufrelst et
øjeblik  længere.  Han døde og opstod igen for  min retfærdiggørelse,  og han vil
frelse mig nu. Jeg tager imod den tilgivelse, han har lovet.”’ Selected Messages,
bog 3, s. 356.

5. Hvilket  løfte  skal  vi  tro  på,  når  vi  beder  om  tilgivelse?  1  Joh.  1,  9.
Sammenlign med Ordsp. 28, 13.

BEMÆRK: Tilgivelse har en mere vidtomfattende betydning, end mange forestiller
sig. Når Gud giver den forsikring, at han er rund til at forlade, tilføjer han, som om
meningen i denne forsikring overstiger alt, hvad vi kan fatte: “Mine tanker er ej
jeres, og jeres veje ej mine, lyder det fra Herren; nej, som Himmelen er højere end
Jorden,  er  mine  veje  højere  end  jeres,  og mine  tanker  højere  end  jeres.”  Guds
tilgivelse  er  ikke  blot  en  juridisk  handling,  hvorved  han  frigiver  os  fra
fordømmelse; den består ikke blot i tilgivelse for synd, men i omvendelse fra synd;
den er  en udstrømning af  den genløserkærlighed,  som forvandler  hjertet.  David
havde det rigtige begreb om tilgivelse, da han bad: “Skab mig, o Gud, et rent hjerte,
giv en ny, en stadig ånd i mit indre.” Og videre læser vi: “Så langt som østen er fra
vesten, har han fjernet vore synder fra os.” (Es. 55, 7-9; Sal. 51, 12; 103, 12.).’ Med
Mesteren på bjerget, s. 116.

‘Hvis I har tro’

6. Hvordan understregede Jesus vigtigheden af tro i sine efterfølgeres liv?
Matt. 17, 17-21.

BEMÆRK: ‘I stedet for at styrke deres tro gennem bøn og ved alvorligt at tænke
over Kristi ord havde de dvælet ved deres modløshed og deres personlige grund til
at klage. I denne mørke tilstand havde de påtaget sig at bekæmpe Satan. Hvis de
ville sejre i en sådan strid, måtte de begynde arbejdet i en helt anden ånd. Deres tro
måtte være styrket ved inderlig bøn og ved faste og hjertets ydmyghed. De måtte
være  befriede  fra  deres  eget  jeg  og  fyldte  af  Guds  Ånd  og  kraft.  Inderlig,
vedholdende bøn til Gud i tro, den tro, som fører til fuldstændig afhængighed af
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Gud og uforbeholden hengivelse til hans gerning, er det eneste middel til at bringe
mennesker  Helligåndens  hjælp  i  striden  mod  magter  og  myndigheder,  mod
verdensherskerne i dette mørke og ondskabens åndemagter i himmelrummet. “Hvis
I har tro som et sennepsfrø,” sagde Jesus, “kan I sige til dette bjerg: Flyt dig herfra
og derhen, så skal det flytte sig.” Skønt sennepsfrøet er så lille, så rummer det det
samme  hemmelighedsfulde  liv,  som  frembringer  vækst  i  det  højeste  træ.  Når
sennepsfrøet lægges i jorden, udnytter dets lille kim ethvert af de stoffer, som Gud
har sørget for til at nære den, og hurtigt udvikler den sig til en kraftig vækst. Hvis I
har en sådan tro, vil I holde fast ved Guds ord og udnytte alle de hjælpemidler, han
har  anvist  jer.  På  denne  måde  vil  jeres  tro  blive  stærkere  og  vil  bringe  jer
himmelske kræfter til hjælp. De hindringer, som Satan dynger op på jeres vej vil
forsvinde på troens bud, selv om de tilsyneladende er uoverstigelige ligesom de
evige bjerge. “Intet vil være umuligt for jer.”’ Den Store Mester, s. 293.    

7. Hvordan knyttede Jesus tro sammen med besvaret bøn? Matt. 9, 27-29.  

BEMÆRK: ‘Jeres livløse, hjerteløse og stive anstrengelser er ikke modtagelige hos
Gud. Der er ingen undskyldning for jer for at gøre så lidt for Jesus, når han gjort så
meget  for  jer.  Ser  Gud  ikke  jeres  gerninger?  Han  siger:  “Jeg  kender  jeres
gerninger;” Gud er vidne til hjertets tjeneste, og Gud er vidne til øjentjeneri. Vi
befinder  os i  farlige tider.  Hvis I  havde holdt  trit  med Guds ledende forsyn  og
havde udnyttet det lys og de privilegier, der blev givet jer, så ville I have været en
kraft i verden i dag. I ville ikke behøve de ord, som jeg nu skriver til jer; I ville
have  været  lys  i  Herren;  guddommelig  kraft  og  herlighed  ville  have  været
åbenbaret i jeres forsamlinger. Som jeres tro skal det ske jer. Hvis jeres tro har gjort
krav på lidt, vil I kun få lidt.’ New York Indicator, 28. februar 1900.

‘Jeg kan slet intet gøre af mig selv’

8. Hvilket  eksempel  viste  Jesus  på  at  leve  ved  tro?  Luk.  9,  57-58.
Sammenlign med Matt. 6, 31-33.

BEMÆRK: ‘Du må vælge mellem Kristus og verden. Hvis du vælger Kristus, må
du fornægte selvet, tage dit kors op og følge ham. Frelseren siger til dig: Træk din
kærlighed bort fra jordisk skat. Følg mig, og du vil få en skat i himmelen, “uden
mål og måde en evig vægt af herlighed.” Kristus beder ikke sine børn om at følge,
hvor han ikke har banet vejen. Han var rig, men for vor skyld blev han fattig. Han
forlod de himmelske sale og kom til denne jord for at dele den fattiges fattigdom og
arbejderens møje. Han sagde om sig selv: “Ræve har huler og himmelens fugle
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reder; men Menneskesønnen har ikke det sted, hvor han kan lægge sit hoved til
hvile.” Gud prøver sine børn for at se, om han kan betro dem evige rigdomme.
Lever du for ham? Har du sat  alt,  hvad du har,  til  rådighed for ham?’  Youth’s
Instructor, 6. marts 1902.

9. Hvad var hemmeligheden bag Kristi liv i tro? Luk. 6, 12. Betragt Matt. 21,
22; ApG. 1, 14.

BEMÆRK: ‘Når aktiviteten forøges, og det lykkes for mennesker at udrette noget
for Gud, er der fare for at sætte sin lid til menneskelige planer og metoder. Der
kommer tilbøjelighed til at bede mindre og til at have mindre tro. Vi er ligesom
disciplene i fare for at miste vor afhængighed af Gud af syne og søge frelse i vor
virketrang. Vi må bestandig se hen til Jesus og gøre os klart, at det er hans kraft,
som udretter det alt sammen. Skønt vi skal arbejde alvorligt for de fortabtes frelse,
skal vi også give os tid til meditation, til bøn og til studie af Guds ord. Kun det
arbejde, der kan udrettes med megen bøn og bliver helliget ved Kristi kraft, vil til
slut vise sig at have virket til det gode. Ingen andens liv har nogen sinde været så
overbebyrdet med arbejde og ansvar, som Jesu tilværelse var det; men hvor fandt
man ham alligevel ofte i bøn! Hvor var han i bestandigt samfund med Gud! Atter
og atter  møder vi  i  beretningen om hans liv på jorden ord som disse:  “Ganske
tidligt, mens det endnu var mørkt, stod han op og gik ud og gik bort til et øde sted,
og der bad han.” “Store skarer kom sammen for at høre og for at blive helbredt for
deres sygdomme. Men han trak sig tilbage til ørkenerne og bad.” “Så skete det i de
dage, at han gik ud i bjergene for at bede; og han tilbragte natten i bøn til Gud.”
Mark. 1, 35; Luk. 5, 15-16; 6, 12. I en tilværelse, der helt var viet til gavn for andre,
var det nødvendigt for Frelseren at trække sig tilbage fra de store færdselsårer og
fra de skarer, der fulgte ham dag efter dag. Han måtte vende sig bort fra et liv i
ustandselig  travlhed og kontakt med mennesker  i nød for  at  søge  ensomhed og
uforstyrret  samfund  med  sin  Fader.  Som  ét  med  os,  som  én,  der  delte  vore
fornødenheder og svagheder,  var han helt afhængig af Gud, og i sit  hemmelige
lønkammer søgte han guddommelig kraft, så han kunne gå styrket ud til pligter og
prøvelser. I denne syndens verden måtte Jesus kæmpe sin kamp og lide sjælekval. I
samfund med Gud kunne han lægge de sorger fra sig, som var ved at knuse ham.
Her fandt han trøst og glæde.’ Den Store Mester, s. 244-245.

10. Hvordan ved vi, at Jesus ikke blev født med overmenneskelige kræfter?
Joh. 5, 30; 6, 38; 14, 10-12.

BEMÆRK: ‘“Sandelig, sandelig siger jeg eder,” fortsatte Jesus, “den, som tror på
mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør.” Det var uendelig magtpåliggende
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for  Frelseren,  at  hans  disciple  skulle  forstå,  med  hvilket  formål  hans
guddommelighed var blevet forenet med menneskelighed. Han kom til verden for
at  åbenbare  Guds  herlighed,  så  mennesker  kunne  blive  forædlede  ved  dens
genoprettende  kraft.  Gud  havde  åbenbaret  sig  i  ham,  for  at  han  skulle  blive
åbenbaret  i  dem.  Jesus  åbenbarede  ingen  evner  og  udøvede  ingen  magt,  som
mennesker ikke kan få ved at tro på ham. Hans fuldkommenhed som menneske kan
alle hans efterfølgere komme i besiddelse af, hvis de vil underordne sig Gud, sådan
som han  gjorde  det.  “Ja,  han  skal  gøre  endnu  større  gerninger,  thi  jeg  går  til
Faderen.”  Hermed mente Kristus  ikke,  at  disciplenes gerning skulle  være af  en
mere ophøjet karakter end hans egen, men at den skulle nå længere ud. Hans ord
gjaldt  ikke  alene  undergerninger,  men  alt,  hvad  der  ville  finde  sted  under
Helligåndens virken.’ Den Store Mester, s. 456.    

‘Jeg vidste vel, at du altid bønhører mig’

11. Hvordan viste Jesus sin tro på bøn? Joh. 11, 41.

BEMÆRK: ‘Vi har lov til at bede om … enhver gave, som han har lovet os. Så skal
vi tro på, at vi får det, og takke Gud for, at vi har modtaget det. Vi behøver ikke at
se os om efter ydre beviser for velsignelsen. Gaven er indbefattet i løftet, og vi kan
passe vor gerning i forvisning om, at Gud er mægtig til at udrette det, som han har
lovet, og at gaven, som vi allerede er i besiddelse af, vil blive virkeliggjort, når vi
mest trænger til den.’ Uddannelse, s. 260.
Læg  mærke til,  hvordan  Jesus  udtrykte  sin  tak  for  besvaret  bøn,  inden han  så
beviset på, at hans bøn var blevet besvaret. Dette viser Jesu tro.

12. Hvad var Jesu tro på dette tidspunkt baseret på? Joh. 11, 42. Sammenlign
med 5 Mos. 8, 2.

BEMÆRK: ‘Vi har intet at frygte for i fremtiden, undtagen at vi skulle glemme,
hvorledes Herren har ledet os .’ Det skal ske i de sidste dage, s. 74.
‘I flere år har det gjort indtryk på mig, hvordan Guds bekendende folk fra gammel
tid glemte ham (se 5 Mos. 32, 18; Sal. 106, 12. 21). Jeg nåede den slutning, at
eftersom det at glemme Gud fører til en svag, frafalden tro, så vil det at huske føre
til  øget  tro og tillid. Dette er i  harmoni med princippet:  “Vi,  som … skuer,  …
forvandles til det samme billede” (2 Kor. 3, 18). Hvis vi ser på fiasko, vil vore
hjerter være fyldt  af frygt,  og vor tro vil svækkes… Idet  jeg erindrede tidligere
mirakler fra vor kærlige Gud, huskede jeg løftet: “Når jeg gribes af frygt, vil jeg
stole på dig” (Sal. 56, 4). “Jeg kommer Herrens gerninger i hu, ja kommer dine
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fordums undere i hu. Jeg tænker på al din gerning og grunder over dine værker”
(Sal.  77,  12-13).  “Kom i  hu  de  undere,  han  gjorde,  hans  tegn  og  hans  munds
domme” (Sal. 105, 5). “Han har sørget for, at hans undere mindes” (Sal. 111, 4).’
Glenn A. Coon, Getting Through to God, s. 110-111.

‘Som du vil’

13. Hvordan udtrykte Jesus sin tro under sit livs krise? Matt. 26, 38-39. 42.

BEMÆRK: ‘Når vi kommer til Gud, må vi have et overgivende og angrende hjerte
og underlægge alt for hans hellige vilje. I Getsemanes have bad Kristus til sin
Fader og sagde: “Min Fader! er det muligt, så lad denne kalk gå mig forbi”
(Matt. 26, 39). Den kalk, som han bad om måtte fjernes fra ham, og som så så
bitter ud for hans sjæl, var kalken af adskillelse fra Gud som følge af verdens
synd.  “Dog  ikke,  som  jeg  vil,  men  som  du  vil”  (Matt.  26,  39).  Den
underkastelsens ånd, som Kristus viste, når han bad til Gud, er den ånd, som
Gud kan antage. Lad sjælen føle sit behov, sin hjælpeløshed og sin intethed.
Lad alle dens kræfter  blive taget  i  brug i  et  oprigtigt  ønske om hjælp, og
hjælpen vil komme. Lad troen trænge gennem mørket. Gå med Gud i mørket
så vel som i lyset og gentag ordene: “Trofast er han, som gav forjættelsen”
(Heb. 10, 23). Gennem prøvelsen af vor tro vil vi blive trænet til at stole på
Gud.’ In Heavenly Places, s. 89.

14. Hvordan bliver vi vist virkeligheden af Kristi kampe? Heb. 5, 7-8. Betragt
Heb. 4, 15.

BEMÆRK: ‘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 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.
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Lektie 7: 7. – 13. november
‘Troens banebryder og fuldender’

UDENADSVERS:  ‘Mens  vi  retter  vort  blik  mod  Jesus,  troens  banebryder  og
fuldender, som for at få den glæde, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse
skammen, og som nu har taget sæde på højre side af Guds trone.’ Heb. 12, 2. 
STUDIEHJÆLP: This Day with God, s. 234. 
LEKTIENS SKRIFTSTED: Ordsp. 3, 5-26. 
LEKTIENS MÅL: At studere kilden og formålet med tro. 

Indledning

‘Troen er tillid Gud – at tro på, han elsker os og bedst ved, hvad der tjener til vort
vel. På den måde får den os til at vælge hans vej i stedet for vor egen. Den tager
mod hans visdom i stedet for vor egen uvidenhed; mod hans kraft i stedet for vor
svaghed og mod hans retfærdighed i  stedet  for  vor syndighed.  Vort  liv tilhører
allerede  ham.  Ved  troen  erkender  vi  hans  ejendomsret  og  tager  mod  dens
velsignelse.  Sandhed,  retskaffenhed  og  renhed  er  blevet  fremhævet  som
hemmeligheden ved livets lykke. Det er troen, som sætter os i besiddelse af disse
grundprincipper.  Enhver  god indskydelse  eller  tilskyndelse  er  en  gave  fra  Gud.
Troen  modtager  fra  Gud  det  liv,  som  alene  kan  fremkalde  sand  vækst  og
duelighed…  Tro  gør  os  ikke  fortjent  til  noget;  det  er  Guds  gave,  som vi  kan
modtage og nære ved at gøre Kristus til vor personlige Frelser.’  The Faith I Live
By, s. 90. 

‘Troens banebryder’

1. Hvor kommer tro fra? Rom. 12, 3. Betragt Gal. 5, 22.   

BEMÆRK:  ‘Eftersom  du  tager  imod  Kristi  Ånd,  den  Ånd,  der  viser  sig  i
uegennyttig kærlighed og tjeneste for andre, vil du vokse og bære frugt. Åndens
frugter vil modnes i dit liv. Din tro vil vokse, din overbevisning blive dybere og din
kærlighed fuldkommen. Kristi billede vil genspejles mere og mere i dig i alt, hvad
der er rent, ædelt og smukt.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 54.
‘Vi skal udøve tro. Derfor står der skrevet: “Vælg i dag, hvem I vil tjene.” “Den,
som vil, skal modtage livets vand uforskyldt.” “Thi således elskede Gud verden, at
han gav sin Søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes,
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men have evigt liv.” Og Gud har også givet troen. For læste vi ikke foroven, at “thi
af nåden er I frelst ved tro; det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven”? Og står der 
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ikke skrevet et andet sted: “ Mens vi retter vort blik mod Jesus, troens banebryder
og fuldender”? Og dog igen: “Så kommer da troen af det, som høres, og det, som
høres, kommer i kraft af Kristi ord”? Jesus Kristus er troens banebryder; Guds ord
er kanalen, gennem hvilken den kommer; og Gud gav både Jesus og ordet, eller
snarere, ved at give Jesus gav han ordet, og ved at give ordet gav han Jesus, så tro
er  Guds  gave  i  ethvert  henseende.’  A.  T.  Jones,  Advent  Review  &  Sabbath
Herald,24. april 1894.

2. Hvad skal vi gøre med det mål af tro, som Gud har givet os alle? Gal. 5, 6.

BEMÆRK:  ‘Kundskaben  om,  hvad  Skriften  mener,  når  den  foreholder  os
nødvendigheden af at dyrke troen, er vigtigere end nogen anden kundskab, som kan
opnås.  Vi  lider  megen  vanskelighed  og  sorg  på  grund  af  vor  vantro  og  vor
uvidenhed om, hvordan vi udøver tro. Vi må bryde igennem vantroens skyer. Vi
kan ikke have en sund kristen erfaring, vi kan ikke adlyde evangeliet til frelse, før
troens videnskab forstås bedre, og indtil mere tro udøves. Der kan ikke være nogen
fuldkommengørelse af kristen karakter uden tro, der virker ved kærlighed og lutrer
sjælen.’ Review & Herald, 18. oktober 1898.

