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‘Størst af dem’

Generel indledning

Der er rigeligt med prædikener Det største behov er kærlighed til dem, der er ved at
gå  fortabt,  den  kærlighed,  som flyder  i  rige  strømme ud fra  Guds  trone.  Sand
kristendom  spreder  kærlighed  gennem  menneskets  væsen.  Den  berører  alle  de
ædlere dele, hjernen, hjertet, de hjælpende hænder, fødderne, og sætter mennesket i
stand til  at  stå urokkeligt,  hvor Gud ønsker det, så de ikke gør stien kroget  for
andre, og den lamme ikke kommer ud af sporet. Kristi brændende, uudslukkelige
kærlighed  til  dem,  som  er  ved  at  gå  for  tabt,  er  kristendommens  virkelige
livsmønster.

Hvad er Bibelens beskrivelse af Gud? “Gud er kærlighed.” Gud åbenbarede sin
kærlighed til menneskeslægten ved at give Kristus til verden. “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.” Ja, “evigt liv.” Det er denne kærlig hed, som opfylder
loven.  Kun  den,  som  brænder  af  medfølelse  for  det  fortabte  menneske,  hvis
kærlighed er målbevidst, og som viser sin kærlighed ved at gøre Kristi gerninger,
vil  være  i  stand  til  at  beskue  den  usynlige.  Kun  den,  der  har  en  praktisk  og
målbevidst kærlighed til sine medmennesker, kan kende Gud. Uden kærlighed til
dem, Faderen har gjort så meget for, kender man ikke Gud. Derfor er der så lidt liv
i vore menigheder. Teologi er værdiløs, medmindre den er gennemsyret af Kristi
kærlighed.

Gud er uforlignelig. Når hans kærlighed kommer ind i menneskets hjerte, vil
den tilskynde til handlinger, der bærer frugt, og hvor Guds egen karakter kommer
til syne.

“Kærligheden  er  langmodig,  kærligheden  er  mild;  den  misunder  ikke;
kærligheden praler ikke, opblæses ikke, gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget,
lader sig ikke ophidse, bærer ikke nag, glæder sig ikke over uretten, men glæder sig
over  sandheden.”  Hvilke  herlige  blade  fra  livets  træt.  “Så  bliver  da  tro,  håb,
kærlighed, disse tre; men størst af dem er kærligheden.”

“Min sjæl, lov Herren, og alt i mig love hans hellige navn!” fordi vor vejviser er
så klar og tydelig. Andre følger måske ikke det tydelige “Der står skrevet”, som
Kristus  benyttede,  hver  gang  han  mødte  den  faldne  fjende,  men  lad  os  følge
Frelserens  eksempel.  Jo  mindre  vi  giver  udtryk  for  vore  egne  menneskelige
meninger,  desto renere og mere indtryksfuldt  vil  vor  samtale forme sig.  Herren
ønsker, at vort sprog skal være helliget, en livets duft til liv.

Kristus Alene, s. 130-131.
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Lektie 1: 27. marts – 2. april
‘Et rungende malm eller en klingende bjælde’

UDENADSVERS:  ‘Talte  jeg  end  med menneskers  og  engles  tunger,  men ikke
havde kærlighed, da var jeg et rungende malm eller en klingende bjælde.’ 1 Kor 13,
1.
STUDIEHJÆLP: Kristus Alene, s. 315.
LEKTIENS  MÅL:  At  studere  formålet  med  åndelige  gaver,  især  ‘tungetalens’
gave, og hvorfor den er værdiløs uden kærlighed.