‘Den retfærdige skal leve af tro’

3. Hvorfor har Gud givet os tro? Heb. 11, 6.

BEMÆRK:  ‘Herren  drager  mennesker  tæt  til  sin  side  for  at  vandre  med dem,
arbejde med dem og undervise dem om, hvordan han besejrede enhver fristelse i
menneskeheden, og hvordan de derfor kan sejre gennem den foranstaltning, som
Herren har tilvejebragt. Med enhver fristelse er der en udvej ved at vandre ydmygt
med Gud. Uden tro, en tro, der altid vokser, er det umuligt at behage Gud.’ Christ
Triumphant, s. 53.

‘Arbejdet med at besejre det onde skal udføres i tro. De, som skal på slagmarken vil
opdage, at de er nødt til at tage hele Guds rustning på. Troens skjold vil være deres
forsvar og vil gøre dem i stand til at være mere end sejrherrer. Intet andet vil gavne
end dette – tro på hærskarers Herre og lydighed mod hans befalinger. Kæmpe hære
udrustede med ethvert andet udstyr vil ikke være til nogen nytte i den sidste store
strid. Uden tro kan en skare af engle ikke hjælpe. Det er kun levende tro, der vil
gøre dem uovervindelige og gøre dem i stand til at bestå på den onde dag og stå
urokkelig fast, idet de holder den tillid, de havde i begyndelsen, urokkelig fast til
det sidste.’ Counsels to Parents, Teachers & Students, s. 182.
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4. Hvordan skal vi opøve tro? Sal. 37, 3-7.

BEMÆRK: ‘Gud ønsker, at vi skal stole på ham og nyde hans godhed. Han lægger
dag for dag frem for os, og vi må have øjne og dømmekraft til at opfatte disse ting.
Uanset hvor stor og herlig vi i Himmelen kommer til at indse, at den fuldstændige
og  fuldkomne  udfrielse  fra  det  onde  er,  så  skal  det  hele  ikke  gemmes  til  den
endelige udfrielse. Gud bringer den ind i vort nuværende liv. Vi behøver dagligt at
opøve tro på en nærværende Frelser. Idet vi stoler på en kraft uden for og over os
selv,  øver  tro  på  usynlig  støtte  og  kraft,  som  venter  på  den  trængendes  og
afhængiges behov, så kan vi stole blandt skyer så vel som i solskin og synge om
nuværende udfrielse og nuværende nydelse af hans kærlighed. Det liv, vi nu lever,
må leves i tro på Guds Søn.’ This Day With God, s. 62.

‘Det er ikke længere mig’

5. Hvordan viser Paulus, at det at leve af tro sker gennem samarbejde med
Kristus? Gal. 2, 20.

BEMÆRK: ‘Mange, som bekender Kristi navn og udgiver sig for at forvente hans
nær forestående komme, ved ikke, hvad det er at lide for Kristi skyld. Deres hjerter
er ikke blødgjorte ved nåden, og de er ikke afdøde fra deres eget jeg, således som
det  ofte  viser  sig  på  forskellige  måder.  På  samme  tid  taler  de  om,  at  de  har
prøvelser. Men hovedårsagen til deres prøvelser er et ubøjet hjerte, som gør jeg’et
så følsomt, at der ofte kommer det noget på tværs. Hvis sådanne kunne forstå, hvad
det vil sige at være en ydmyg Kristi efterfølger, en sand kristen, ville de begynde at
arbejde  med  fuldt  alvor.  De  ville  først  lade  jeg’et  dø,  dernæst  ville  de  være
standhaftige i bøn og undertrykke enhver lidenskab i hjertet. Opgiv jeres selvtillid
og selvgodhed,  brødre,  og følg det ydmyge Mønster! Tænk altid på,  at Jesus er
jeres  eksempel,  og at  I  må træde i  hans fodspor!  Betragt  vor tros  begynder  og
fuldender,  Jesus, som af hensyn til  den glæde, der lå foran ham, udholdt korset
uden at agte skændselen.’ Budskaber til Menigheden, s. 136-137.

6. Hvor ofte vil vi behøve at korsfæstes med Kristus? 1 Kor. 15, 31.

BEMÆRK: ‘Selvet må korsfæstes, ikke nu og da, men dagligt, det fysiske, mentale
og åndelige må underordne sig Guds vilje. Guds ære og fuldkommengørelsen af
den  kristne  karakter  skal  være  vort  livs  mål.  Kristi  efterfølgere  må  efterligne
Kristus  i  deres  sindelag.   Mønsteret  gives  os  til  efterligning,  og  Gud  vil  ikke
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godtage  nogen  undskyldning  som  en  begrundelse  for  ikke  at  nå  op  til  den
guddommelige standard, uanset hvor meget det strider imod vor egen natur, vore
egne selviske ønsker og tilbøjeligheder.  ”Ligesom Kristus” er  vort  feltråb,  ikke
ligesom din far eller din mor, men ligesom Jesus Kristus, skjult i Kristus, iklædt
Kristi retfærdighed, fyldt af Kristi Ånd.’ Daughters of God, s. 169

‘Som ved Guds kraft bliver bevaret ved tro’

7. Hvilken rolle spiller tro i vor frelse fra vore synder? 1 Pet. 1, 5.  

BEMÆRK: ‘Vi bevares ikke af vor intelligens, af vore ord eller af vore rigdomme.
Vi finder ingen sikkerhed i disse ting. Vi bevares kun af Guds kraft  ved tro til
frelse. Vi lever i en tid, hvor vi må allieres med Gud i tro, for ellers kan vi ikke
sejre over mørkets stærke kræfter, som søger at ødelægge os. Fristelser vil komme.
Men når  Satan kaster  sit  helvedes skygge  foran  os,  bør vi  i  tro  række gennem
skyggen over til livets Lys, til ham, som ikke blot har skabt os, men som ved sit
eget blod har genløst os. Vi er Kristi elskede arv. Vi må i levende tro samarbejde
med ham i at arbejde på vor egen frelse. Midt i prøvelser og fristelser holder hans
hånd os oppe og støtter os.’ Christ Triumphant, s. 199.

8. Hvad er troens endelige mål? 1 Pet. 1, 9.

BEMÆRK: ‘Frelse tilhører os i dag lige så meget, som den vil, når vi er i Guds
rige. Ingen andre end os selv kan berøve os den. Peter siger:  “Idet I når (nutid)
troens mål,  jeres  sjæls  frelse.”  Vor nuværende frelse  er  vort  eneste  håb om en
fremtidig frelse. “Som i Guds kraft bliver bevaret” er det udtryk, Peter brugte, og
det betegner præcist den samme betingelse, “da vi nu er retfærdiggjorte af tro,” i
det  femte  kapitel  i  Romerbrevet.  Den  samme  kraft,  der  vil  gøre  mennesker
udødelige i det kommende liv, retfærdiggør dem, gør dem føjelige over for loven
ved at være i harmoni med den hver dag.’ E. J. Waggoner, Signs of the Times, 15.
juni 1891.

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

9. Hvordan forklarer Paulus troens mål i de kristnes liv? Ef. 4, 13.
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BEMÆRK: ‘Han kom for “at opsøge og frelse det fortabte.” Og ved at frelse de
fortabte kom han til de fortabte, hvor vi er. Han stillede sig selv blandt de fortabte.
Han “regnedes blandt overtrædere.” Han blev “gjort til synd.” Og fra det fortabtes
svagheds og skrøbeligheds synspunkt stolede han på Gud, at han ville udfri ham og
frelse ham. Idet  han bar verdens synder og blev fristet  på alle  punkter  som vi,
håbede og stolede han på Gud, at han ville frelse ham fra alle de synder og bevare
ham fra at synde. Sal. 69, 2-22; 71, 1-20; 22, 2-23; 31, 2-6. Og dette er Jesu tro: det
er dette punkt, Jesu tro når det fortabte, syndige menneske for at hjælpe det. For
således er det blevet vist til selve fuldkommenhedens fylde, at der ikke er noget
menneske i hele den vide verden, for hvem der ikke er noget håb i Gud, ingen, som
er så fortabt, at han ikke kan frelses ved at stole på Gud i denne Jesus tro. Og denne
Jesu tro, hvor han på den fortabtes vegne håbede og stolede på Gud for frelse fra
synd og kraft til at bevare ham fra at synde, det er denne hans sejr, der har bragt
guddommelig tro til hvert menneske i verden, hvorved hvert menneske kan finde
håb i Gud og tillid til Gud og kan finde Guds kraft til at udfri ham fra synd og
bevare ham fra at synde. Den tro, som han udøvede, og ved hvilken han opnåede
sejren over verden, kødet og Djævelen, den tro er hans frie gave til hvert fortabt
menneske i verden. Og således er dette “den sejr, som har sejret over verden: vor
tro,” og det er denne tro, som han er banebryder og fuldender for.’ A. T. Jones,
Signs of the Times, 30. april 1906.

10. Hvad vil det at have Jesu tro gøre i den troendes liv? Åb. 14, 12.

BEMÆRK:  ‘Dette  er  Jesu  tro,  som  gives  mennesker.  Dette  er  Jesu  tro,  som
mennesker må modtage for at blive frelst. Dette er Jesu tro, som nu i denne tid med
den tredje engels budskab må modtages og bevares af dem, som vil blive frelst fra
at tilbede “dyret og dets billede” og blive gjort i stand til at holde Guds bud. Dette
er den Jesu tro, som henvises til i de afsluttende ord af den tredje engels budskab:
“Her er de, der holder fast ved Guds bud og Jesu tro.’ A. T. Jones,  Signs of the
Times, 30. april 1906.    

‘Da skal vi se ansigt til ansigt’

11. Hvornår vil troen blive erstattet af skuen? 1 Kor. 13, 12.

BEMÆRK: ‘Ved tro bør vi skue ind i det hinsidige og gribe Guds løfte om en
forstandens vækst, idet de menneskelige evner forener sig med det guddommelige,
og enhver sjælsevne kommer i umiddelbar berøring med ham, som er lysets Kilde.
Vi kan glæde os til, at alt, hvad der har besværet os i Guds forsyn, da vil blive
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tydeligt; ting, som var vanskelige at forstå, vil få en forklaring; og hvor vi med vort
begrænsede  sind  kun  opdagede  forvirring  og  bristede  forsætter,  vil  vi  se  den
skønneste og mest fuldkomne harmoni. Apostelen Paulus siger: “Nu ser vi jo i et
spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt; nu kender jeg stykkevis, men da
skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg jo selv er  kendt fuldt  ud.”’  Vejledning for
Menigheden, bind 2, s. 258. 

12. Hvordan vil de, der levede af tro på ham, hilse deres Frelser? Es. 25, 9.

BEMÆRK: ‘Eftersom Jesus har gjort et så uendeligt offer for os, hvor grusomt er
det ikke, at vi forbliver ligegyldige. Vi har individuelt kostet Guds Søns liv,
og han ønsker, at vi skal gå ud i levende tro, idet vi tror på ham af hele vort
hjerte.  Han ønsker,  at I  skal  bringe Guds sandhed ind i det  inderste  for at
mildne og underlægge sjælen; for når Kristus bor i jeres hjerte ved tro, vil I
elske dem, for hvem han døde. Hvem er rede til  at svare med glæde, hvis
Guds  basun  skulle  lyde  i  nat?  Hvor  mange  af  jer  ville  råbe:  “O,  stands
vognens hjul; jeg er ikke rede”? Om hvor mange ville der stå skrevet, som der
stod skrevet om Belsazzar: “Du er vejet på vægten og fundet for let”? At blive
fundet  for  let  den  dag  er  at  blive fundet  for  let  for  evigt,  for  når  Kristus
kommer i himmelens skyer med kraft og megen herlighed, må vi alle være
rede til  at  blive forvandlet  i  et  nu,  i  et  øjeblik og bortrykkes  for  at  møde
Herren i luften. Jeres eneste sikkerhed er at komme til Kristus og holde op
med at synde fra dette øjeblik. Barmhjertighedens liflige røst lyder i jeres ører
i dag, men hvem kan sige, som den vil lyde i morgen? Hvor dyrebar vil ikke
Kristi tilsynekomst være for dem, som har gjort godt på jorden. Jesus, vor
Genløser, kommer tilbage til verden, og alle de, som tror på ham, som elsker
ham og holder hans bud, vil være i stand til at sige: “Se, her er vor Gud, som
vi biede på, og han vil frelse os.”’ Signs of the Times, 29. august 1892. 
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‘Åndens frugt er … trofasthed’

UDENADSVERS: ‘Men Åndens frugt er kærlighed,  glæde, fred, langmodighed,
mildhed, godhed, trofasthed.’ Gal. 5, 22. 
STUDIEHJÆLP: Den Store Mester, s. 462-463. 
LEKTIENS SKRIFTSTED: 2 Kor. 4, 13-18. 
LEKTIENS MÅL: At studere hvordan tro er Helligåndens frugt i livet, og hvordan
den frugt vil vokse. 

Indledning

‘Når man helt er befriet for selvet, når enhver falsk gud er fordrevet fra sjælen,
fyldes  tomrummet op ved, at Guds Ånd strømmer ind. Så har man den tro, der
renser sjælen fra besmittelse. Så er man en gren på det sande vintræ og bærer frugt?
Åndens  frugt  er  “kærlighed,”  og  ikke  had,  “glæde”  og  ikke  misfornøjelse  og
beklagelse; “fred” og ikke pirrelighed, ængstelse og selvlavede prøvelser. Den er
“langmodighed, mildhed, godhed, trofasthed, sagtmodighed, afholdenhed.”’  Guds
Sønner og Døtre, 10. oktober. 

‘Hver gren, … som ikke bærer frugt’

1. Hvordan bliver vi i stand til at bære frugt for Kristus? Joh. 15, 4.   

BEMÆRK: ‘“Jeg er vintræet, I er grenene,” sagde Kristus til sine disciple. Skønt
han snart skulle gå bort fra dem, ville deres åndelige forbindelse med ham forblive
uforandret.  Grenens  forbindelse  med  træet,  sagde  han,  er  et  billede  på  den
forbindelse, I skal vedligeholde med mig. Kvisten bliver podet ind i den levende
vinstok, og med hver fiber og hver åre vokser den fast til vintræet. Vinstokkens liv
bliver  til  grenens  liv.  Sådan modtager  den sjæl,  der  var  død i  overtrædelser  og
synder,  livet ved at forenes med Kristus. Denne forbindelse skabes ved troen på
ham  som  en  personlig  Frelser.  Synderen  forener  sin  egen  svaghed  med  Kristi
styrke, sin egen tomhed med Kristi fylde, sin skrøbelighed med Kristi vedvarende
magt.  Så  får  han  Kristi  sind.  Kristi  menneskelighed  har  rørt  ved  vor
menneskelighed, og vor menneskelighed har rørt ved det guddommelige. Således
får mennesket ved Helligåndens medvirken del i den guddommelige natur. Det er
blevet  antaget  i  den  højt  elskede.   Når  denne  forening  med Kristus  engang  er
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tilvejebragt, må den vedligeholdes. Kristus sagde: “Bliv i mig, så bliver jeg også i
jer. Ligesom grenen ikke kan bære frugt af sig selv, men kun hvis den bliver på 
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vintræet,  således  kan  I  heller  ikke,  uden  I  bliver  i  mig.”  Dette  er  ikke  nogen
tilfældig berøring,  ikke en forening blot  nu og da.  Grenen bliver  en del  af  den
levende vinstok. Meddelelsen af liv, kraft og frugtbarhed fra roden til grenene er
uhindret  og  bestandig.  Men skilt  fra  vintræet  kan grenen  ikke  leve.  På samme
måde, sagde Jesus, kan I ikke leve adskilt fra mig. Det liv, I har modtaget fra mig,
kan kun bevares ved en stadig forbindelse. Uden mig kan I ikke overvinde synden
eller modstå en eneste fristelse.’ Den Store Mester, s. 463.

2. Hvilken frugt skal vi bære? Gal. 5, 22-23.

BEMÆRK: ‘At bære frugt er derfor betingelsen for at være discipel. Hvilken frugt
skal der bæres? En ren karakter, uselviske gerninger, kristuslignende ord. De, som
ikke bærer denne frugt, de, hvis liv ikke åbenbarer Kristi mildhed, godtages ikke
som Guds repræsentanter. For at vi kan bære frugt, der ærer Gud, må vore hjerter
fyldes med Kristi kærlighed. Vi må lære hans sagtmodighed og ydmyghed af ham.
Så vil vi ikke stræbe efter  at  ophøje selvet.  De, som beholder deres egne ikke-
kristuslignende  ejendommeligheder,  er  ikke  helliggjorte  ved  at  være  ét  med
Frelseren. Selvet er så fremstående, at Kristus ikke ses. Når mennesker mere fuldt
ud ser fuldstændigheden af Kristi offer og nedladenhed, vil de bedre forstå, hvad
det  indbefatter  at  være  ét  med  ham.  En  kristen  er  én,  hvis  hjerte  er  styret  af
Helligånden. Guds kærlighed fylder hans sjæl. Han ønsker at leve, ikke for at ære
sig selv, ikke for at tjene sig selv, men for at tjene og ære Ham, som gav sit liv for
ham. ’ Australasian Union Conference Record, 15. november 1903. 

 ‘Kun hvis den bliver på vintræet’

3. Hvordan skal vi blive i Kristus? Joh. 15, 10.

BEMÆRK: ‘Lad os  nu se,  hvilket  smukt træ der  frembringes af  lydighed mod
Guds lov.  Navnet  på træet  er  Kærlighed;  det  har  dybe  rødder  i  Gud,  kilden til
kærlighed. Dets grundstamme er lige,  og dets bark er glat.  Hen mod toppen er
træet delt i to store grene. Navnet på den første er Kærlighed til Gud; navnet på den
næste er Kærlighed til mennesker. Grenen, som kaldes Kærlighed til Gud, deler sig
igen op i fire grene, som kaldes: Hav ingen falske guder, Gør ikke noget billede,
Vanhellig ikke Guds navn, og Hold Skaberens hviledag hellig. Grenen, som kaldes
Kærlighed  til  mennesker,  bærer  seks  hovedgrene,  som har  følgende  navne:  Ær
forældre, Slå ikke ihjel, Bedriv ikke hor, Stjæl ikke, Bær ikke falsk vidnesbyrd og
Begær ikke. Der er således ti hovedgrene, som støttes af de to store, og de ti grene
deler sig igen op i alle livets forskellige pligter. Bladene dækker det hele som en
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retfærdighedsklædning, og frugten er Åndens frugt, som er kærlighed, glæde, fred,
langmodighed, mildhed, godhed, trofasthed, sagtmodighed, afholdenhed. Mod sligt
er loven ikke. Gal. 5, 22-23. Disse og mange flere af samme slags er “fredens frugt:
retfærdighed” eller at gøre ret. Det er sagt i Ordsprogene, at “Retfærds frugt er et
livets træ.” Ordsp. 11, 30. Det træ, som vi har undersøgt, er et kærligheds træ. Men
kærlighed opfylder loven; det vil sige, at den holder alle dens forskrifter og således
bliver et livets træ; for Kristus sagde: “Vil du gå ind til livet, så hold budene.” Matt.
19, 17. Og igen: “Salige er de, som holder hans bud, for at de må få adgang til
livets  træ og gennem portene  gå  ind i  staden.”  Åb.  22,  14 [efter  eng.  overs.].’
Roswell F. Cottrell, The Bible Class, lesson 9, s. 22-23.

4. Hvad vil virkningen af, at vi bærer frugt, være? Joh. 15, 8.

BEMÆRK: ‘Gud vil gennem jer åbenbare sin egen karakters hellighed, gavmildhed
og  medlidenhed.  Alligevel  byder  Frelseren  ikke  disciplene  arbejde  for  at  bære
frugt. Han siger til dem, at de skal blive i ham. “Hvis I bliver i mig, og mine ord
bliver i jer,” siger han, “så bed om, hvad som helst I vil, og I skal få det.” Det er
ved  ordet,  at  Kristus  bliver  i  sine  efterfølgere.  Dette  er  den  samme  levende
forbindelse, som symboliseres ved at spise hans kød og drikke hans blod. Kristi ord
er ånd og liv. Når I tager imod dem, tager I imod vintræets liv. I lever “af hvert ord,
som udgår af Guds mund.” Matt. 4, 4. Kristi liv i jer frembringer de samme frugter
som i ham. Ved at leve i Kristus, holde fast ved Kristus, være støttet af Kristus,
drage næring af Kristus, bærer I frugt i lighed med Kristus.’ Den Store Mester, s.
464.

‘Ved den ene Ånd’

5. Hvordan bliver vi vist, at tro også er en gave fra Helligånden? 1 Kor. 12,
9.

BEMÆRK:  ‘Opøv  troens  gave.  Vær  modig  og  overvind  enhver  vane,  som
skæmmer sjæletemplet. Vi er fuldstændig afhængige af Gud, og vor tro styrkes ved
stadig at tro, selvom vi ikke kan se Guds hensigt i hans færd med os eller følgen af
denne færd. Tro peger fremad og opad mod ting, der skal komme, og griber fat på
den eneste kraft,  der kan gøre os fuldkomne i ham. “Lad ham gribe fat på min
styrke, så han kan slutte fred med mig,” erklærer Gud, “og han vil slutte fred med
mig.”’ Temperance, s. 195.

6. Hvorfor bliver vi givet tro og de andre af Åndens gaver? 1 Kor. 12, 7.
Betragt matt. 25, 14-28.
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BEMÆRK: ‘Når vi først modtager Jesus i vore hjerter, er vi spædbørn i religion;
men vi må ikke forblive spædbørn i erfaring. Vi skal vokse i nåde og i kundskaben
om vor Herre og Frelser Jesus Kristus; vi skal nå til mands og kvindes modenhed
og det mål af vækst, da vi kan rumme Kristi fylde. Vi skal gøre fremgang, få nye
og rige erfaringer ved tro, vokse i tro og tillid, kende Gud og Jesus Kristus, som
han har sendt. Med de store foranstaltninger for øje, som han har frembragt til vor
fremgang, forventer Gud, at vi skal vokse, men mange bliver ikke dygtigere, blot
fordi de ikke bruger den kraft, som Gud allerede har givet dem. Ved en rigtig brug
af deres betroede talenter kan de opnå taktfølelse og visdom og vokse i virkeevne.
Den dovne tjener gav det talent, som hans Herre havde betroet ham, tilbage, men
Herren krævede at vide hvorfor, han ikke havde brugt det, som han havde fået til
det formål.’ Youth’s Instructor, 8. juni 1893.    

‘Vor tro’

7. Hvilken fordel kommer af at opøve vor tro? 1 Joh. 5, 4.  

BEMÆRK: ‘Herren  forventer,  at  alle  skal  udøve  troens  evne.  Det  er
kristendommens virkelige og livsvigtige essens at gribe fat om det usynlige ved tro
og hele tiden række ud for at gribe fat om den åndelige virkningskraft, som findes i
Kristus. Hvis mennesker ikke hele tiden forbedres ved at udøve Guds gaver, er det
ikke muligt for dem at have den tro, der virker ved kærlighed og lutrer sjælen. At
opøve nogle få af Guds betroede talenter er ikke nok. Samvittigheden skal være i
berøring  med Guds  liv  og karakter.  Dette  er  den  åndelige  vandring  med Jesus
Kristus, at få del i den guddommelige natur efter at have besejret fordærvelsen i
verden, som skyldes det onde begær.’ Christ Triumphant, s. 53.

8. Hvordan påvirker tro vor holdning til fremtiden? Heb. 11, 1.

BEMÆRK: ‘En kristens liv er ofte omgivet af farer, og pligten synes at være tung
at udføre.  Fantasien forestiller sig truende undergang forude og trældom og død
bagude. Men Guds røst taler tydeligt: Fremad! Lad os lyde befalingen, selv om vort
blik ikke kan trænge igennem mørket. De hindringer, som standser vor fremgang,
vil aldrig forsvinde for en betænkelig, tvivlende ånd. De, som udsætter lydigheden,
til hver uvished er fjernet, og der ikke længere er nogen fare for nederlag, vil aldrig
komme til  at  lyde.  Troen ser  ud over vanskelighederne  og holder  fast  ved den
Usynlige, ved Almagten, og derfor kan den ikke blive skuffet. Troen består i, at
man griber Kristi hånd i enhver kritisk situation.’ I Mesterens Tjeneste, s. 131.
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‘Et godt træ kan ikke bære slette frugter’

9. Hvad fortæller frugten os om træet? Matt. 7, 17-18. Betragt Heb. 11, 6.

BEMÆRK: ‘Den virkelige hemmelighed bag alle Kristi sande efterfølgere og deres
fortsatte  ubesmittede  retskaffenhed  er,  at  de  elsker  sandheden,  de  elsker
retfærdigheden. Deres moralske smag er ikke fordærvet, og selvom de er omgivet
af  ondskab,  bevarer  den  dybdegående  sandhedsgerning,  der  er  udvirket  i  deres
hjerter, dem sande og tro mod Gud selv under meget slemme omstændigheder. Det
er denne frugt, der vokser på det kristne træ, den tro, der erkender Guds nærværelse
og hjælp til alle tider. Der er en vedvarende frygt for at pådrage sig Guds mishag,
ham, som de ærer, og som de elsker. Det var dette princip, der bevarede Josef under
fristelse. Du må opøve virkelig tro på Gud, på hans nådige godhed, tro på hans
nærværelse. Du må bede, som du aldrig før har bedt.’ Christ Triumphant, s. 95.

10. Hvad vil der ske med det træ, der ikke bærer god frugt? Matt. 7, 19. 
Sammenlign med Joh. 15, 2. 6.

BEMÆRK: ‘Opgaven at tro betyder mere, end vi tænker os. Det betyder virkelig
tillid til hvert af Guds ord. Gennem vore handlinger skal vi vise, at vi tror, at Gud
vil gøre netop det, han har sagt. Naturens og forsynets hjul er ikke bestemt til at
rulle baglæns og heller ikke til at stå stille. Vi må eje en fremadskridende, virksom
tro, en tro, som arbejder i kærlighed og lutrer sjælen fra hvert gran af egoisme. Det
er ikke på os selv, men på Gud, at vi skal stole. Vi må ikke nære nogen tvivl. Vi må
have den tro, at Gud står ved sit ord. Sand tro består i at gøre netop det, som Gud
har pålagt os, og ikke selv fabrikere ting, som han ikke har påbudt. Troens frugter
er retfærdighed, sandhed og barmhjertighed. Vi må vandre i lyset fra Guds lov; så
vil vor tro bære frugt i gode gerninger, resultatet af et sind, som hver dag bliver
fornyet. Træet må være sundt, før dets frugt kan blive god.’ At jeg må kende Ham,
8. august.    

‘Fulde af Ånd og visdom’

11. Hvilke egenskaber så man efter hos dem, som man ønskede skulle bære
ansvar i menigheden? ApG. 6, 5; 11, 22-24.

BEMÆRK: ‘Vi har ikke et øjeblik at miste. Vi har alle en indflydelse, der virker
for sandheden eller imod den. Jeg ønsker at bære umiskendelige beviser med mig
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på,  at  jeg er  en af  Kristi  disciple.  Vi  ønsker noget  ud over sabbatsreligion.  Vi
behøver det levende princip og dagligt at føle individuelt ansvar. Dette undgås af
mange,  og  frugten  er  skødesløshed,  ligegyldighed,  mangel  på  årvågenhed  og
åndelighed. Hvor er menighedens åndelighed? Hvor er mænd og kvinder, der er
fulde af tro og Helligånden? Min bøn er: Rens din menighed, o Gud.’ Testimonies,
bind 1, s. 99.

12. Hvordan vil tro hjælpe os i vor daglige konflikt med fristelse? Ef. 6, 16.

BEMÆRK: ‘Vi bør bede meget i lønkammeret. Kristus er vintræet, vi er grenene.
Ønsker vi at vokse og blomstre, må vi stadig drage saft  og næring fra det
levende vintræ; for adskilt fra vintræet har vi ingen kraft. Jeg spurgte engelen,
hvorfor der ikke var mere tro og kraft i Israel. Han sagde: “I slipper Herrens
arm for hurtigt.  Træd frem for tronen med eders  begæringer og bliv ved i
stærk tro. Forjættelserne er sikre. Tro, at I får de ting, I beder om, så skal I få
dem.” Jeg blev derpå henvist til Elias. Han var underkastet de samme vilkår
som vi, og han bad alvorligt. Hans tro udholdt prøven. Syv gange bad han til
Herren, og endelig kom skyen til  syne. Jeg så,  at vi havde draget  de sikre
løfter i tvivl og såret Frelseren ved vor mangel på tro. Engelen sagde: “Ifør
dig rustningen og grib frem for alt troens skjold, for det vil beskytte hjertet,
selve  livet,  mod  den  ondes  gloende  pile.”  Dersom  fjenden  kan  lede  de
modløse til at vende blikket bort fra Jesus og til at betragte sig selv og dvæle
ved deres egen uværdighed i stedet for at dvæle ved Jesu værdighed, hans
kærlighed, hans fortjeneste og hans store barmhjertighed, vil han fratage dem
deres  tros  skjold  og  opnå sin  hensigt;  de  vil  blive  udsat  for  hans  heftige
fristelser. De svage bør derfor se hen til Jesus og tro på ham; da øver de tro.’
Budskaber til Menigheden, s. 92-93.
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‘Af nåden er I frelst ved tro’

UDENADSVERS: ‘Thi af nåden er I frelst ved tro; det skyldes ikke jer selv, Guds
er gaven.’ Ef. 2, 8. 
STUDIEHJÆLP: Kristus Alene, s. 372-373. 
LEKTIENS SKRIFTSTED: Rom. 7, 24 – 8 , 10. 
LEKTIENS MÅL: At studere vigtigheden af tro i frelsen. 

Indledning

‘Hvad skal synderen gøre? Tro på Kristus. Han er Kristi ejendom, købt med Guds
Søns  blod.  Gennem prøvelse  genløste  Frelseren  mennesker  fra  syndens  slaveri.
Hvad skal vi så gøre for at blive frelst fra synd? Tro på Herren Jesus Kristus som
Frelseren, der tilgiver synd. Den, som bekender sin synd og ydmyger sit hjerte, vil
få tilgivelse. Jesus er den syndtilgivende Frelser så vel som den evige Guds enbårne
Søn. Den tilgivne synder er forligt med Gud gennem Jesus Kristus vor Befrier fra
synd. Ved at holde sig på hellighedens sti er han genstand for Guds nåde. Fuld
frelse, glæde, fred og den sande visdom, der kommer fra Gud, er bragt ham.’  Bible
Training School, 1. marts 1906. 

‘Han skal frelse sit folk fra dets synder’

1. Hvad kom Kristus for at frelse os fra? Matt. 1, 21.   

BEMÆRK: ‘Lad spørgsmålet i dag lyde i hjertet hos enhver, som bekender Kristi
navn:  “Tror  du  på  Guds  Søn?”  Ikke:  “Indrømmer  du,  at  Jesus  er  verdens
Genløser?” Ikke for  at  berolige  din samvittighed og andres  samvittighed  ved at
sige: “Jeg tror,” og så tro, at det er alt, der skal gøres. Men tror du af hele dit hjerte,
at Jesus er din Frelser? Bringer du ham ind i dit liv og fletter ham ind i din karakter,
indtil du er ét med Kristus? Mange tager imod Jesus som et trospunkt, men de har
ingen frelsende tro på ham som deres offer og Frelser. De har ingen erkendelse af,
at Kristus døde for at frelse dem fra straffen for den lov, som de har overtrådt, for at
de  kan  bringes  tilbage  til  loyalitet  mod  Gud.  Tror  du,  at  Kristus  som  din
stedfortræder betaler  prisen for din overtrædelse?  Ikke for  at  du kan fortsætte i
synd,  men  for  at  du  kan  blive  frelst  fra  dine  synder;  for  at  du  ved  hans
retfærdigheds fortjenester kan blive genindsat i Guds gunst. Ved du, at en hellig og
retfærdig Gud vil godtage dine anstrengelser for at holde hans lov gennem hans 
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egen elskede Søns fortjenester, som døde for dit oprør og din synd?’  Review &
Herald, 24. juli 1888.

2. Hvad vil  det  uundgåelige resultat  være,  medmindre vi  bliver  frelst  fra
vore synder? Rom. 5, 12; 6, 23a; Jak. 1, 15. Sæt i kontrast til 1 Mos. 3, 4.

BEMÆRK: ‘I sit ord har Gud givet afgørende bevis på, at han vil straffe dem, der
overtræder hans lov. De, der smigrer sig med, at han er for barmhjertig til at øve
retfærdighed mod synderen,  behøver kun at  se hen til  korset  på Golgata.  Guds
skyldfri Søns død vidner om, at “syndens løn er død,” at hvert brud på Guds lov får
sin  retfærdige  straf.  Den  syndfri  Kristus  blev  til  synd  for  mennesket.  Han  bar
skylden for overtrædelse, og hans Fader skjulte sit ansigt for ham, indtil hans hjerte
bristede og hans liv ebbede ud. Hele dette  offer  blev bragt  for  synderes  frelse.
Mennesket kunne ikke på nogen anden måde fritages for straffen for synd. Og hver
sjæl, der nægter at få del i den forsoning, der blev tilvejebragt ved så stort offer, må
selv bære skylden og straffen for overtrædelsen.’ Konfrontation, s. 444-445.

‘Du, o Herre, er god og rund til at forlade’

3. Hvilken foranstaltning er gjort for de synder, som vi allerede har begået?
Kol. 1, 12-14.

BEMÆRK: ‘Ved tro tager vi mod Guds nåde; men det er ikke troen, som frelser os.
Den har i sig selv ingen fortjeneste. Den er den hånd, hvormed vi holder fast på
Kristus  og  tilegner  os  hans  kraft  til  lægedom for  synden.  Vi  kan  ikke  engang
omvende os uden Guds Ånds hjælp. Skriften siger om Kristus: “Ham har Gud med
sin  højre  hånd  ophøjet  til  fører  og  frelser  for  at  give  Israel  omvendelse  og
syndernes  forladelse.”  ApG.  5,  31.  Omvendelsen  kommer  fra  Kristus,  lige  så
sikkert  som tilgivelsen  gør  det.  Men hvordan  skal  vi  så blive frelst?  “Ligesom
Moses ophøjede slangen i ørkenen,” sådan skal Menneskesønnen ophøjes, og alle,
der er blevet bedraget og bidt af slangen, har mulighed for at se og leve. “Se Guds
Lam,  som  bærer  verdens  synd.”  Joh.  1,  29.  Det  lys,  der  skinner  fra  korset,
åbenbarer  Guds kærlighed.  Hans kærlighed drager os hen til  ham. Hvis ikke vi
modarbejder denne dragen, vil vi blive ført hen til korsets fod med dyb anger over
de synder, for hvis skyld Frelseren blev korsfæstet. Så frembringer Guds Ånd ved
troen et nyt liv i sjælen. Tanker og begæringer bringes ind under Kristi vilje. Sjæl
og hjerte nyskabes i hans billede, som virker i os for at lægge alt ind under sin vilje.
Så står Guds lov skrevet i sjæl og hjerte, og vi kan sige med Kristus: “At gøre din
vilje, min Gud, er min lyst.” Sal. 40, 9.’ Den Store Mester, s. 111.
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4. Hvad bliver vi fortalt om Guds villighed til at tilgive os vore synder? Sal.

86, 5.