Indledning
‘Lad os spørge os selv: Har jeg kærlighedens ynde? Har jeg den kærlighed, der
“tåler alt” og “udholder alt,” og er jeg venlig? Uden denne himmelske egenskab vil
lærdom, talenter og veltalenhed være ligeså nytteløs som et rungende malm eller en
klingende  bjælde.  Hvor  er  det  sørgeligt,  at  denne  dyrebare  skat  bliver  så  lidt
værdsat og så lidt eftersøgt af alt for mange af dem, der bekender sig til at tro!’
Kristus Alene, s. 315.
‘Det andet åndelige talent, vi ser efter i menighederne i dag, er tungetalens gave.
Ved første øjekast synes denne at forekomme meget. Næsten alle steder finder vi
visse  religiøse  grupper,  som  har  meget  at  sige  om  åndelige  gaver  og  især
tungetalens gave. De gør det sidstnævnte til et tegn, som viser, om et menneske er
blevet  døbt  med Helligånden  eller  ikke.  Men deres  såkaldte “tungetale”  har  en
meget plettet historie. En af de første stærke ytringer af den gave i Amerika var
blandt mormonerne tilbage i den første halvdel af det nittende århundrede. Kort
efter dette, omkring 1855, begyndte spiritisterne at gøre krav på tungetalens gave.
Men  den  tungetale  var  en  meningsløs  volapyk  af  mærkelige  lyde  ligesom den
såkaldte “tungetale” hos folk, som nu generelt kaldes pinsefolk. Jeg føler mig fri til
at  bekræfte,  at  denne  tungetalens  gave,  som  er  blevet  almindeligt  talt  om  af
mormoner, spiritister og andre, er ifølge Guds ord på ingen måde den tungetalens
gave, som nævnes i Bibelen. Den er tæt knyttet  til  visse fanatiske ytringer,  den
såkaldte karisma, der er så almindelig her og der i kirkehistorie. Ordet tunger, som
det findes i bøgerne Apostlenes Gerninger eller Første Korinterbrev, betyder sprog,
dvs.  talte  ord,  som betyder  bestemte ideer.  Det bibelske udtryk  tunger  henviser
aldrig til bare strubelyde, som ikke har nogen betydning, og de mennesker, som
giver efter for denne volapyk i deres ophidsende religiøse møder besidder i hvert
fald ikke den tungetalens gave, der tales om i Skrifterne. Nogle gange kommer de
lyde, der kaldes “tungetale,” efter timer med hemmelig øvelse.’ L. H. Christian,
The Fruitage of Spiritual Gifts, s. 19.

Forfatterens anmærkning: Det græske ord ‘glossa,’ som er oversat med ‘tunger,’
betyder blot sprog, som det kan ses ved at sammenligne ApG. 2, 4 med ApG. 2, 6.
Det henviser ikke til uartikulerede lyde, som fremkaldes af dem i en tilstand af 
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Lektie 1: 27. marts – 2. april
ekstase,  eller  glossolalia,  som  dette  teknisk  kaldes.  Det  var  og  forbliver  en
almindelig praksis hos adskillige ikke-kristne religioner, men den fandt sin vej ind i
kristendommen for nylig. En bibeloversættelse på moderne dansk burde ikke bruge
det gamle udtryk ‘tunger,’ men det moderne udtryk ‘sprog’ for at undgå forvirring.

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

1. Hvad er nogle af de gaver, som Kristus gennem Helligåndens tjeneste satte
i sin menighed? 1 Kor. 12, 8-10. 28; Ef. 4, 11.

BEMÆRK: ‘Til enhver er der betroet en særlig gave eller et særligt talent, som skal
bruges til at fremme Genløserens rige. Alle Guds ansvarlige agenter, fra de mest
ydmyge og ubemærkede til dem i høje stillinger i menigheden, er betroet Herrens
ejendele. Det er ikke kun prædikanten, der kan arbejde for sjæles frelse. De, som
har de mindste gaver, er ikke fritaget for at bruge de allerbedste gaver, de har, og
ved at gøre det, vil deres talenter øges.  Det er ikke trygt  at være letsindig med
moralsk ansvar eller at se ned på de små ting. Guds forsyn fordeler hans betroede
midler til folket i forhold til deres evner. Ingen må sørge, fordi de ikke kan ære Gud
med talenter, som de aldrig har haft, og som de ikke er ansvarlige for.’ Testimonies,
bind 4, s. 618.