BEMÆRK: ‘Kristus  længes  efter  at  give  dem, som ikke  forstår  ham, den rette
opfattelse af hans karakter, at sætte dem på plads, at tage deres byrde af synd og
modstand  væk  og  give  dem  hvile.  Den  guddommelige  Talsmand  er  fuld  af
medlidenhed, medfølelse og kærlighed og søger at vinde dem til Gud. Han søger at
henlede  deres  opmærksomhed  mod  Kristus,  som  han  virkelig  er,  fuld  af
barmhjertighed,  medfølelse  og  tilgivende  kærlighed,  villig  til  at  tilgive  deres
overtrædelse og synd,  når  de angrer  og beder  ham om tilgivelse.’  Signs of  the
Times, 26. november 1894.

‘Som i Guds kraft bliver bevaret ved tro’

5. Hvilken foranstaltning er blevet gjort for at forhindre os i at falde i synd?
1 Pet. 1, 5. Sammenlign med Jud. 24-25.

BEMÆRK: ‘Gud har kaldet sit folk til herlighed og dyd, og dette vil åbenbares hos
alle dem, som i sandhed er forenet med ham. Når de har fået del i den himmelske
gave, skal de fortsætte, indtil fuldkommenheden nås, idet de “bliver bevaret ved tro
til frelse.” 1 Pet. 1, 5. Gud æres ved at give sine dyder til sine børn. Han vil, at
mænd og kvinder skal nå til det højeste, og når de ved troen holder fast ved Kristi
magt, når de påberåber sig hans usvigelige løfter og tilegner sig dem som deres
egne, når de med en vedholdenhed, der ikke lader sig afvise, søger Helligåndens
kraft, så bliver de fuldkomne i ham.’ Mesterens Efterfølgere, s. 280-281.

6. Hvilket dyrebart løfte kan vi sætte vor lid til,  når vi bliver fristet til  at
synde? 1 Kor. 10, 13. Betragt Heb. 2, 18 .

BEMÆRK: ‘Mørke vil nogle gange samle sig om den kristne, men lad troens hånd
række op og gribe fat på Jesu arm, for han har lovet, at hvis vi følger ham, så vil vi
have livets lys. Kristus er vor leder, vi kan ikke lede os selv; men for at få hans
hjælp, må vi tro. Vi må bede meget; men vi har ikke altid bønnens ånd, og Satan
drager fordel af vor svaghed på dette punkt. Vi må dog aldrig miste modet, men i
tider med fristelse og prøvelse må vi læne vore hjælpeløse sjæle på Jesus. Vi må
lære at  lade vor sag ligge  hos vor Genløser.  Han har  lovet  at  være  med os  til
verdens ende.  Vi må lære at stole på Guds ord;  for himmelen og jorden kunne
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lettere forgå, end at ét af hans løfter skulle svigte.’ Signs of the Times, 15. december
1890.
‘Fortsæt ikke med at tale om din svaghed; Jesus kom for at bringe moralsk kraft, så
den  kunne  kombineres  med  menneskelig  anstrengelse  og  hjælpe  os  til  at  gøre
fremskridt skridt for skridt mod himmelen. Lad din tro gribe fat på Guds dyrebare
løfter, og hvis du er omgivet af skyer, vil tågen rulle bort, for Guds engle er altid
rede til at hjælpe i enhver prøvelse og nød. Vi efterlades ikke til at kæmpe imod
mørkets fyrste uden hjælp. Når vi indser fjendens angreb, vil vi føle behovet for at
flygte til tilflugtsstedet, vi vil lære at læne os på den Mægtige. Han vil for os være
en vældig klippes skygge i tørstende land, som ly imod regnskyl. Dyb og inderlig
vil taknemmeligheden være hos ham, der erfarer Guds hjælp i tider med fristelse og
prøvelse.  Hele  himmelens  hær  er  hvervet  til  at  kæmpe  vore  kampe  for  os,  at
udvirke en herlig sejr for os, og Jesus er vor frelses banebryder.’  Bible Echo, 1.
december 1892.

 ‘Skilt fra mig kan I slet intet gøre’

7. Kan vi bevare os selv fra at synde? Joh. 15, 5.  

BEMÆRK: ‘Menneskene  kæmper  mod overmægtige  fjender… Vi  kan  umuligt
kæmpe denne kamp i vor egen styrke, og alt, hvad der afleder vor opmærksomhed
fra Gud og får os til at ophøje os selv og stole på os selv, vil berede vejen for vort
nederlag. Bibelen søger atter og atter at svække vor tillid til menneskers magt og at
styrke vor tillid til Guds magt.’ Patriarker & Profeter, s. 374.

8. Hvordan skal vi da få sejr over fristelse? 1 Joh. 5, 4.

BEMÆRK:  ‘I  fristelsens  øjeblik  er  der  ingen,  som  har  oversigt  over,  hvilke
frygtelige følger et galt og overilet skridt kan få. 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, så at ikke noget
ondt slipper ind. Enhver kristen må stadig være på vagt og vogte alle veje til sindet,
hvor  Satan  kan  komme ind.  Vi  må bede  om guddommelig  hjælp,  og  samtidig
modstå alle tilbøjeligheder til synd. Ved at vise mod, tro og udholdenhed kan vi
vinde sejr. Men vi må aldrig glemme, at dersom vi skal vinde sejr, må Kristus bo i
os og vi i ham.’ Det Kristne Hjem, s. 313.
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‘Hvad skal jeg gøre?’

9. Hvilket svar gav Paulus, da han blev spurgt: ‘Hvad skal jeg gøre for at
blive frelst?’ ApG. 16, 30-31.

BEMÆRK: ‘Du kan sige, at du tror på Jesus, når du værdsætter, hvad frelsen har
kostet.  Du  kan  hævde  dette,  når  du  føler,  at  Jesus  døde  for  dig  på  Golgatas
grusomme kors, når du har en intelligent,  forstandig tro på, at hans død gør det
muligt  for  dig  at  holde  op  med  at  synde  og  at  fuldkommengøre  en  retfærdig
karakter ved Guds nåde, som er dig givet som den, der er købt med Kristi blod.
Faldne menneskers øjne kan salves med øjensalven af åndelig forstand, og de kan
se sig selv, som de virkelig er, fattige, elendige, blinde og nøgne. De kan fås til at
indse deres behov for anger over for Gud og tro mod vor Herre Jesus Kristus.’
Review & Herald, 24. juli 1888.

10. Hvad skal vi tro på? ApG. 27, 25. Betragt Joh. 1, 12.

BEMÆRK: ‘Stol på Herren, som et lille barn stoler på sine jordiske forældre. Hold
dig fast til Frelseren. Lad intet skille din sjæl fra Gud. “Thi således elskede Gud
verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal
fortabes,  men  have  evigt  liv”  (Joh.  3,  16).  Se  efter  barmhjertighed;  forvent
barmhjertighed. Se konstant efter velsignelser. Se dem, erkende dem og beklag dig
ikke, frygt ikke. Kast ikke skylden på Gud, men sig: “O Herre, jeg tror, selvom jeg
er en synder, og fordi jeg er en synder. Jeg tror på dig af hele mit hjerte. Du er
sandheden, og jeg tror på dit ord.” Hvad er religion? Det er tilpasningen af hele
væsenet til Guds vilje. “Hvis nogen vil gå i mit spor,” sagde Kristus, “skal han
fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig” (Luk. 9, 23). Du behøver
en intelligent tro på Guds ord. Dette ord er vor regel for handling. Du må ikke stå
længe og sige: “Hvad skal jeg gøre?” Det første spørgsmål for dig er: “Hvad er jeg
nødt til at tro på?” At tro rigtigt betyder at handle rigtigt. Kristus gav sit liv for at
gøre det muligt for dig at få del i den guddommelige natur. Husk på, at Herren vil
velsigne alle, som sætter deres lid til ham.’ The Upward Look, s. 176.    

‘Hvem kan så blive frelst?’

11. Hvad forsikrede Jesus disciplene, da de undrede sig over, om frelsen var 
mulig? Matt. 19, 25-26.

64



Lektie 9: 21. – 27. november
BEMÆRK: ‘Hvis vi havde fast  tro på Gud, hvis vi  tilegnede os hans løfter og
blandede tro med vore bønner og anstrengelser, ville vi helt sikkert se Guds frelse.
“Alt er muligt for den, der tror.”’ Counsels to Writers & Editors, s. 108.
‘“Hvis du formår! alt er muligt for den, der tror!” Det er troen, som forener os med
Himmelen og skænker os kraft til at kunne tage kampen op mod mørkets magter. I
Kristus har Gud givet os mulighed for at undertrykke hvert syndigt karaktertræk og
modstå enhver fristelse, hvor stærk den end er. Men mange føler, at de mangler tro,
og  derfor  holder  de  sig  borte  fra  Kristus.  Gid  disse  sjæle  i  deres  hjælpeløse
uværdighed ville give sig over til deres medlidende Frelsers nåde. Se ikke på dig
selv, men se hen til Kristus. Han, som helbredte de syge og uddrev onde ånder,
dengang han vandrede blandt mennesker,  er  i  dag den samme mægtige Frelser.
Troen kommer ved Guds ord. Så hold fast ved hans løfte: “Den, som kommer til
mig, vil jeg aldrig støde bort.” Joh. 6, 37. Kast dig ned for hans fødder og råb: “Jeg
tror, hjælp min vantro!” Du kan aldrig gå fortabt, når du gør dette, aldrig!’  Den
Store Mester, s. 292.

12. Kan  vi  beskrive  os  selv  som  ‘frelste,’  hvis  vi  ikke  griber  fat  på
guddommelig  kraft til  at bevare  os fra at  synde? Rom.  6,  1-2.  Betragt
versene 12-14.

BEMÆRK: ‘Fra talerstolene i dag siges ordene: “Tro, tro kun. Hav tro på Kristus,
du har intet med den gamle lov at gøre, stol kun på Kristus.” Hvor anderledes er
ikke dette fra apostelens ord, som erklærer, at tro uden gerninger er død. Han siger:
“Og vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv.” Vi må have
den tro, som virker ved kærlighed og lutrer sjælen. Mange forsøger at erstatte livets
retskaffenhed  med en  overfladisk  tro  og  tror,  at  de  kan  opnå  frelse  ved  dette.
Herren kræver nu netop det, han krævede af Adam i Eden, fuldkommen lydighed
mod Guds lov. Vi må have retfærdighed uden lyde, uden plet. Gud gav sin Søn til
at dø for verden, men han døde ikke for at ophæve loven, som var hellig, retfærdig
og god.  Kristi  offer  på  Golgata  er  et  uigendriveligt  argument,  der  viser  lovens
uforanderlighed. Guds Søn følte dens straf på vegne af det skyldige menneske, så
synderen ved hans fortjenester kunne opnå dyden af hans pletfrie karakter ved tro
på  hans  navn.  Synderen  fik  en  ny  anledning  til  at  holde  Guds  lov  i  sin
guddommelige Genløsers styrke. Golgatas kors fordømmer for evigt den idé, som
Satan har fremstillet for den kristne verden, at Kristi død ikke blot afskaffede det
forbilledlige system af ofringer og ceremonier, men Guds uforanderlige lov, hans
trones  fundament,  afskriften  af  hans  karakter.  Ved  hjælp  af  ethvert  tænkeligt
middel har Satan forsøgt at gøre Guds Søns offer virkningsløst, at gøre hans soning
nyttesløs og hans mission en fiasko. Han har hævdet, at Kristi død gjorde lydighed
mod loven unødvendig og tillod synderen at få en hellig Guds gunst uden at forlade
sin  synd.  Han  har  erklæret,  at  Det  Gamle  Testamentes  standard  blev  sænket  i
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evangeliet, og at mennesker kan komme til Kristus, ikke for at blive frelst fra deres
synder, men i deres synder. Men da Johannes så Jesus, fortalte han hans mission.
Han sagde: “Se Guds lam, som borttager verdens synd!”’  Signs of the Times,  19.
maj 1890.
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Lektie 10: 28. november – 4. december
‘Han skal bede i tro’

UDENADSVERS: ‘Men han skal bede i tro, uden at tvivle; den, der tvivler, ligner
nemlig en havets bølge, som jages og kastes hid og did af vinden.’ Jak. 1, 6. 
STUDIEHJÆLP: Ye Shall Receive Power, s. 269. 
LEKTIENS SKRIFTSTED: Jak. 1, 5-8; 5, 17-18. 
LEKTIENS MÅL: At studere hvad det vil sige at opøve tro. 

Indledning

‘Dette er evangeliets videnskab. Skriften erklærer: “Uden tro er det umuligt at have
hans  velbehag.”  Kundskaben  om,  hvad  Skriften  mener,  når  den  foreholder  os
nødvendigheden af at dyrke troen, er vigtigere end nogen anden kundskab, som kan
opnås.  Vi  lider  megen  vanskelighed  og  sorg  på  grund  af  vor  vantro  og  vor
uvidenhed om, hvordan vi udøver tro. Vi må bryde igennem vantroens skyer. Vi
kan ikke have en sund kristen erfaring, vi kan ikke adlyde evangeliet til frelse, før
troens videnskab forstås bedre, og indtil mere tro udøves. Der kan ikke være nogen
fuldkommengørelse af kristen karakter uden tro, der virker ved kærlighed og lutrer
sjælen.’ Review & Herald, 18. oktober 1898. 

‘Tro, at I har fået det’

1. Hvad vil det sige at udøve tro? Mark. 11, 24.   

BEMÆRK: ‘Jeg har ofte set, at Herrens børn i alt for stor udstrækning forsømmer
bøn, navnlig bøn i lønkammeret, og at mange ikke øver den tro, som det er deres
rettighed og pligt at øve, idet de ofte venter på den følelse, som troen alene kan
bringe. Følelse er ikke tro; de to er forskellige. Det er vor sag at øve tro, men glade
følelser  og  velsignelser  er  noget,  som  Gud  giver.  Levende  tro  er  det  middel,
gennem hvilket Guds nåde kommer til sjælen, og det står i vor magt at øve denne
tro. Sand tro griber og tilegner sig den lovede velsignelse, endnu før den erfares og
føles. Vi må i tro lade vore bønner trænge inden for det andet forhæng og lade vor
tro gribe fat på den forjættede velsignelse og tilegne os den som vor; og så bør vi
tro, at vi får velsignelsen, fordi vor tro har grebet den, og ifølge Guds ord tilhører
den os. “Alt, hvad I beder om og begærer,  tro, at I har fået det, så skal det ske
eder.” Dette er tro, nøgtern tro, som er vis på, at vi får velsignelsen, endnu før vi
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Lektie 10: 29. november – 5. december
erfarer den. Når man levende fatter den lovede velsignelse og glæder sig ved den,
opsluges troen. Men mange mener, at de har megen tro, når de får meget af den 
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Lektie 10: 28. november – 4. december
Helligånd, og at de ikke kan have tro, medmindre de føler Åndens kraft. Sådanne
forveksler tro med den velsignelse, som troen bringer. Tiden til at øve tro er netop,
når vi føler os blottet for Guds Ånd. Når tykke, mørke skyer synes at hvile over
sindet,  er  det  tiden til  at  lade den levende tro gennemtrænge mørket  og sprede
skyerne.’ Budskaber til Menigheden, s. 91.

2. Hvad vil en sådan udøvelse af tro opnå? 1 Pet. 1, 7.

BEMÆRK: ‘Igennem hele Guds folks historie har  der tårnet  sig store bjerge af
tilsyneladende  uoverstigelige  vanskeligheder  op  for  dem,  som  forsøgte  at  gøre
Guds vilje. Herren lader disse hindringer komme for at prøve sit folks tro. Når vi er
indesluttet på alle sider, bør vi mere end nogen sinde stole på Gud og hans Ånds
kraft. Når vi øver en levende tro, forøges vor åndelige kraft, og vor tillid til Gud
bliver  styrket.  Det  er  på  denne måde,  at  sjælen  gøres  uovervindelig.  På troens
befaling forsvinder de hindringer, som Satan har anbragt på den kristnes vej, for
den troende får hjælp fra Himmelen. “Intet vil være umuligt for jer.”’  Profeter &
Konger, s. 289-290.

‘I lidettroende!’

3. Hvilken irettesættelse gav Jesus disciplene, fordi de undlod at udøve tro?
Matt. 16, 5-10.

BEMÆRK: ‘Gud være lovet! Mit sind fyldes af forundring og tillid til Kristus, når
jeg ser, hvad Herren har gjort. Vi har intet at frygte for fremtiden, undtagen at vi
skulle glemme, hvorledes Herren har ledet os – og hvad han har lært os gennem vor
erfaring indtil nu.’ Det skal ske i de sidste dage, s. 74.

‘Hvis de, som stadig er virksomme, og som har haft en erfaring med Guds færd i
værkets opståen og fremgang, ville stå frem, som Josua gjorde, for at styrke Guds
folks tro ved at kaste et tilbageblik over fortidige velsignelser, ville de selv blive
velsignet,  og de  ville  være  til  velsignelse  for  dem, som ikke havde haft  denne
erfaring. Hvis de ville berette om de ofre, som de, der førte ud i arbejdet, gjorde og
ville holde de første arbejderes enfoldighed frem for folket og Guds kraft, der blev
åbenbaret for at bevare værket frit for vildfarelse, bedrag og ødselhed, ville de have
en dannende indflydelse på arbejderne i denne tid. Når vi mister det af syne, som
Herren har gjort for sit folk i fortiden, mister vi hans nuværende virken på deres
vegne af syne.’ Christ Triumphant, s. 140. 
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Lektie 10: 28. november – 4. december
4. Hvilken lignelse fortalte Jesus for at forklare vigtigheden af at udøve tro? 