2. Hvordan viste Paulus, at ingen åndelig gave skal værdsættes over andre?
1 Kor. 12, 12. Læs versene 13-27.

BEMÆRK:  ‘Man  må  ikke  måle  talent  ved  sammenligning.  Hvis  et  menneske
udøver tro og vandrer ydmygt med sin Gud, kan det have lidt uddannelse, det kan
regnes for at være et svagt menneske, dog kan det udfylde sin tildelte plads så godt
som det menneske, der har den bedste uddannelse. Den, som mest uforbeholdent
overgiver  sig  til  Helligåndens  indflydelse,  er  bedst  kvalificeret  til  at  gøre
tilfredsstillende  tjeneste  for  Mesteren.  Gud  vil  inspirere  mennesker,  som  ikke
besidder ansvarlige stillinger, til at arbejde for ham. Hvis prædikanter og mænd i
autoritetsstillinger  vil lade være med at  stå i  vejen og lade Helligånden bevæge
lægbrødrenes sind, vil Gud lede dem til det, de skal gøre til hans navns ære. Lad
mennesker have frihed til at udføre det, som Helligånden viser. Læg ikke lænker på
de ydmyge mennesker, som Gud vil bruge. Hvis de, som nu besidder ansvarsfulde
stillinger, var blevet holdt til én slags arbejde år efter år, ville deres talenter ikke
være blevet udviklet, og de ville ikke være blevet kvalificeret til de stillinger, som
de  besidder;  og  dog  gør  de  ingen  særlig  anstrengelse  for  at  prøve  og  udvikle
talenter hos dem, som for  nylig er kommet til  troen.’  Review & Herald,  9. juli
1895.
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Lektie 1: 27. marts – 2. april

‘Vokse op til ham’

3. Hvad er grunden til, at Helligånden har sat åndelige gaver i menigheden?
Ef. 4, 12. Se også vers 16.

BEMÆRK: ‘Alle disse gaver skal være i anvendelse.  Enhver trofast arbejder vil
tjene til fuldendelsen af de hellige. Der er noget for enhver at gøre. Enhver sjæl,
som tror på sandheden, skal stå på sin plads og sige: “Her er jeg, send mig.” Giv
enhver noget at gøre for andre. Hjælp alle til at se, at de som modtagere af Kristi
nåde er forpligtet til at arbejde for ham. Og lad alle blive undervist i, hvordan de
skal arbejde. Især skal de, som for nylig er kommet til troen, undervises i at blive
Guds  medarbejdere.  Hvis  de  bliver  sat  til  at  arbejde,  vil  de  mismodige  snart
glemme  deres  mismodighed;  de  svage  vil  blive  stærke,  de  uvidende  vil  blive
intelligente,  og alle vil være forberedt til  at præsentere sandheden, som den er i
Jesus. De vil finde en aldrig-svigtende hjælper i ham, som har lovet at frelse alle,
som kommer til ham. Der er brug for Helligåndens indflydelse, så arbejdet har den
rette balance, og så det kan skride solidt fremad i enhver linje. Sandheden for denne
tid indbefatter  hele evangeliet.  Når den fremstilles på den rette  måde,  vil  den i
mennesket udvirke selve de forandringer,  som vil åbenbare Guds nådes kraft  på
hjertet.  Den  vil  udrette  et  fuldstændigt  arbejde  og  udvikle  et  fuldstændigt
menneske. Han [Gud] siger, at vi skal være fuldkomne på samme måde, som han
er. Vi skal være midtpunkter af lys og velsignelse for vor lille cirkel, ligesom han er
det for universet. Vi har intet i os selv, men hans kærligheds lys skinner på os, og vi
skal reflektere dets klarhed.’ My Life Today, s. 38. 