Matt. 22, 11-13.
BEMÆRK:  ‘Den  mand,  der  kom  til  brylluppet  uden  at  være  iført  en
bryllupsklædning, fremstiller den tilstand, som mange befinder sig i i vore dage. De
bekender sig til at være kristne og ønsker at modtage evangeliets velsignelser og
forrettigheder, men alligevel føler de ingen trang til at forandre karakteren. De har
aldrig erfaret en virkelig anger over synden. De er ikke klar over, at de behøver
Kristus  og  troen  på  ham.  De  har  ikke  sejret  over  deres  nedarvede  og  tillærte
tilbøjeligheder  til  at  øve ondt,  og alligevel  mener de,  at  de er gode nok, og de
bygger på deres egne fortjenester i stedet for at stole på Kristus. De kommer til
brylluppet  som  ordets  hørere,  men  de  har  ikke  iført  sig  Kristi  retfærdigheds
klædning.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 121-122.

‘Som en havets bølge’

5. Hvordan skildrer Bibelen dem, som ikke har opøvet deres tro? Jak. 1, 6.

BEMÆRK: ‘Der er mange blandt os, som ikke opøver troen. De har en vaklende
erfaring. De ligner “en havets bølge, som jages og kastes hid og did af vinden.”
Nogle gange synes de at være stærke i troen; så fejer en bølge af vantro over dem,
og de er fyldt af mørke og tvivl. De gør ikke nogen bestemt anstrengelse for at fri
sig selv ud af Djævelens snare, men de tages til fange af ham, når han synes. Der er
andre, som flygter til Guds ord og til alvorlig bøn, når de angribes af vantroens
fristelser, og de overlades ikke til fjendens magt. Dagen kommer, som vil vise, om
vi bygger på den faste klippe eller på det glidende sand.’  Review & Herald, 10.
januar 1888.

6. Hvilken lignelse viser, hvad det vil sige at opøve tro? Luk. 19, 12-26.

BEMÆRK: ‘Tro er Guds gave (Ef. 2, 8), og der står tydeligt i Skrifterne, at den
gives til enhver: “Det mål af tro, som Gud har tildelt enhver.” Rom. 12, 3. Dette
mål af tro, som “Gud har tildelt enhver,” er kapitalen, som Gud udruster ethvert
menneske,  som er  kommet  til  verden,  med;  og  ethvert  menneske  forventes  at
benytte sig af den og opøve den til sin sjæls frelse. Der er ingen fare for at mindske
denne kapital, når den bruges: så sikkert som den overhovedet bliver brugt, vil den
vokse, den vil vokse umådelig meget. Og så sikkert som den vokser, er Herrens
retfærdighed, fred og glæde forvisset til sjælens fulde frelse.’ A. T. Jones: Lessons
on Faith, s. 21.    
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Lektie 10: 28. november – 4. december
‘Under samme kår som vi’

7. Hvad kan vi lære af Elias’ udøvelse af tro? Jak. 5, 17.  

BEMÆRK: ‘Elias kunne ikke have overbragt sit budskab, hvis han ikke havde haft
en  stærk  tro  på  Guds  ords  aldrig  svigtende  kraft.  Hvis  han  ikke  havde  næret
ubetinget tillid til den Gud, han tjente, ville han aldrig være trådt frem for Akab. På
vejen til Samaria var Elias gået forbi floder, som aldrig løb tørre, og frodige høje og
prægtige skove, der så ud, som om de aldrig skulle visne. Så langt øjet rakte, var
der smukt. Profeten kunne have givet sig til at spekulere på, hvordan evigt rindende
floder kunne løbe tørre,  og hvorledes disse høje og dale kunne blive afsvedet af
tørke. Men han lod ikke vantroen få indpas. Han troede fuldt og fast, at Gud ville
ydmyge det frafaldne Israel, og at de kommende straffedomme ville få folket til at
angre, Himmelens dekret var givet, og Guds ord kunne ikke slå fejl. Elias udførte
frygtløst sit hverv, skønt det skete med fare for hans liv.’ Profeter & Konger, s. 64.

8. Hvilket  yderligere  eksempel  på  Elias’  udøvelse  af  tro  bliver  vi  vist?  1
Kong. 18, 41-44; Jak. 5, 18.

BEMÆRK: ‘Mange beder disciplenes bøn: “Herre, giv os mere tro.” Dette er godt.
Dog må man sammen med dette aldrig glemme, at tro kun kommer ved Guds ord.
Derfor, så sikkert som din tro skal vokse, kan det kun ske ved, at Guds ord øges i
dig. Og den eneste måde, Guds ord kan øges i dig på, er ved, at du lytter til det ord
og beder til Herren om det, ordet siger, stoler helt på ordet for det, og takker ham
for, at du har fået det. Således modtager du ordet, og det lever i dig. Så når vi kan
bede: “Herre, giv os mere tro,” så må vi samtidig huske, at vi skal opbygge os selv
på vor højhellige tro. Judas vers 20. Det er sådan, man udøver tro. Tro kan kun
udøves på Guds ord og ved Guds ord; for når der ikke er noget Guds ord, kan der
ikke være nogen tro.’ A. T. Jones: Lessons on Faith, s. 37.

‘I tro vandrer vi her, ikke i skuen’

9. Hvad må vi huske om vort daglige liv i denne verden? 2 Kor. 5, 7.

BEMÆRK: ‘Vi behøver dagligt  at opøve tro på en nærværende Frelser.  Idet  vi
stoler på en kraft uden for og over os selv, øver tro på usynlig støtte og kraft, som
venter på den trængendes og afhængiges behov, så kan vi stole blandt skyer så vel
som i  solskin og synge om nuværende udfrielse og nuværende nydelse af hans
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Lektie 10: 28. november – 4. december
kærlighed. Det liv, vi nu lever, må leves i tro på Guds Søn. Det kristne liv er en
mærkelig blanding af sorger og glæder, skuffelser og håb, tårer og tillid. Der vil
være megen utilfredshed med selvet, idet han betragter sit eget hjerte, som er så
dybt bevæget, fyldt  med lidenskab, der synes at bære alt foran det, og så følger
anger og sorg, efterfulgt af fred og dybe skjulte glæder, fordi han ved, at hans tro
griber de løfter, som er åbenbaret  i Guds ord, at han har en langmodig Frelsers
tilgivende kærlighed. Og han søger at bringe den Frelser ind i sit liv og flette ham
ind i sin karakter.’ Battle Creek Letters, s. 8.

10. Hvad vil hindre os i at opøve tro? Heb. 3, 12.

BEMÆRK:  ‘Hvis  I  nærer  tvivl  og  vantro,  kan  Kristus  ikke  bringe  sit  lys  og
herligheden af sin nærværelse ind i jeres sjæle. Kan I ikke nu begynde at opøve tro
og tale om Guds velsignelser og prise Gud af hele jeres hjerte? Det er ved tro, at I
vil modtage styrke til at modstå fristelse. Kristus vil dække jeres behov og afhjælpe
jeres  tvivl  og  fylde  jeres  sjæl  med  glæde.  Hvis  vi  skal  gøre,  som  apostelen
anbefaler os at gøre, at forsvare over for enhver, der kræver regnskab af os for det
håb,  som er  i  os,  med sagtmodighed og frygt,  så  ønsker  vi,  at  sandheden skal
indpræges  i  vore  hjerter.  Det  er  her,  rigtig  mange  kommer  til  kort.  De har  en
nominel tro. For megen tid er blevet brugt på små ting, der ikke er den mindste
tanke  værd,  og  sindet  er  forkrøblet  og  begrænset  af  de  ting,  det  dvæler  ved.’
Sermons & Talks, bind 2, s. 23.    

‘Tro, som er virksom’

11. Hvordan bliver vi vist, at tro er aktiv og ikke blot et teoretisk trospunkt?
Gal. 5, 6.

BEMÆRK: ‘“Og hvad som helst I beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at
Faderen kan herliggøres ved Sønnen. Hvis I beder mig om noget i mit navn, vil jeg
gøre det.” Den tro, som her fremstilles, er ikke en tilfældig tro, det er en levende,
ivrig,  aktiv tro,  som tager  Gud på hans ord og stoler  på hans løfter.  Denne tro
bringer  fred  og  gør  Guds  børn  til  verdens  lys.  De  lever  i  de  klare  stråler  fra
Retfærdighedens  Sol.  At  have  sådanne  forvisninger  er  nok  til  at  gøre  sjælen
lykkelig, altid at have en Trøster med os, og vi åbenbarer for verden i håbefuldhed
og glæde, at vi er blevet kaldt fra mørket til  hans underfulde lys.’  Signs of the
Times, 7. december 1891.

12. Hvordan bliver vi vist, at den tro, der virker, er aktiv? Læs Heb. 11, 4-38.
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Lektie 10: 28. november – 4. december
BEMÆRK:  ‘Tro og arbejde  vil  skænke en  tillid  og en  tilfredsstillelse,  som vil
tiltage  dag  for  dag.  Er  du  fristet  til  at  give  efter  for  bange  anelser  og  dyb
fortvivlelse? Du skal ikke frygte, selv ikke i de mørkeste dage, når udsigterne er
dårligst.  Tro på Gud.  Han kender  dit  behov.  Han er  almægtig.  Hans  uendelige
kærlighed og omhu svigter aldrig. Du skal ikke frygte for, at han ikke vil opfylde
sine løfter. Han er den evige sandhed. Han vil aldrig forandre den pagt, han har
sluttet med dem, der elsker ham. Han vil skænke sine trofaste tjenere den hjælp, de
behøver, i den givne situation.’ Profeter & Konger, s. 84.
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Lektie 11: 5. – 11. december
‘Prædik ordet’

UDENADSVERS: ‘Så kommer  da ordet  af  det,  som høres,  og det,  som høres,
kommer i kraft af Kristi ord.’ Rom. 10, 17. 
STUDIEHJÆLP: The Faith I Live By, s. 123. 
LEKTIENS SKRIFTSTED: Rom. 10, 13-17. 
LEKTIENS MÅL: At studere vigtigheden af at prædike Guds ord. 

Indledning

‘I disse sidste dage behøver prædikanter at vogte menighederne mod farerne, der
opstår  fra  at  modtage  fantasifulde og vildfarende teorier,  ved at  prædike ordets
tydelige sandheder angående individuel pligt og individuelt ansvar. Guds folk skal
uddannes til at hade og forlade al uretfærdighed, dersom de ønsker at være beredt
til en plads i Himmeriget. Lær dem, at omvendelsens frugter skal ses i livet ved
retfærdighedsgerninger.  Lær  dem at  gøre  Kristi  nåde  kendt  ved  et  liv  i  tro  og
hengivenhed  og tillid  til  Guds ord  som al  tros  fundament  og ved  uselviske  og
oprigtige gerninger.’ Review & Herald, 18. februar 1909. 

‘Hvorledes skulle de kunne høre, uden at der er nogen, som
prædiker?’

1. Hvordan understregede Paulus vigtigheden af at prædike? Rom. 10, 14-
15.   

BEMÆRK: ‘Alle vegne skal evangeliets indbydelse gives; for “hvorledes skulle de
nu påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Og hvorledes skulle de kunne
tro på ham, som de ikke har hørt om? Og hvorledes skulle de kunne høre, uden at
der  er  nogen,  som prædiker?” Herren  taler  til  sit  folk i  denne tid  og siger:  Få
adgang ind til byerne og forkynd sandheden i enfoldighed og tro. Helligånden vil
virke  gennem dine  anstrengelser  for  at  gøre  et  indtryk  på  hjerter.  Du må ikke
introducere  nogen  mærkelig  lære  i  dit  budskab,  men  tal  Kristi  evangeliums
enfoldige ord, som unge og gamle kan forstå. De ulærde så vel som de uddannede
skal  forstå  den  tredje  engels  budskabs  sandheder,  og  de  må  undervises  i
enfoldighed. Dersom du ønsker at tilnærme dig folket på en acceptabel måde, må
du ydmyge dit hjerte for Gud og lære hans veje.’  Review & Herald, 18. januar
1912.
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2. Hvad skal prædikes? 2 Tim. 4, 2.

BEMÆRK:  ‘Disse  ligefremme  og  indtrængende  ord  gør  en  Kristi  tjeners  pligt
tydelig. Han skal “forkynde ordet,” ikke menneskers meninger og vedtægter, ikke
tiltalende eventyr eller sensationelle historier, der bare sætter fantasien i bevægelse
og opflammer følelserne. Han skal ikke ophøje sig selv, men som for Guds åsyn
skal han stå frem for en døende verden og forkynde Ordet. Der må ikke være nogen
letsindighed, ikke nogen spøg, ikke nogen fantasirig fortolkning; prædikanten skal
tale i oprigtighed og med dyb alvor, lige som en røst fra Gud, der udlægger Den
hellige skrift. For sine tilhørere skal han fremlægge de ting, der har størst betydning
for deres nuværende og evige velfærd.’ Evangeliets Tjenere, s. 106.

‘Da de ikke vil finde sig i den sunde lære’

3. Hvilket problem står forkynderen af  ordet over for i de sidste dage? 2
Tim. 4, 3.

BEMÆRK: ‘Satan er stadig i virksomhed for at lede tankerne ind på urigtige baner,
for at sandheden skal tabe sin kraft til at virke på hjertet. Og dersom prædikanter og
medlemmer  ikke  efterlever  sandheden  og  bliver  helliget  ved  den,  vil  de  tillade
spekulation om spørgsmål, som ingen vital betydning har, at optage sindet. Dette
vil føre til strid og rethaveri, for utallige punkter, som der hersker ulige meninger
om, vil opstå. Dygtige mænd har under studium og bøn helliget en hel levetid til
granskning  i  Skriften,  og  alligevel  er  der  mange  dele  af  Bibelen,  som ikke  er
gennemgransket fuldstændig. Nogle skriftsteder vil aldrig blive fuldt forstået, før
Kristus forklarer dem i det tilkommende liv. Der er hemmeligheder at løse, udsagn,
som menneskeforstanden ikke kan forlige. Og angående sådanne punkter, som det
er rigtigst at lade blive liggende udrøftet, vil fjenden søge at vække diskussion. En
gudhengiven,  åndeligsindet  missionsarbejder  vil  undgå  at  bringe  små teoretiske
uoverensstemmelser på tale; han vil hellige sine kræfter til forkyndelsen af de store
prøvende sandheder, som skal fremholdes for verden. Han vil oplyse menneskene
om genløsningsværket, om Guds bud og Kristi nær forestående komme, og det vil
vise sig, at disse emner indeholder stof nok at tænke på. I tiden, som er gået, er jeg
blevet  anmodet  om  at  udtale  min  mening  om  mange  uvæsentlige,  fantasirige
teorier.  Nogle har forfægtet  den teori, at de troende burde bede med åbne øjne.
Andre lærer, at fordi de, som i gammel tid gjorde tjeneste i et helligt embede, skulle
tage sandalerne af og vaske deres fødder, før de gik ind i helligdommen, bør de
troende også nu tage deres sko af, når de går ind i Guds hus. Andre igen henviser til
det sjette bud og erklærer, at ikke engang insekterne, som plager menneskene, må
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dræbes. Og nogle har fremsat den teori, at de genløste ikke vil få grå hår, som om
dette var en sag af nogen betydning. Jeg er blevet opfordret til at sige, at sådanne
teorier er åndsfostre hos personer, som ikke har lært evangeliets første principper.
Ved sådanne teorier bestræber fjenden sig for at fordunkle de store sandheder for
denne tid. De, som i deres forkyndelse forbigår de store sandheder i Guds Ord for
at tale om underordnede emner, forkynder ikke evangeliet, men giver sig af med
forfængt  tankespind.  Lad  ikke  vore  prædikanter  spilde  tiden  med  at  diskutere
sådanne ting. Lad dem, som har nogen tvivl om, hvad de skal fremholde, nogen
tvivl om, hvilke emner de bør dvæle ved, betragte den store Lærers prædikener og
følge  hans tankegang.  De emner,  som Jesus anså for  at  være  væsentlige,  er  de
emner, som vi skal fremholde i dag. Vi skal opmuntre vore tilhørere til at dvæle
ved emner, som er af evighedsbetydning.’ Evangeliets Tjenere, s. 232-234.

4. Hvad vil endetids forsamlinger foretrække i stedet for den sunde lære? 2
Tim. 4, 4.

BEMÆRK: ‘Folket har brug for ren føde, som er helt renset for avner. “Prædik
ordet”  var  det,  Paulus  pålagde  Timoteus,  og  dette  er  også  vor  befaling.  Den
prædikant, som blander fortællinger med sine foredrag, bruger fremmed ild. Gud
fornærmes,  og sandhedens  sag vanæres,  når  hans  repræsentanter  bruger  billige,
letsindige ord.’ Testimonies to Ministers, s. 318.

 ‘Troens og den gode læres ord’

5. Hvordan beskrev Paulus, hvordan en god prædikants ord burde være? 1
Tim. 4, 6.

BEMÆRK: ‘Vi er beskæftigede i en ophøjet, hellig gerning. De, som bekender sig
til at være kaldede til at undervise sandheden til dem, som sidder i mørket, må ikke
selv være legemer af vantro og mørke. De bør leve nær Gud, hvor de kan være
fuldt lys i Herren. Grunden til, at de ikke er det, er, fordi de ikke adlyder Guds ord
selv;  derfor  bliver  tvivl  og  modløshed  udtrykt,  når  kun  ord  af  tro  og  hellig
opmuntring burde høres.’ Testimonies, bind 2, s. 516.
‘Tal ord af tro og mod, som vil være som en helbredende balsam for den sårede.
Mange er besvimet og blevet mismodige i livets store strid, når ét venligt ord ville
have styrket dem til at sejre. Vi burde aldrig gå forbi én sjæl, der lider, uden at
forsøge  på  at  give  ham noget  af  den  trøst,  som vi  bliver  trøstet  med af  Gud.’
Pacific Union Recorder, 9. juni 1904.
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6. Hvad vil virkningen være hos dem, som hører og tager imod sund lære?
Tit. 2, 1-2.

BEMÆRK: ‘En ny orden er kommet ind i prædikantgerningen. Der er et ønske om
at efterligne andre menigheder, og enfoldighed og ydmyghed er næsten ukendt. De
unge prædikanter forsøger at  være originale og at  introducere nye  ideer  og nye
planer for arbejdet. Nogle åbner vækkelsesmøder og ved dette kalder de store antal
ind til menigheden. Men hvor er de omvendte, når spændingen er over? Anger og
bekendelse  af  synd  ses  ikke.  Synderen  bliver  indtrængende  bedt  om at  tro  på
Kristus og tage imod ham uden hensyn til sit fortidige liv af synd og oprør. Hjertet
er ikke knust. Der er ingen anger i sjælen. De angiveligt omvendte er ikke faldet på
Klippen, Kristus Jesus. Herren ønsker, at hans tjenere i dag skal prædike det gamle
evangeliums lære,  bedrøvelse over synd,  anger  og bekendelse.  Der må arbejdes
vedholdende, alvorligt og klogt for syndere, indtil de ser, at de er overtrædere af
Guds lov, og udøver anger mod Gud og tro mod Herren  Jesus Kristus.’  Christ
Triumphant, s. 362

‘Viis til frelse ved troen’

7. Hvorfor har vi fået Skrifterne? 2 Tim. 3, 15.  

BEMÆRK: ‘Kristus viste sig efter sin opstandelse for sine disciple på vejen til
Emmaus, og “idet han gik ud fra Moses og alle profeterne, udlagde han for dem,
hvad der  i  skrifterne  handlede  om ham.”  Luk.  24,  27.  Disciplenes  hjerter  blev
grebet og troen vaktes i dem. De blev genfødt til “et levende håb,” endog før Jesus
havde vist sig for dem. Han ville vække deres forståelse og knytte deres tro til det
faste profetiske ord. Han ønskede, at sandheden skulle slå rod i dem, ikke blot fordi
den støttedes af hans personlige vidnesbyrd,  men på grund af det  uimodsigelige
bevis, der fremgik af den forbilledlige lovs sindbilleder og tegn og af Det gamle
Testamentes  profetier.  Det  var  nødvendigt  for  Kristi  tilhængere  at  have  en
forstandig tro, ikke blot for deres egen skyld, men for at de kunne bringe verden
budskabet  om  Kristus.  Og  som  første  skridt  til  at  bibringe  disciplene  denne
kundskab, henviste Jesus til “Moses og alle profeterne.” Sådan var det vidnesbyrd,
den opstandne Frelser gav Det gamle Testamente, og den værdi og betydning, det
har.’ Konfrontation, s. 291.

8. Hvad bør vor granskning af Skrifterne føre os til? Joh. 5, 39. Læs vers 40.
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BEMÆRK: ‘Når de [disciplene]  hørte deres  elskede Mester  udlægge skrifterne,
belyst af alt det, som var sket, blev deres tro på ham fuldstændig grundfæstet. De
nåede dertil, hvor de kunne sige: “Jeg kender ham, som jeg har sat min lid til.” 2
Tim. 1, 12. De begyndte at fatte deres opgaves natur og udstrækning, at se, at de
skulle  forkynde  de  sandheder,  som  var  blevet  dem  betroet,  for  verden.
Begivenhederne i Kristi liv, hans død og hans opstandelse, profetierne, som pegede
frem  til  disse  begivenheder,  frelsesplanens  mysterium,  Jesu  magt  til  at  forlade
synder, til alt dette havde de været vidner, og de skulle lade verden få del i deres
viden. De skulle forkynde evangeliet om fred og frelse gennem anger og Frelserens
magt.’ Mesterens Efterfølgere, s. 20.

‘Fordi det ikke ved tro blev tilegnet af dem’

9. Hvad vil føre til, at Guds ord ikke gavner dem, der hører det? Heb. 4, 2.

BEMÆRK: ‘Vi burde grunde over Skrifterne og tænke nøgternt og oprigtigt over
ting, der angår vor evige frelse. Jesu uendelige barmhjertighed og kærlighed, det
offer,  han  har  bragt  for  vor  skyld,  kræver  den  mest  alvorlige  og  højtidelige
overvejelse. Vi burde dvæle ved vor kære Frelsers og Talsmands egenskaber. Vi
burde  prøve  at  forstå  betydningen  af  frelsesplanen.  Vi  burde  grunde  over  hans
opgave, som kom for at frelse sit folk fra deres synder. Ved bestandig beskuelse af
det himmelske vil vor tro og vor kærlighed blive stærkere. Vore bønner vil blive
Gud mere og mere velbehagelige, fordi de vil blive mere og mere iblandet med tro
og kærlighed. De vil blive mere vise og inderlige. Der vil være mere vedvarende
tillid til Jesus, og du vil have en daglig, levende erfaring i Kristi villighed og kraft
til  helt  og fuldt  at  frelse  alle,  som kommer til  Gud ved  ham.’  God’s  Amazing
Grace, s. 34.

10. Hvorfor er tro så vigtigt? Heb. 11, 6.

BEMÆRK: ‘Der er tusinder, som hævder at have fået sandhedens lys, men som
ikke kommer et skridt videre. De har ingen levende erfaring, selv om de har haft
alle  mulige  fordele.  De  ved  ikke,  hvad  overgivelse  betyder.  Deres  andagter  er
formelle og tomme, og der er ingen dybde i deres fromhed. Guds ord giver åndelig
fred og oplysning til dem, som af hjertet søger det. De, som tager imod Guds løfter
og handler efter dem i levende tro, vil få himmelens lys  ind i deres liv. De vil
drikke af livets kilde og vise andre vej til det vand, som har forfrisket deres egne
sjæle. Vi må have den tro på Gud, som tager ham på hans ord. Vi kan ikke få nogen
sejr uden skyfri tillid; for “uden tro er det umuligt at have hans velbehag.” Det er
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tro, der forbinder os med himmelens kraft, og som bringer os styrken til at takle
mørkets  magter.  “Dette  er  den  sejr,  som har  sejret  over  verden:  vor  tro.”  “Så
kommer da troen af det, som høres, og det, som høres, kommer i kraft af Kristi
ord.” For at udøve intelligent tro, bør vi studere Guds ord. Bibelen og Bibelen alene
meddeler en korrekt kundskab om Guds karakter og om hans vilje angående os.
Menneskets pligt og skæbne er defineret på dens sider. De betingelser, på hvilke vi
kan håbe på evigt liv, er udtrykkeligt erklæret, og deres undergang, som forsømmer
en så stor frelse,  er  forudsagt  med de kraftigste  udtryk.’  Review & Herald, 10.
januar 1888.    

‘Troens mål’

11. Hvad er slutresultatet af sand tro? 1 Pet. 1, 9.

BEMÆRK:  ‘Tro  er  ikke  fundamentet  for  vor  frelse,  men  den  er  den  store
velsignelse, øjet, der ser, øret, der hører, fødderne, der løber, hånden, der griber.
Den  er  midlet  og  ikke  målet.  Hvorfor  skal  jeg  ikke  tage  den  velsignelse,  hvis
Kristus gav sit liv for at frelse syndere? Min tro griber det, og således er min tro
fast tillid til det, man håber, overbevisning om ting, man ikke ser. Ved således at
hvile og tro har jeg fred med Gud ved Herren Jesus Kristus. Tro, frelsende tro, er en
sjælens  funktion,  som  indbefatter,  at  hele  mennesket  overgives  til  Jesu  Kristi
beskyttelse og kontrol. Den troende bliver i Kristus, og ved troen bliver Kristus i
sjælen som den ypperste.  Den troende overgiver  sjæl  og krop til  Gud, og med
forvisning kan han sige:  Kristus er  i  stand til  at  tage  vare  på det,  som jeg har
overgivet til ham indtil hin dag. Alle, som vil gøre dette, vil blive frelst og få evigt
liv. Den troende vil have en forvisning om, at sjælen er renset i Kristi blod, står
iklædt hans retfærdighed og er dyrebar i Jesu øjne. Husk på, at udøvelsen af tro er
det eneste middel til at bevare den. Hvis du altid sad i én stilling uden at bevæge
dine muskler,  ville du blive kraftesløs,  og dine lemmer ville miste kraften til  at
bevæge sig. Det samme er sandt, når det gælder din religiøse erfaring. Du må have
tro på Guds løfter. Tro vil fuldkommengøre sig selv i udøvelse og aktivitet. Det er
af den allerstørste betydning for os, at vi omgiver sjælen med troens atmosfære.’ In
Heavenly Places, s. 104.

12. Hvilken troserklæring var Paulus i  stand til  at  fremsætte,  da han stod
over for udsigten til at lide matyrdøden? 2 Tim. 1, 12. Betragt 2 Tim. 4, 6.

BEMÆRK: ‘Jeg er så glad for, at vi kan komme til Gud i tro og ydmyghed og
bønfalde ham, indtil vore sjæle er bragt ind i så nært et forhold til Jesus, at vi kan
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lægge vore byrder ved hans fødder og sige: “Thi jeg kender ham, som jeg har sat
min lid til, og jeg er vis på, at han har magt til at bevare den skat, som blev mig
betroet, indtil hin dag.”’ God’s Amazing Grace, s. 281.
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Lektie 12: 12. – 18. december
‘Så stor en sky af vidner’

UDENADSVERS: ‘Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, 
lægge alt det bort, som tynger, og synden, som så let hilder os, og lad os med 
udholdenhed ile fremad i det kapløb, vi har foran os, mens vi retter vort blik mod 
Jesus, troens banebryder og fuldender.’ Heb. 12, 1-2a.
STUDIEHJÆLP: Lys fra det høje, s. 267. 
LEKTIENS SKRIFTSTED: Heb. 11, 4-38. 
LEKTIENS MÅL: At studere eksemplet fra mennesker med tro. 

Indledning

‘Her bliver den store skare af trofaste vidners eksempel citeret, som ikke ville ofre
deres tro og principper for at have det behageligt og tilfredsstille selvet, men de
opgav alt og holdt ikke deres liv tilbage for Guds sandhed. Deres eksempel burde
vække vor iver og øge vor tro. Men Jesus er vort fuldkomne eksempel; og når vi ser
hen til ham, som for at få den glæde, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse
skammen, burde vi vækkes til større iver. Han har banet vejen til den himmelske
belønning i herlighed.’ Review & Herald, 18. oktober 1881. 

‘I tro adlød Abraham’

1. Hvordan viste Abraham sin tro på Gud? Heb. 11, 8. Sammenlign med 1
Mos. 12, 1-4.   

BEMÆRK: ‘Abrahams ubetingede lydighed er et af de mest storslåede eksempler
på tro, der findes i hele Bibelen… Det var ingen let prøve, Abraham blev sat på, og
ikke noget lille offer, der blev krævet af ham. Der var stærke bånd, der bandt ham
til  hans land,  slægt  og  hjem.  Men han  tøvede ikke  med at  adlyde  kaldet.  Han
stillede  ingen  spørgsmål  med  hensyn  til  det  forjættede  land  –  om  jorden  var
frugtbar og klimaet sundt, om der var gode omgivelser og mulighed for at samle sig
rigdom. Gud havde talt, og hans tjener måtte adlyde. Det bedste sted på jorden for
ham var der, hvor Gud ville have, han skulle være. Der er stadig mange, der stilles
på prøve ligesom Abraham… Der forlanges måske af dem, at de skal opgive en
karriere  med  udsigt  til  rigdom  og  ære;  at  de  skal  afbryde  behagelige  og
indbringende forbindelser  med andre  mennesker og skilles fra  slægtninge  for at
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begive sig ud på, hvad der ser ud til blot at være en selvfornægtelsens, prøvelsens
og opofrelsens vej. Gud har en gerning, de skal gøre… Hvem er rede, når Gud 
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kalder, til at give afkald på længe nærede planer og kendte omgivelser? Hvem vil
påtage sig nye forpligtelser, betræde ukendte områder og gøre Guds gerning med et
beslutsomt og villigt hjerte og for Kristi skyld regne sine tab for vinding? Den, der
vil gøre det, har Abrahams tro og vil med ham dele “uden mål og måde en evig
vægt  af  herlighed,”  så  at  “det,  vi  lider  her  i  tiden,  ikke  er  værd  at  regne  i
sammenligning med den herlighed, som skal åbenbares på os.” 2 Kor. 4, 17; Rom.
8, 18.’ Patriarker & Profeter, s. 62-63.

2. Hvad  var  den  allerstørste  prøve  på  Abrahams  tro?  Heb.  11,  17-19.
Sammenlign med 1 Mos. 22, 1-18.

BEMÆRK: ‘Gud havde talt, og hans ord måtte adlydes. Abraham var højt oppe i
årene, men dette fritog ham ikke for pligten. Han greb troens stav, og med stum
angst tog han sit dejlige barn ved hånden og drog af sted for at adlyde Guds ord…
Abraham  standsede  ikke  for  at  spørge,  hvordan  Guds  forjættelser  skulle  gå  i
opfyldelse,  hvis  Isak  blev ofret.  Han tog ikke tid  til  at  ræsonnere  med sit  eget
forpinte hjerte, men efterkom den guddommelige befaling lige til bogstaven, indtil
ordet kom, netop som kniven skulle til at trænge ind i barnets bævende legeme:
“Ræk ikke din hånd ud mod drengen;” “thi nu ved jeg, at du frygter Gud og ikke
sparer din søn, din eneste, for mig.”’ Vejledning for Menigheden, bind 1, s. 399.
‘Abrahams troshandling er nedskrevet til gavn for os. Den lærer os den store lektie
at have tillid til Guds krav, hvor nærgående og svære de end måtte være; og den
lærer børnene fuldkommen underdanighed over for deres forældre og over for Gud.
Af Abrahams lydighed lærer vi, at intet er så dyrebart, at vi ikke kan give det til
Gud.’ Vejledning for Menigheden, bind 1, s. 294.

‘I tro byggede Noa’

3. Hvad  blev  Noa  befalet  at  gøre  som  en  troshandling?  Heb.  11,  7.
Sammenlign med 1 Mos. 6, 14. 22.

BEMÆRK: ‘Abel, Enok og Noa var repræsentative mænd i den tidsalder for den
gamle verdens indbyggere. Alle var blevet prøvet af Guds lov. Ville de adlyde Gud,
ville de gøre netop, som han sagde, de skulle, eller ville de være ulydige og indse
resultaterne? Hvis Noa havde været ligesom mange i vor tid, der siger: “Tro, tro;
alt, du behøver at gøre, er at tro,” så ville han ikke have fordømt verden. Men Noa
havde den ægte tro, der virker. Han vidnede med sin tro og sine gerninger over for
indbyggerne i verden før syndfloden, at han troede på Gud. Hvis han havde lænet
sig tilbage  og havde sagt:  “Jeg kan ikke bygge denne ark;  jamen,  jeg vil  blive
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betragtet som gal, hvis jeg bygger denne ark på tørt land,” så ville han ikke have
haft nogen god indflydelse på dem. Men han troede netop det, Gud havde sagt, og
førte det ud i livet ved sine gerninger. De betragtede ham som værende gal; de lo ad
ham  og  spottede  ham,  men  han  blev  ved  med  at  bygge  arken  efter  Guds
anvisninger. Da Noas sidste budskab blev givet den degenererede tidsalder, og han
stod foran folket og gav sin advarsel, vendte de sig fra ham for at gøre nar af ham.
De havde hørt Noas bønner, der dag efter dag var blevet opsendt på deres vegne, og
med sit  hjerte,  der  længtes  efter  dem, gav  han  sit  allersidste budskab til  dem.’
Christ Triumphant, s. 55.

4. Hvilke vidnesbyrd er nedskrevet om Noa? 2 Pet. 2, 5; 1 Mos. 6, 8-9; 7, 5.

BEMÆRK: ‘Mens Noa forkyndte sit advarselsbudskab for verden, vidnede hans
gerninger om hans oprigtighed. Det var på den måde, hans tro blev fuldkommen og
åbenbar. Han viste verden et eksempel ved at tro netop det, Gud siger. Alt, hvad
han ejede, brugte han til arken. Da han begyndte at bygge denne mægtige båd på
det tørre land, kom folk i store skarer fra alle retninger for at se det mærkelige syn
og høre den sælsomme prædikants alvorlige, inderlige ord. Hvert slag på arken var
et vidnesbyrd for folket.’ Patriarker & Profeter, s. 48.

‘Elias var et menneske under samme kår som vi’

5. Hvilken troserklæring indledte Elias’ tjeneste? 1 Kong. 17, 1.

BEMÆRK: ‘På Akabs tid boede der en troens og bønnens mand imellem Gileads
bjerge  øst  for  Jordanfloden.  Han  skulle  komme  til  at  øve  en  uforfærdet
profetgerning  for  at  standse  det  frafald,  der  var  i  rivende  udvikling  i  Israel.
Tisjbitten Elias boede langt ude på landet. Han beklædte ikke nogen høj stilling,
men han begyndte sin gerning i tillid til, at Gud ville berede vejen for ham og give
ham rige resultater.  Der lå tro og kraft  bag hans ord,  og hele hans liv var  viet
reformarbejdet.  Han var en røst af én,  der råber  i  ørkenen for at  revse synd og
tvinge  ondskabens  flodbølge  tilbage.  Men samtidig med at  han  revsede  folkets
synd, tilbød han at skænke Gileads balsam til alle de sjæle, som ønskede at blive
helbredt for syndens sygdom… Elias fik betroet at overbringe Akab Himmelens
domsbudskab. Han bad ikke selv om at blive Herrens sendebud; Herrens ord kom
til ham. Men Elias var fyldt  af nidkærhed for Guds ære og tøvede ikke med at
efterkomme Guds befaling, skønt der var fare for, at den onde konge øjeblikkelig
ville  dræbe  ham,  hvis  han  adlød  Gud…  Elias  kunne  ikke  have  overbragt  sit
budskab, hvis han ikke havde haft en stærk tro på Guds ords aldrig svigtende kraft.
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Hvis han ikke havde næret ubetinget tillid til den Gud, han tjente, ville han aldrig
være trådt frem for Akab. På vejen til  Samaria var Elias gået  forbi floder,  som
aldrig løb tørre, og frodige høje og prægtige skove, der så ud, som om de aldrig
skulle visne. Så langt øjet rakte, var der smukt. Profeten kunne have givet sig til at
spekulere på, hvordan evigt rindende floder kunne løbe tørre, og hvorledes disse
høje og dale kunne blive afsvedet af tørke. Men han lod ikke vantroen få indpas.
Han  troede  fuldt  og  fast,  at  Gud  ville  ydmyge  det  frafaldne  Israel,  og  at  de
kommende straffedomme ville få folket til at angre, Himmelens dekret var givet, og
Guds ord kunne ikke slå fejl. Elias udførte frygtløst sit hverv, skønt det skete med
fare for hans liv.’ Profeter & Konger, s. 63-64.