4. Hvad er Kristi endelige formål med at udruste sin menighed med åndelige
gaver? Ef. 4, 13. 15.

BEMÆRK: ‘Det er  vor forret  at  gå fremad, til  vi har  nået  “en vækst,  som kan
rumme Kristi fylde.” Ef. 4, 13. Vor tale skal ikke være hensynsløs eller uforsigtig,
sådan at vi sårer hverandre med uvenlige ord. Alle, der er knyttet til Herrens værk,
må  værdsætte  det  arbejde,  de  tager  del  i.  Arbejdet  …  bør  udføres  uden
uoverensstemmelse, uden diktatoriske ord. Arbejderne skal være rene og hellige i
tanker, ord og handlinger. De skal være Kristi vidner, som viser, at de er født på ny.
Der  bør  ikke  være  hård  tale  eller  utålmodig  skænden,  for  Guds  engle  går  fra
værelse til værelse. Kristus er glad for at give ros til enhver trofast arbejder, og han
vil gøre det. Enhver god gerning bliver nedskrevet i bogen. Alle kan begå små fejl,
men dømmende  ord  vækker  hævngerrige  følelser,  og  Gud  bliver  vanæret.  Alle
tankeløse og uforstandige ord bør blive trukket tilbage på stedet. Vi bør huske, at
når vi som kristne bekender os til at arbejde sammen, må vi ikke opføre os som
syndere. Deres syndige ord og gerninger vil fordømme dem, dersom de ikke angrer.
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Lektie 1: 27. marts – 2. april
“Vågn op og styrk resten, som er døden nær!” Åb. 3, 2. Dette må vi gøre. Mange er
ved at dø åndeligt, og Herren kalder os til at styrke dem. Guds folk skal holde fast
ved deres pligt. De skal være knyttet sammen med det kristne fællesskabs bånd og
blive styrket  i troen ved at tale til  hverandre om de dyrebare sandheder,  som er
betroet dem. De bør aldrig sladre eller fordømme.’ Lys over hverdagen, s. 181.

‘Begyndte at tale i andre tunger’

5. Hvordan udnyttede Helligånden tungetalens gave? ApG. 2, 4-11.

BEMÆRK: ‘Under adspredelsen var jødefolket blevet spredt til næsten alle dele af
den  beboede  verden,  og  i  deres  udlændighed  havde  de  lært  at  tale  forskellige
tungemål. Mange af disse jøder var i Jerusalem ved denne lejlighed for at overvære
de  religiøse  festligheder,  som  da  var  forestående.  Ethvert  kendt  sprog  var
repræsenteret  blandt  de  forsamlede.  Sprogforskellen  ville  have  været  en  stor
hindring for evangeliet; derfor erstattede Gud på en vidunderlig måde apostlenes
ukyndighed. Helligånden udrettede for dem, hvad de ikke i hele deres livstid ville
have  været  i  stand  til  at  opnå.  Nu  kunne  de  forkynde  evangeliets  sandheder  i
fremmede lande, fordi de flydende kunne tale sproget hos de mennesker,  blandt
hvem de arbejdede.’ Mesterens Efterfølgere, s. 26.

6. Hvad er udfaldet af denne åbenbaring af tungetalens gave? ApG. 2, 41.

BEMÆRK: ‘Herren opfyldte sit løfte ved en vidunderlig udgydelse af sin Ånd. “Da
lød der med ét fra Himmelen en susen som af et vældigt åndepust, og den fyldte
hele huset, hvor de sad. Og der viste sig for dem tunger som af ild, og de fordelte
sig og satte sig på hver enkelt af dem. Og de blev alle fyldt med Helligånden, og de
begyndte at tale i andre tungemål, efter hvad Ånden indgav dem at forkynde.” “På
den dag blev der føjet omtrent tre tusinde sjæle til.” ApG. 2, 2-4. 41. “Men de gik
ud og prædikede alle vegne. Og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de
tegn, som fulgte med.” Mark. 16, 20. Trods den heftige modstand disciplene mødte,
blev evangeliet om riget i løbet af kort tid forkyndt i alle beboede dele af verden.
Missionsbefalingen, der blev givet til disciplene, er også givet til os. I dag skal en
korsfæstet og opstanden Frelser ligesom dengang ophøjes for dem, som er uden
Gud og uden håb i verden. Herren kalder på hyrder, lærere og evangelister. Fra dør
til  dør  skal  hans  tjenere  forkynde  frelsens  budskab.  Budskabet  om  tilgivelse
gennem Kristus skal bringes til alle slægter, stammer, tungemål og folk. Budskabet
skal ikke gives med modfalden, livløs røst, men på en klar, bestemt og gribende
måde. Hundreder venter på advarslen, der kan redde deres liv. Det er nødvendigt, at
verden i de kristne får et vidnesbyrd om kristendommens magt at se. Der er brug
for nådens budbringere ikke blot nogle få steder, men over hele verden. Fra alle
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Lektie 1: 27. marts – 2. april
lande høres råbet: “Kom over … og hjælp os!” Rig og fattig, høj og lav søger efter
lys. Mænd og kvinder hungrer efter sandheden, som den er i Jesus. Når de hører
evangeliet prædiket med kraft fra det høje, vil de være klar over, at gæstebuddet
afholdes for dem, og de vil besvare kaldet: “Kom! for nu er det rede.” Luk. 14, 17.
Ordene: “Gå ud i al verden og forkynde evangeliet for al skabningen” (Mark. 16,
15.) er rettet  til  hver eneste af Kristi  efterfølgere.  Alle,  der er kaldet  til  et  liv i
Kristus, er også kaldet til at arbejde for deres medmenneskers frelse. Den samme
længsel i sjælen efter at frelse de fortabte, som han havde, skal vise sig hos dem.
Ikke alle kan fylde den samme plads, men der er en plads og et arbejde for alle.
Alle, som har fået Guds velsignelser skænket, bør svare med aktiv tjeneste. Enhver
gave bør bruges til fremme for hans rige.’  Vejledning for Menigheden,  bind 3, s.
181-182.
    

‘Med ånden og også med forstanden’

7. Hvilket vigtigt princip forklarede Paulus, da han stod over for et misbrug
af tungetalens gave? 1 Kor. 14, 2. 10-11.

BEMÆRK: ‘En del af disse mennesker praktiserer noget, som de kalder åndelige
gaver,  og de siger,  at  Herren  har  sat  dem i  menigheden.  De har  en uforståelig
vrøvlen,  som  de  kalder  den  ukendte  tungetale,  som  ikke  kun  er  ukendt  for
mennesker, men også for Herren og alle i himlen. Sådanne gaver er lavet af mænd
og  kvinder,  bistået  af  den  store  bedrager.  Fanatisme,  falsk  ophidselse,  falsk
tungetale og støjende udfoldelse er blevet opfattet som gaver som Gud har givet
kirken. Nogle er her blevet bedraget… Fanatisme og støj er blevet betragtet som
specielle beviser på tro. Nogle er ikke tilfredse med et møde, medmindre de oplever
en  bevæget  og  stemningsfuld  stund.  Dette  stræber  de  efter  og  oparbejder  en
følelsesmæssig spænding. Men virkningen af sådanne møder er ikke gavnlig. Når
den  glade  følelsesstemning  er  overstået,  synker  de  dybere  ned,  end  de  var  før
mødet,  fordi  deres  glæde ikke kom fra  den rette  kilde.  De gavnligste  møder til
åndelig  fremgang  er  sådanne,  som  kendetegnes  ved  højtidelighed  og  dyb
hjerteransagelse, idet enhver søger at lære sig selv at kende og alvorligt og i dyb
ydmyghed søger at lære af Kristus.’ Vejledning for Menigheden, bind 1, s. 136.

8. Hvordan forklarede Paulus sin egen anvendelse  af  tungetalens gave? 1
Kor. 14, 18-19.

BEMÆRK: ‘Apostelen Paulus skriver: “Ligeså de livløse ting, der frembringer lyd,
enten det  nu er  en fløjte  eller  en harpe:  hvis de ikke gør  skel  mellem tonerne,
hvorledes skal man så kunne forstå, hvad der spilles på fløjten eller harpen? Eller
hvis en basun giver utydelig lyd, hvem vil så gøre sig rede til kamp? Således også

7



Lektie 1: 27. marts – 2. april
med jer; hvis I ikke med jeres tunge fremfører tydelig tale, hvorledes skal man da
kunne forstå, hvad I siger? I står jo så og taler hen i vejret. Der er i verden, hvem
ved hvor mange slags sprog, og der er intet af dem, der ikke har sine bestemte lyde.
Hvis jeg nu ikke er inde i sproget, vil jeg stå som en fremmed for den, der taler, og
den, der taler, som en fremmed over for mig. Således også med jer: når I er ivrige
efter de åndelige gaver, så lad det være til menighedens opbyggelse, at I søger at få
dem i rigeligt  mål.” 1 Kor.  14, 7-12. I alle vore religiøse møder bør vi søge at
opføre os på en måde, som vil opbygge andre, idet vi så meget, vi kan, arbejder for
menighedens fuldkommengørelse. “Derfor skal den, der taler i tunger, bede om, at
han må kunne udlægge det. Taler jeg nemlig i tunger under min bøn, så beder min
ånd, men min forstand bliver uden frugt. Hvad følger nu heraf? Jeg vil bede med
ånden, men jeg vil også bede med forstanden… Hvorledes skal ellers, når du priser
Gud i ånden, den, der indtager den udenforståendes plads, kunne sige ‘amen’ til din
takkebøn? Han forstår jo ikke, hvad du siger. Din takkebøn er god nok, men de
andre opbygges ikke. Jeg takker Gud for, at jeg taler mere i tunger end alle I andre.
Men i en menighedsforsamling vil jeg hellere tale fem ord med min forstand, for at
jeg kan undervise andre,  end ti  tusinde ord i  tunger.”  Vers  13-19.’  Counsels to
Parents, Teachers & Students, s. 243-244.