6. Hvilket  eksempel  på  Elias’  tro  er  nedskrevet  til  os?  Jak.  5,  17-18.
Sammenlign med 1 Kong. 18, 41-44.

BEMÆRK: ‘Da Elias tillidsfuldt bød Akab forberede sig på regnens komme, var
der ingen synlige tegn til regn. Profeten så ingen skyer på himmelen og hørte ingen
torden. Han sagde ganske enkelt, hvad Herrens Ånd tilskyndede ham til at sige som
svar på hans egen stærke tro… Nu, da han havde gjort alt, hvad der stod i hans
magt,  vidste han,  at  Himmelen ville  udøse de velsignelser,  som var  lovet.  Gud
havde sendt tørken, men han havde lovet at belønne folket med strømme af regn,
hvis de ville gøre det rette. Nu ventede Elias på løftets opfyldelse. “Med ansigtet
mellem knæene” som tegn på ydmyghed bad han til Gud for det angrende Israel…
Tjeneren  kom  tilbage  seks  gange  og  fortalte,  at  der  ikke  var  tegn  til  regn.
Himmelen var stadig som kobber. Elias sendte uforfærdet tjeneren af sted endnu en
gang, og da denne kom tilbage, sagde han: “Nu stiger der en lille sky op af havet,
så  stor  som  en  mands  hånd!”  Det  var  tilstrækkeligt.  Elias  ventede  ikke,  til
himmelen var sort af skyer. For ham gav den lille sky løfte om strømme af regn.
Han handlede i overensstemmelse med sin tro… Mens han bad, tilegnede han sig i
tro Himmelens løfter,  og han blev ved med at  bede,  til  hans bønner var  blevet
besvaret.  Han ventede ikke, til  han havde fået  et  fuldstændigt  bevis på,  at  Gud
havde hørt ham, men var villig til at vove alt, så snart han øjnede det mindste tegn
på bønhørelse. Alle andre kan på deres respektive plads i Guds tjeneste gøre det
samme, som Gud satte Elias i stand til… Det er en sådan tro, der behøves i verden i
dag – en tro, som tilegner sig løfterne i Guds ord og ikke giver op, før Himmelen
bønhører… Vi kan bede til Faderen med den samme udholdende tro som Jakob og
den samme urokkelige tillid som Elias og begære alt, hvad han har lovet. Hans
trones ære er garantien for, at hans ord vil gå i opfyldelse.’ Profeter & Konger, s.
80-81.    
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‘Jeg frygter ej ondt’

7. Hvilket udtryk om tro er nedskrevet til os fra David? Sal. 23.  

BEMÆRK: ‘David var et repræsentativt menneske. Hans beretning er af interesse
for enhver sjæl, der stræber efter evige sejre. Der var to magter, der kæmpede om
herredømmet i hans liv. Vantro samlede sine styrker og forsøgte at fordunkle det
lys,  der skinnede på ham fra Guds trone. Dag efter dag fortsatte kampen i hans
hjerte.  Satan  modsatte  sig  hvert  fremskridt,  der  blev  gjort  af  retfærdighedens
styrker. David forstod, hvad det ville sige at kæmpe mod magter og myndigheder,
mod verdensherskere i dette mørke. Nogle gange så det ud, som om fjenden ville
sejre. Men til  sidst vandt troen, og David glædede sig i Jehovas frelsende kraft.
Enhver Kristi efterfølger må gå igennem den kamp, som David gik igennem. Satan
er kommet ned med stor kraft, og han ved, at hans tid er kort. Striden kæmpes foran
hele det himmelske univers, og engle står rede til at løfte et banner op for Guds
hårdt  pressede  soldater  mod  fjenden  og  lægge  sejrs-  og  glædessange  på  deres
læber.’ Christ Triumphant, s. 151.

8. Hvilken erfaring viste Davids tro selv i hans ungdom? 1 Sam. 17, 45-46.

BEMÆRK: ‘David trådte frem og talte til sin modstander med ord, der var både
beskedne og veltalende. Og han sagde til filisteren: “Du kommer imod mig med
sværd og spyd og kastevåben,  men jeg kommer imod dig i  Hærskarers  Herres,
Israels slagrækkers Guds, navn, ham, du har hånet. I dag giver Herren dig i min
hånd; jeg skal slå dig ned og hugge hovedet af dig og i dag give himmelens fugle
og jordens  vilde  dyr  din  og filisterhærens  døde kroppe,  for  at  hele  jorden  kan
kende, at der er en Gud i Israel,  og for at hele denne forsamling kan kende, at
Herren ikke giver sejr ved sværd eller spyd; thi Herren råder for kampen, og han vil
give eder i vor hånd!” Hvilken inspiration af mod og stor tro blev ikke udvist af den
enfoldige  hyrde  foran  israelitternes  og  filisternes  hære.  Der  var  et  præg  af
frygtløshed i  hans tonefald,  et  blik af triumf og glæde på hans smukke ansigt.’
Signs of the Times, 10. august 1888.

‘Du er højt elsket’

9. Hvad bliver  vi  fortalt  om Daniels  tro?  Dan.  6,  10.  Læs versene  20-22.
Sammenlign med Dan. 2, 16-19.
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BEMÆRK: ‘Daniels tilfælde åbenbarer den kendsgerning for os, at Herren altid er
rede til at høre den angerfulde sjæls bønner, og når vi søger Herren af hele vort
hjerte,  vil  han  besvare  vore  bønner.  Her  åbenbares  det,  hvor  Daniel  fik  sin
dygtighed og forstand fra; og hvis vi blot vil bede Gud om visdom, kan vi blive
velsignet med forøget evne og med kraft fra himmelen. Hvis vi vil komme til Gud,
just som vi er, og bede til ham i tro, som Daniel gjorde, vil vi se Guds frelse. Vi
trænger til at bede, som vi aldrig før har gjort.’ Christ Triumphant, s. 334.

10. Hvilket vidnesbyrd er nedskrevet om Daniel? Dan. 9, 23; 10, 11. 19.

BEMÆRK: ‘Når vi undtager det fuldkomne mønster, er der ingen af dem, som er
beskrevet på de hellige sider, som er mere værdige til at efterligne end profeten
Daniel.  I  sin  ungdom blev  han  udsat  for  alle  de  fristelser,  som fandtes  ved  et
kongeligt  hof,  men  han  var  en  mand  med  en  ubøjelig  retskaffenhed  og  en
brændende hengivenhed til  Gud. Han blev udsat for Satans grusomme fristelser,
alligevel  var  han  hverken  vaklende  eller  omskiftende.  Han  stod  fast  der,  hvor
mange ville have givet efter, han var ærlig der, hvor mange ville have været falske,
og han var stærk der, hvor de ville være svage.’ Kraft fra det høje, s. 249.
‘Daniel var en høj ceder i Libanon. Herrens engel sagde til denne trofaste profet:
“Du højt elskede mand, din bøn er hørt.” Gid profeten Daniels tro, retskaffenhed og
hengivenhed måtte leve i Guds folks hjerter i dag. Aldrig før har man behøvet disse
ædle egenskaber i verden mere end nu. Der har aldrig været et større behov for
mennesker, som vil stå fast og uden frygt for Gud og det rette.’ Review & Herald,
7. november 1882
 

‘Kom mig det i hu, min Gud’

11. Hvilken bøn i tro, som Nehemias bad, er nedskrevet til os? Neh. 1, 11. Læs
versene 5-11 . 

BEMÆRK: ‘Den hebraiske patriots sjæl var overvældet ved disse onde tidender.
Hans sorg var så stor, at han ikke kunne spise eller drikke; han “græd og sørgede i
flere dage … og fastede.” Men da det første udbrud af hans sorg var ovre, vendte
han sig i sin nød til den sikre Hjælper. Der står, at han “bad for Himmelens Guds
åsyn.” Han tømte sit hjertes byrder  for Gud. Han vidste, at den lidelse, der var
kommet over Israel, var resultatet af deres overtrædelse, og med dyb ydmyghed
kom han frem for Gud for at bede om tilgivelse og en fornyelse af guddommelig
gunst. Trofast bekender han sine og sit folks synder.  Idet  han ved tro griber det
guddommelige  løfte,  lægger  Nehemias  ved  den  himmelske  barmhjertigheds
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fodskammel sin anmodning om, at Gud ville opretholde hans angrende folks sag,
genoprette deres styrke og opbygge deres tomter.’ Christ Triumphant, s. 182.

12. Hvordan  blev  Nehemias’  tro  vist  ved  hans  gerninger?  Neh.  6,  3.
Sammenlign med Neh. 4, 14. 

BEMÆRK: ‘Denne hellige mands eksempel bør være en lektie for hele Guds folk
om, at de ikke kun skal bede i tro, men skal arbejde med forstandig flid og
troskab.’ Christ Triumphant, s. 184.

‘Satan benytter  alt,  hvad der  ikke er  helliget  til  Gud, i  sin  tjeneste.  Der findes
mennesker, som bekender sig til at stå på Guds side, men som alligevel slutter sig
sammen med Guds modstandere og derved gør det muligt for hans bitreste fjender
at angribe hans værk. Selv mennesker, som er interesseret i Guds værks fremgang,
er med til at få Guds tjeneres hænder til at synke, fordi de lytter til, gengiver og til
dels tror på Guds fjenders sladder, praleri og trusler… Den, der tror, vil give det
samme svar i dag, som Nehemias gav: “Vor Gud vil stride for os!” For Gud står
bag  sit  værk,  og  intet  menneske  kan  forhindre  dets  endelige  sejr.’  Profeter  &
Konger, s. 313.

88



Lektie 13: 19. – 25. december
‘De skal se hans ansigt’

UDENADSVERS: ‘Nu ser vi jo i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til 
ansigt; nu kender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg jo selv 
er kendt fuldt ud.’ 1 Kor. 13, 12.
STUDIEHJÆLP: Vejen til Kristus, kap. 12.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Åb. 7, 9-17.
LEKTIENS MÅL: At studere hvad Gud nu og hinsides har lovet dem, som sætter 
deres lid til ham.

Indledning

‘Vor  livsgerning  her  er  en forberedelse  for  det  evige  liv.  Den uddannelse,  som
begynder her, vil ikke blive fuldendt i denne verden; den vil blive fortsat gennem
alle  evigheder  –  altid  skride  fremad,  men aldrig  fuldendes.  I  stadig  fuldere  og
fuldere  mål  vil  Guds  visdom  og  kærlighed,  som  den  er  kommet  til  udtryk  i
genløsningsplanen,  blive åbenbaret.  Når Frelseren leder  sine børn til  de levende
vandkilder, vil han meddele dem rige kundskabsskatte, og dag efter dag vil Guds
underfulde gerninger, beviserne på hans magt til at skabe og opholde verdensaltet,
træde frem for  tanken i  fornyet  skønhed.  I  det  lys,  som skinner  fra  tronen,  vil
hemmeligheder forsvinde, og sjælen vil blive fyldt med forundring over, hvor enkle
og ligefremme de ting er, som man aldrig før forstod. Nu ser vi i et spejl, i en mørk
tale; da skal vi se ansigt til ansigt. Nu kender vi stykkevis; men da skal vi kende,
ligesom vi også er kendte.’ I den store Læges fodspor, s. 474. 

‘I tro vandrer vi her, ikke i skuen’

1. Hvordan beskrev Paulus det kristne liv her i denne verden? 2 Kor. 5, 7.   

BEMÆRK: ‘Alle ting er mulige for Gud, og ved tro kan vi gribe hans kraft. Men
tro er ikke skuen, tro er ikke følelser, tro er ikke virkeligheden. “Tro er fast tillid til
det, man håber, overbevisning om ting, man ikke ser.” At blive i troen er at lægge
følelser og selviske ønsker til side, at vandre ydmygt  med Herren, at tilegne sig
hans løfter og benytte dem til alle anledninger med tro på, at Gud vil udvirke sine
egne planer og hensigter i dit hjerte og liv ved helliggørelsen af din karakter; det er
at  være fuldstændig afhængig af  og at  stole ubetinget  på Guds trofasthed.  Hvis
denne  kurs  følges,  vil  andre  se  Åndens  særlige  frugter  åbenbaret  i  livet  og
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karakteren.’  Fundamentals  of  Christian  Education, s.  341.  [Fremhævelse  i  den
originale.]
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2. Hvordan beskriver Bibelen den, som ikke har tro? Heb. 3, 12.

BEMÆRK: ‘Mange af os vandrer i skuen og ikke i tro. Vi tror på de ting, der ses,
men værdsætter ikke de dyrebare løfter, der er givet os i Guds ord; og dog kan vi
ikke vanærer Gud mere end ved at vise, at vi nærer mistillid til det, han siger, og
stiller spørgsmålstegn ved, om Herren er oprigtig over for os, eller om han bedrager
os.’ Faith & Works, s. 35. 

‘Som dine dage skal din styrke være’

3. Hvilket løfte gives dem, som er villige til at vandre i tro? 5 Mos. 33, 25b.

BEMÆRK: ‘Løftet er ikke, at vi i dag vil have styrke til et fremtidigt nødstilfælde,
at forventede fremtidige vanskeligheder vil blive sørget for på forhånd, inden de
kommer til os. Hvis vi vandrer i tro, kan vi forvente styrke og foranstaltning til os
så hurtigt, som vore omstændigheder kræver det. Vi lever i tro, ikke i skuen. Herren
har bestemt, at vi skal bede ham om selve de ting, vi behøver. Morgendagens nåde
vil ikke blive givet i dag. Menneskers behov er Guds anledning.’  God’s Amazing
Grace, s. 261. 

4. Hvilken dyrebar forvisning gav Jesus sine efterfølgere? Matt. 6, 31-34.

BEMÆRK: ‘Vi kan være tillidsfulde om fremtiden kun i den styrke, som er givet
til de nuværende behov. Lån ikke bekymring for fremtiden. Det er i dag, at vi har
behov.  Mange  tynges  ned  af  bekymring  over  fremtidige  vanskeligheder.  De
forsøger hele tiden at bringe morgendagens byrder ind i dagen i dag. Således er en
stor  del  af  deres  prøvelser  noget,  de  forestiller  sig.  Jesus  har  ikke  gjort  nogen
foranstaltning for disse. Han lover nåde kun til  i dag.  Han beder os om ikke at
bebyrde os med morgendagens sorger og bekymringer.’  God’s Amazing Grace,  s.
261.

‘Trofast er Gud’

5. Hvilke dyrebare løfter skal vi sætte vor lid til under prøvelse og fristelse?
1 Kor. 10, 13.

BEMÆRK:  ‘Vi  må ikke  tro,  at  vi  ved  at  vandre  på  lydighedens  sti  vil  undgå
prøvelser; for fjenden vil gøre alt i sin magt for at hindre os i at opnå Himmelen.
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Men Frelseren har  lovet  at  hjælpe os. Har du prøvelser? Det havde Jesus også.
Bliver du fristet? Det blev han også, i alle ting ligesom vi. Han var i verden, og
verden blev skabt af ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans
egne tog ikke imod ham. “Men alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at
blive Guds børn.” “Det er kun almindelige, menneskelige fristelser, der hidtil har
mødt jer, og Gud er trofast, han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men sammen
med  fristelsen  skabe  vej  ud  af  den,  så  I  kan  stå  den  igennem.”’Manuscript
Releases, bind 5, s. 251.

6. Hvilket dyrebart løfte er for dem, som falder for fristelse? 1 Joh. 1, 9.

BEMÆRK: ‘Lad os have ubetinget tillid til Guds ord, idet vi husker, at vi er hans
sønner og døtre. Lad os træne os selv til at tro på hans ord. Vi sårer Kristi hjerte
ved at tvivle, når han har givet sådant et bevis på sin kærlighed. Han gav sit liv for
at frelse os. Han siger til os: “Kom hid til mig, … og jeg vil give jer hvile.” Tror du,
at han vil gøre, som han har sagt? Så bær ikke længere på dine synders byrde, når
du har rettet dig efter betingelserne. Lad det falde på Frelseren. Overlad dig selv til
ham. Har han ikke lovet at give dig hvile? Men til mange er han tvunget til trist at
sige: “Og dog vil I ikke komme til mig for at få liv” (Joh. 5, 40). Se hen til Kristus.
Dvæl ved hans kærlighed og barmhjertighed. Dette vil fylde sjælen med afsky for
alt syndigt  og vil inspirere den med et intenst ønske om Kristi retfærdighed.  Jo
tydeligere vi ser Frelseren, jo tydeligere vil vi skelne vore karaktermangler. Bekend
dine synder til Kristus, og med sand sjæleanger samarbejd med ham ved at lægge
disse synder bort. Tro, at de er tilgivet. Løftet er bestemt: “Hvis vi bekender vore
synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os fra al
uretfærdighed” (1 Joh. 1, 9). Vær forvisset om, at Guds ord ikke vil slå fejl. Trofast
er han, som gav løftet. Det er lige så meget din pligt at tro, at Gud vil opfylde sit
ord  og  tilgive  dig,  som det  er  din  pligt  at  bekende  dine  synder.’  In  Heavenly
Places, s. 111.    

‘Hvorfor tvivlede du?’