‘Et tegn for de vantro’

9. Hvilket formål har udøvelsen af tungetalens gave? 1 Kor. 14, 22.

BEMÆRK: Paulus gør det klart, at gaven af at være i stand til at tale fremmede
sprog ikke er til gavn for de troende, men et tegn for de vantro. Det er således
upassende at bruge menighedens møder som en anledning til at vise ens sprogevner
frem. Man skal i stedet bruge denne gave som et middel til at nå de vantro med
evangeliets  budskab;  sådanne  vantro  vil  erkende  den  overnaturlige  kraft  i  den
kendsgerning, at den, som vidner, er blevet udrustet til at kommunikere på et sprog,
som ikke er hans eget.
‘Vi skal prædike for mennesker, som ikke tror på Vidnesbyrdene. Og Skrifterne har
fortalt os, at profetisk tale ikke er for dem, der ikke tror, men for dem, der tror.
Tungetale er et tegn for dem, der ikke tror; profetisk tale er et tegn for dem, der
tror. 1 Kor. 14, 22. Når vi nu går ud og forkynder dette budskab for mennesker,
som ikke kender noget til Vidnesbyrdene, må vi lære dem, at Bibelen siger det, og
vi må lære dem fra den alene. Hvis vi forkynder for vort eget folk, vil det være godt
nok at  bruge  Vidnesbyrdene og alle  disse andre hjælpemidler,  men selv i  dette
tilfælde,  hvis deres  sind kun ledes  hen til  disse og ikke føres  af  disse til  selve
Bibelen, så er den brug af Vidnesbyrdene ikke det, som Herren har til hensigt som
den rette brug af Vidnesbyrdene.’ A. T. Jones, General Conference Daily Bulletin,
23. februar 1893.
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Lektie 1: 27. marts – 2. april
10. Hvilket eksempel på dette bliver vi vist i Skriften? ApG. 2, 7-8. Se vers 41.

BEMÆRK: ‘Denne underfulde gave var et vældigt bevis på, at deres opgave var
beseglet af Himmelen.’ Mesterens Efterfølgere, s. 26.

‘Et rungende malm eller en klingende bjælde’

11. Hvordan  misbrugte  menighedsmedlemmerne  i  Korint  deres  tungetales
gave? 1 Kor. 14, 16-17.

BEMÆRK: Det er klart, at der var en del i menigheden i Korint, der havde fået
tungetalens  gave.  Korint  var  en  kosmopolitisk  havn,  som  blev  besøgt  af
handelsfolk,  søfolk og rejsende fra mange lande. Der var  behov for tungetalens
gave på sådant et sted for at bringe de gode nyheder om Jesus Kristus til folk fra
mange lande. At gøre dette arbejde var faktisk vigtigt for at sende budskabet til
mange lande. Ulykkeligvis var mange af dem, som havde fået denne gave, blevet
stolte af deres evne og brugte menighedens møder til at konkurrere om at vise deres
gave, selvom flertallet af medlemmerne ikke var i stand til at forstå et ord af, hvad
disse  brødre  sagde.  Endnu værre  manglede  de  høfligheden  til  at  give  plads  til
hinanden, og så råbte de alle på én gang under mødet.

12. Hvilken  virkning havde dette  misbrug  af  tungetalens  gave på de  ikke-
troende gæster til menighedens møder? 1 Kor. 14, 23.

BEMÆRK:  Paulus  var  bekymret  for  Kristi  menigheds  gode  navn.  Hvis  vantro
skulle vælge at komme til menighedens møde og opdage en scene af den vildeste
forvirring, hvor medlemmer konkurrerede mod hinanden i at vise deres evne til at
tale fremmede sprog, og alle talte på én gang, så ville de besøgende helt sikkert
konkludere, at alle kristne var gale! Som det allermindste insisterede Paulus, at når
der blev talt i menigheden, så skulle det være én ad gangen (vers 27), og kun hvis
der blev tilvejebragt en oversætter, så medlemmerne i det mindste kunne vide, hvad
der bliver sagt. Hvis der ikke er nogen til at oversætte, bør der ikke være nogen tale
på fremmede sprog (vers 28).

13. Hvordan beskriver Paulus resultatet af at tale i tunger, når det ikke er
tilskyndet af kærlighed til dem, som man taler til? 1 Kor. 13, 1.

BEMÆRK: ‘Her lærer vi den store betydning af kærlighed. Det er meget ønskeligt
at være i stand til at tale i tunger; det ord, der tales af engle, er urokkeligt; men
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Lektie 1: 27. marts – 2. april
Apollos’  og  alle  englenes  veltalenhed  kombineret  i  ét  menneske,  som mangler
kærlighed,  ville  ikke have mere vægt  end den uharmoniske klang af  to stykker
messing.’ E. J. Waggoner, Medical Missionary, oktober 1904.
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Lektie 2: 3. – 9. april
‘Da var jeg intet’ 

UDENADSVERS: ‘Og havde jeg end profetisk gave og kendte alle hemmeligheder
og sad inde med al kundskab, og havde jeg al tro, så jeg kunne flytte bjerge, men
ikke havde kærlighed, da var jeg intet.’ 1 Kor. 13, 2.
STUDIEHJÆLP: Fra Naturens Talerstol, s. 56-57. 
LEKTIENS MÅL: At studere formålet med profetiens ånds gave og visdom og tro,
og se hvorfor de er værdiløse uden kærlighed. 

Indledning
‘Den største af alle gaver, alle talenter, er sand, kristuslignende kærlighed. Det er
ikke stilling eller bekendelse, der gør et menneske værdifuldt i Guds øjne. Det er at
være god og at gøre godt. Paulus erklærer: “Og havde jeg end profetisk gave og
kendte  alle  hemmeligheder  og  sad  inde  med al  kundskab,  … men  ikke  havde
kærlighed, da var jeg intet.”’ Pacific Health Journal, 1. december 1904.

‘Et lys, der skinner på et mørkt sted’

1. Hvordan forklarer Bibelen vigtigheden af profeti? 2 Pet. 1, 19. 

BEMÆRK: ‘Trofaste mænd, der var lydige mod Guds Ånds tilskyndelser og hans
ords lære, skulle forkynde verden denne advarsel. Det var dem, der havde givet agt
på det profetiske ord, det “lys, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen gryr og
morgenstjernen oprinder.” 2 Pet. 1, 19. De havde søgt Guds visdom frem for alle
skjulte skatte, da de regnede med, at den er “bedre at købe end sølv, bedre at vinde
end guld.” Ordsp. 3, 14. Og Herren afslørede rigets storheder for dem. “Fortroligt
samfund har Herren med dem, der frygter ham, og han kundgør dem sin pagt.” Sal.
25, 14. Det var ikke de lærde teologer, der havde forståelse for denne sandhed og
var optaget af at forkynde den. Hvis de havde været trofaste vægtere og forsket i
skriften  med  flid  og  bøn,  havde  de  kendt,  hvor  langt  natten  var  fremskredet;
profetierne ville  have afsløret  det,  der skulle ske,  for dem. Men de indtog ikke
denne stilling, og budskabet blev givet til mere ydmyge mænd. Jesus sagde: “I skal
vandre, mens I har lyset, for at ikke mørket skal få bugt med jer.” Joh. 12, 35. De,
som vender sig bort fra det lys, Gud har givet, og som undlader at søge det, mens
det  er  inden  for  rækkevidde,  bliver  ladt  tilbage  i  mørket.  Men Frelseren  siger:
“Den, som følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.” Joh. 8, 12.
Den,  der  målbevidst  søger  at  gøre  Guds vilje  og med alvor  ænser  det  lys,  der
allerede er givet, skal modtage mere lys; til den sjæl vil en stjerne med himmelsk
lys blive sendt for at lede ham til hele sandheden.’ Konfrontation, s. 262.
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Lektie 2: 3. – 9. april
2. Hvad sagde Peter, at det profetiske ord står fastere end? 2 Pet. 1, 18. 