7. Med hvilke ord irettesatte Jesus Peter for hans mangel på tro? Matt. 14,
31.  

BEMÆRK: ‘Troen tager Gud på hans ord, uden krav om at forstå meningen med
de prøvende erfaringer, der kommer. Men der er mange, som kun har lidt tro. De
frygter altid og tager vanskelighederne på forskud. Hver dag er de omgivet af tegn
på Guds kærlighed, og hver dag nyder de hans forsyns rigdomme; men de overser
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disse velsignelser. Og i stedet for, at de vanskeligheder, som de møder, skulle lede
dem til Gud, skiller de dem fra ham ved at skabe uro og græmmelse. Gør de ret i at
være  så  vantro?  Jesus  er  deres  ven.  Hele  himmelen  interesserer  sig  for  deres
velfærd, og deres frygt og græmmelse volder Helligånden sorg. Det er ikke, fordi vi
ser  eller  føler,  at  vi  skal  tro  på Gud.  Vi skal  forlade  os  på hans løfter.  Når vi
kommer til ham i tro, så bør vi tro, at hver bøn finder vej til Kristi hjerte. Når vi har
bedt om hans velsignelse, bør vi tro, at vi får den, og takke ham for, at vi har den.
Så skal vi tage os af vore pligter, sikre på, at velsignelsen vil komme, når vi mest
behøver den. Når vi har lært at gøre dette, vil vi vide, at vi har fået svar på vore
bønner.  Det,  Gud vil  gøre for os, er “langt  ud over alt,  hvad vi  beder om eller
forstår,” “i sin herligheds rigdom” og “i kraft af hans mægtige styrke.” Ef. 3, 20.
16; 1, 19. ’ Evangeliets Tjenere, s. 194-195.

8. Hvilken irettesættelse rettede Kristus mod Tomas? Joh. 20, 27b.

BEMÆRK: ‘Jeg bønfalder dig om ikke at synke ned i en troløs stilling. Gør dig
rede, bliv lys, for Herrens herlighed er oprundet over dig. Tro, tro uden nogen tvivl
på, at Gud hører dine bønner. Hvis du føler dig svag og uværdig, er han din styrke.
Ordet er fuld af løfter fra Gud til os, og Ånden hjælper vore skrøbeligheder ved at
bede om disse løfter. Ordet viser vejen, Ånden hjælper os med at vandre på den. Du
behøver at klynge dig til Herren af hele din styrke. Ordet er Åndens sæd, og Ånden
er den livgivende kraft. Stå fast, vær fuld af tro og stol på Gud.’  Testimonies to
Southern Africa, s. 66.

‘Skal tage sig i agt’

9. Hvilken advarsel har vi fået mod at nære tillid til selvet? 1 Kor. 10, 12.

BEMÆRK: ‘De, der antager Kristus og i deres første tillidsfuldhed siger: “Jeg er
frelst,” står i fare for at stole på sig selv. De taber deres egen svaghed af syne, og at
de stadig behøver guddommelig kraft. De står uforberedte over for Satans snarer,
og når fristelserne kommer, falder mange ligesom Peter i syndens dyb. Vi bliver
påmindet: “Derfor skal den, der mener at stå, tage sig i agt, at han ikke falder!” 1
Kor.  10,  12.  Vor  eneste  sikkerhed  består  i,  at  vi  aldrig stoler  på  os  selv,  men
forlader os på Kristus.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 147-148.
‘Dag  efter  dag  underviser  Gud  sine  børn.  Gennem  det  daglige  livs  hændelser
forbereder  han dem til  deres  rolle  på den langt  større  skueplads,  som han i  sit
forsyn  har  bestemt  dem  for.  Det  er  resultatet  af  den  daglige  prøve,  som  er
afgørende for, om de skal sejre eller tabe i livets store farefulde øjeblikke. De, som
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ikke  forstår  deres  bestandige  afhængighed  af  Gud,  vil  lade  sig  overvinde  af
fristelser. Vi mener måske, at vort fodfæste nu er sikkert, og at vi aldrig vil kunne
rokkes. Vi siger måske med fuld overbevisning: jeg ved, på hvem jeg tror! Intet kan
rokke min tro på Gud og på hans ord! Men det er Satans hensigt at drage fordel af
vore nedarvede og udviklede karaktertræk og at gøre vore øjne blinde for vor egen
trang og vore mangler. Kun ved klart at se vor egen svaghed og ved stadig at se hen
til Jesus kan vi vandre i tryghed.’ Den Store Mester, s. 256.

10. Med hvilke ord kan den, som stoler på Gud, udtrykke sin tro? Sal. 4, 7-9.

BEMÆRK: ‘Gud belønner altid sit folks tillid. Vejen til nådens trone er altid åben.
Gud ser sit  folks behov ligeså klart  i  midnatsmørket,  som omgiver  dem, som i
middagsglansen. Vor sikkerhed består i til alle tider at se hen til Gud for hjælp.’
This Day With God, s. 199. 
‘Vi bevares ikke af vor intelligens, af vore ord eller af vore rigdomme. Vi finder
ingen sikkerhed i disse ting. Vi bevares kun af Guds kraft ved tro til frelse. Vi lever
i en tid, hvor vi må allieres med Gud i tro, for ellers kan vi ikke sejre over mørkets
stærke kræfter, som søger at ødelægge os. Helligånden er et lys, der skinner på vor
sti. Lad os sætte vor lid til Kristus, som altid er ved vor højre hånd for at hjælpe os.
Lad  os  samle  mod  og  sætte  vor  lid  til  ham.  Han  har  ikke  efterladt  os  alene.’
Sermons & Talks, bind 2, s. 174.    

‘Da skal vi se ansigt til ansigt’

11. Hvilken kontrast  er der mellem vort nuværende liv og det, som venter
dem, der er trofaste? 1 Kor. 13, 12. Sammenlign med Åb. 22, 4.

BEMÆRK: ‘Ved tro kan vi se fremad til den tilkommende verden og tilegne os
Guds løfte om at vokse i kundskab, idet de menneskelige evner forenes med de
guddommelige,  og enhver  sjæls  evne  bringes  i  umiddelbar  berøring med lysets
kilde. Vi kan glæde os over, at alt, som har været dunkelt for os i Guds forsyns
styrelse,  da  vil  blive  tydeligt;  ting,  som  er  vanskelige  at  forstå,  vil  da  blive
forklaret,  og  hvor  vor  indskrænkede  forstand  blot  kunne  opdage  forvirring  og
fejlslagne hensigter, vil vi se skøn og fuldkommen harmoni. “Nu ser vi jo i et spejl,
i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt; nu kender jeg stykkevis, men da skal
jeg erkende, ligesom jeg jo blev erkendt.” 1 Kor. 13, 12.’ Vejen til Kristus, s. 114.

12. Hvilken vidunderlig udsigt venter dem, som har levet ved tro? Es. 25, 8.
Sammenlign med Åb. 7, 16-17.
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BEMÆRK:  ‘Haven  med Guds  løfter  er  blevet  fremstillet  for  os,  og  ved  Guds
dyrebare løfter  skal  vi  gribe fat  på tro,  håb og kærlighed.  Ved disse dyder  kan
menigheden skinne i Kristi retfærdighed.  Levende tro griber  den guddommelige
krafts hånd, og tro er et sjælens anker, der både ligger sikkert og fast og når ind bag
forhænget. Johannes siger: “Dette er den sejr, som har sejret over verden: vor tro.”
Han beskriver den store skare,  der skal stå foran Gud som sejrvindere og siger:
“Derefter så jeg, og se, en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og
stammer  og folk og tungemål  stod foran  tronen  og foran  Lammet  iførte  lange,
hvide klæder og med palmegrene i hænderne.” Palmerne giver udtryk for, at de har
fået sejren, og de hvide klæder, at de er blevet iklædt Kristi retfærdighed. Tak Gud,
at en kilde er blevet åbnet for at vaske vor karakters klædning og gøre den hvid
som sne. Og de “råbte med høj røst og sagde: ‘Frelsen tilhører vor Gud, som sidder
på tronen, og Lammet.’ Og alle englene stod rundt om tronen og om de ældste og
om de fire livsvæsener, og de kastede sig ned for tronen på deres ansigter og tilbad
Gud og sagde: ‘Amen! Lov og ære og visdom og tak og pris og kraft og styrke
tilkommer vor Gud i evighedernes evigheder! Amen.’ Og en af de ældste tog til
orde og sagde til mig: ‘De, som er iførte de lange, hvide klæder, hvem er de? og
hvorfra er de kommet?’Jeg svarede ham: ‘Min herre! du ved det.’ Da sagde han til
mig:  ‘Det er  dem, som kommer fra den store trængsel,  og de har  tvættet  deres
klæder og gjort dem hvide i Lammets blod. Derfor står de nu foran Guds trone og
tjener ham dag og nat i hans tempel; og han, som sidder på tronen, skal opslå sit telt
over dem. ‘De skal ikke sulte mere og ikke tørste mere, ikke heller skal sol eller
nogen hede stikke dem.’ Thi Lammet, som står midt for tronen, skal være deres
hyrde og lede dem til kilderne med livets vand; og ‘Gud skal tørre hver tåre‘ af
deres øjne.’”’ Signs of the Times, 2. maj 1895.
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	BEMÆRK: ‘Tro tilegner sig Guds rige løfter, idet vi tror, at de er til os. Når vi tager imod Guds løfter, vokser vi stærkere i troen og ser, at Herrens ord opfyldes, som han har talt det. Vi kan føle vor svaghed og uværdighed og på grund af dette indse vor afhængighed af Gud. Enhver af os kan have en rig erfaring i de ting, der vedrører Gud, hvis vi helt og fuldt forlader vor synd og overgiver os til Gud. O, hvordan kan vi nære urenhed i sjælen, når Kristus døde for os, for at vi kunne få del i guddommelig natur og undfly fordærvelsen i verden, der skyldes det onde begær? Vi må helliggøres ved sandheden, og denne helliggørelse er ikke en gerning, der gøres på et øjeblik, men på et helt liv. Vi må alle lære at læne os op ad Jesus; for den tid kommer, da vi skal spredes, og vi ikke kan læne os op ad hinanden. Kristus er rede til at give os den hjælp, vi behøver. Bibelen er fuld af dyrebar skat, men vi må grave efter den, som den mand gjorde, der købte marken med skatten. På denne måde vil vi lære, hvad det vil sige at have levende tro. Mange svækker sindet ved at læse fortællinger og noveller og mister deres smag for Guds ord. De er ved at blive mentale drankere, og de vil ikke være i stand til at se på livets og skæbnens alvorlige spørgsmål i det rette lys, medmindre de opgiver denne vane. Undersøg Skrifterne og kend, hvad sandheden er. Læn dig op ad Gud og kend, hvad levende tro er, og lev af hvert ord, der udgår af Guds mund.’ Review & Herald, 14. april 1891.
	Lektie 6: 31.oktober – 6. november
	‘Troen på Jesus’
	Indledning
	‘De hellige’
	‘Ved tro på Jesus Kristus’
	‘Hvis I har tro’
	‘Jeg kan slet intet gøre af mig selv’
	‘Jeg vidste vel, at du altid bønhører mig’
	‘Som du vil’


	BEMÆRK: ‘Når vi kommer til Gud, må vi have et overgivende og angrende hjerte og underlægge alt for hans hellige vilje. I Getsemanes have bad Kristus til sin Fader og sagde: “Min Fader! er det muligt, så lad denne kalk gå mig forbi” (Matt. 26, 39). Den kalk, som han bad om måtte fjernes fra ham, og som så så bitter ud for hans sjæl, var kalken af adskillelse fra Gud som følge af verdens synd. “Dog ikke, som jeg vil, men som du vil” (Matt. 26, 39). Den underkastelsens ånd, som Kristus viste, når han bad til Gud, er den ånd, som Gud kan antage. Lad sjælen føle sit behov, sin hjælpeløshed og sin intethed. Lad alle dens kræfter blive taget i brug i et oprigtigt ønske om hjælp, og hjælpen vil komme. Lad troen trænge gennem mørket. Gå med Gud i mørket så vel som i lyset og gentag ordene: “Trofast er han, som gav forjættelsen” (Heb. 10, 23). Gennem prøvelsen af vor tro vil vi blive trænet til at stole på Gud.’ In Heavenly Places, s. 89.
	BEMÆRK: ‘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 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.
	Lektie 7: 7. – 13. november
	‘Troens banebryder og fuldender’
	Indledning
	‘Troens banebryder’
	‘Den retfærdige skal leve af tro’
	‘Det er ikke længere mig’
	‘Som ved Guds kraft bliver bevaret ved tro’
	‘Det mål af vækst, da vi kan rumme Kristi fylde’
	‘Da skal vi se ansigt til ansigt’


	BEMÆRK: ‘Eftersom Jesus har gjort et så uendeligt offer for os, hvor grusomt er det ikke, at vi forbliver ligegyldige. Vi har individuelt kostet Guds Søns liv, og han ønsker, at vi skal gå ud i levende tro, idet vi tror på ham af hele vort hjerte. Han ønsker, at I skal bringe Guds sandhed ind i det inderste for at mildne og underlægge sjælen; for når Kristus bor i jeres hjerte ved tro, vil I elske dem, for hvem han døde. Hvem er rede til at svare med glæde, hvis Guds basun skulle lyde i nat? Hvor mange af jer ville råbe: “O, stands vognens hjul; jeg er ikke rede”? Om hvor mange ville der stå skrevet, som der stod skrevet om Belsazzar: “Du er vejet på vægten og fundet for let”? At blive fundet for let den dag er at blive fundet for let for evigt, for når Kristus kommer i himmelens skyer med kraft og megen herlighed, må vi alle være rede til at blive forvandlet i et nu, i et øjeblik og bortrykkes for at møde Herren i luften. Jeres eneste sikkerhed er at komme til Kristus og holde op med at synde fra dette øjeblik. Barmhjertighedens liflige røst lyder i jeres ører i dag, men hvem kan sige, som den vil lyde i morgen? Hvor dyrebar vil ikke Kristi tilsynekomst være for dem, som har gjort godt på jorden. Jesus, vor Genløser, kommer tilbage til verden, og alle de, som tror på ham, som elsker ham og holder hans bud, vil være i stand til at sige: “Se, her er vor Gud, som vi biede på, og han vil frelse os.”’ Signs of the Times, 29. august 1892.
	Lektie 8: 14. – 20. november
	‘Åndens frugt er … trofasthed’
	Indledning
	‘Hver gren, … som ikke bærer frugt’
	‘Kun hvis den bliver på vintræet’
	‘Ved den ene Ånd’
	‘Vor tro’
	‘Et godt træ kan ikke bære slette frugter’
	‘Fulde af Ånd og visdom’


	BEMÆRK: ‘Vi bør bede meget i lønkammeret. Kristus er vintræet, vi er grenene. Ønsker vi at vokse og blomstre, må vi stadig drage saft og næring fra det levende vintræ; for adskilt fra vintræet har vi ingen kraft. Jeg spurgte engelen, hvorfor der ikke var mere tro og kraft i Israel. Han sagde: “I slipper Herrens arm for hurtigt. Træd frem for tronen med eders begæringer og bliv ved i stærk tro. Forjættelserne er sikre. Tro, at I får de ting, I beder om, så skal I få dem.” Jeg blev derpå henvist til Elias. Han var underkastet de samme vilkår som vi, og han bad alvorligt. Hans tro udholdt prøven. Syv gange bad han til Herren, og endelig kom skyen til syne. Jeg så, at vi havde draget de sikre løfter i tvivl og såret Frelseren ved vor mangel på tro. Engelen sagde: “Ifør dig rustningen og grib frem for alt troens skjold, for det vil beskytte hjertet, selve livet, mod den ondes gloende pile.” Dersom fjenden kan lede de modløse til at vende blikket bort fra Jesus og til at betragte sig selv og dvæle ved deres egen uværdighed i stedet for at dvæle ved Jesu værdighed, hans kærlighed, hans fortjeneste og hans store barmhjertighed, vil han fratage dem deres tros skjold og opnå sin hensigt; de vil blive udsat for hans heftige fristelser. De svage bør derfor se hen til Jesus og tro på ham; da øver de tro.’ Budskaber til Menigheden, s. 92-93.
	Lektie 9: 21. – 27. november
	‘Af nåden er I frelst ved tro’
	Indledning
	‘Han skal frelse sit folk fra dets synder’
	‘Du, o Herre, er god og rund til at forlade’
	‘Som i Guds kraft bliver bevaret ved tro’
	‘Skilt fra mig kan I slet intet gøre’
	‘Hvad skal jeg gøre?’
	‘Hvem kan så blive frelst?’


	Lektie 10: 28. november – 4. december
	‘Han skal bede i tro’
	Indledning
	‘Tro, at I har fået det’
	‘I lidettroende!’
	‘Som en havets bølge’
	‘Under samme kår som vi’
	‘I tro vandrer vi her, ikke i skuen’
	‘Tro, som er virksom’


	Lektie 11: 5. – 11. december
	‘Prædik ordet’
	Indledning
	‘Hvorledes skulle de kunne høre, uden at der er nogen, som prædiker?’
	‘Da de ikke vil finde sig i den sunde lære’
	‘Troens og den gode læres ord’
	‘Viis til frelse ved troen’
	‘Fordi det ikke ved tro blev tilegnet af dem’
	‘Troens mål’


	Lektie 12: 12. – 18. december
	‘Så stor en sky af vidner’
	Indledning
	‘I tro adlød Abraham’
	‘I tro byggede Noa’
	‘Elias var et menneske under samme kår som vi’
	‘Jeg frygter ej ondt’
	‘Du er højt elsket’
	‘Kom mig det i hu, min Gud’


	BEMÆRK: ‘Denne hellige mands eksempel bør være en lektie for hele Guds folk om, at de ikke kun skal bede i tro, men skal arbejde med forstandig flid og troskab.’ Christ Triumphant, s. 184.
	Lektie 13: 19. – 25. december
	‘De skal se hans ansigt’
	Indledning
	‘I tro vandrer vi her, ikke i skuen’
	‘Som dine dage skal din styrke være’
	‘Trofast er Gud’
	‘Hvorfor tvivlede du?’
	‘Skal tage sig i agt’
	‘Da skal vi se ansigt til ansigt’