Sammenlign med Matt. 17, 1-6.

BEMÆRK: ‘Apostlen var særlig berettiget til at tale om Guds formål med hensyn
til menneskeslægten; for under Kristi virksomhed på jorden havde han set og hørt
meget, der hørte til Guds rige. “Det var ikke kløgtigt opdigtede fabler, vi fulgte,”
mindede  han  de  troende  om,  “men  vi  havde  selv  været  øjenvidner  til  hans
guddomsherlighed. Thi han fik ære og herlighed af Gud Fader, da denne røst lød til
ham fra den majestætiske herlighed: ‘Denne er min Søn, den elskede; i ham har jeg
velbehag!’  Denne  røst  hørte  vi  lyde  fra  Himmelen,  da  vi  var  med ham på  det
hellige  bjerg.”  Hvor  overbevisende  end  dette  vidnesbyrd  om  visheden  i  den
troendes  håb  var,  fandtes  der  et  endnu  mere  overbevisende  i  de  profetiske
vidnesbyrd, hvorved alles tro måtte blive bekræftet og sikkert grundfæstet. “Og nu
står det profetiske ord så meget fastere for os,” sagde Peter, “det gør I vel i at agte
på som på et lys, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen gryr og morgensjernen
oprinder i jeres hjerter.”’ Mesterens Efterfølgere, s. 282.

‘Opbyggelse, formaning og trøst’

3. Hvilken rolle skal profetier spille i menigheden? 1 Kor. 14, 3.

BEMÆRK:  ‘Vi  bør  hele  tiden  tale  og  praktisere  den  mildhed,  som  Paulus
fremstiller  i  dette  billede  af  en  barnepige,  der  passer  sine  børn.  Dette  er
åbenbaringen  af  Kristi  Ånd.  Når  vi  virkelig  tager  imod Jesus,  vil  der  være  en
forvandling  af  karakteren  og  principperne  blandt  os  som medlemmer  af  Kristi
legeme. Al bitterhed, vrede, ondsindethed og ond tale vil blive lagt væk fra os, og
Kristi kærlighed vil fylde og overstrømme hjertet. Vor kærlighed til andre vil da
være dyb, ren og inderlig, og der vil ikke være noget svigt af hellig pligt. Fra hjerter
mildnet og dæmpet af Kristi kærlighed, vil vi formane, advare, irettesætte og trøste
Guds hellige. Vi vil stå som ét harmonisk legeme, og vor inderlige kærlighed til
hinanden vil vokse mere og mere. Således vil Kristus blive fremstillet for verden
gennem menneskelige redskaber, og Guds værk vil hurtigt bevæge sig fremad; for
arbejdere for ham vil fremstå forskellige steder i verden.’  Review & Herald, 31.
oktober 1893. 

4. Hvilken gavn har profetiens gave, hvis kærlighed ikke også er i hjertet og
livet? 1 Kor. 13, 2.

BEMÆRK: ‘Vi  kan ikke give  andre,  hvad vi  selv ikke er  i  besiddelse af.  Den
indflydelse, vi øver til menneskenes velsignelse og højnelse, står i forhold til vor
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Lektie 2: 3. – 9. april
egen hengivenhed for og helligelse til Kristus. Hvis der ingen virksom tjeneste er,
ingen sand kærlighed,  inden levende erfaring,  så er  der heller ingen kraft  til  at
hjælpe, ingen forbindelse med himmelen, ingen Kristi vellugt ved livet. Medmindre
Helligånden kan bruge os som redskaber, gennem hvilke han kan meddele verden
sandheden, som den er i Jesus, er vi ligesom salt, der har mistet sin smag og er
ganske  værdiløst.  Ved  vor  mangel  på  Kristi  nåde  vidner  vi  for  verden,  at  den
sandhed, vi bekender os til at tro, ingen helliggørende kraft besidder, og så langt
vor  indflydelse  rækker,  gør  vi  således  Guds  ord  til  intet.  “Talte  jeg  end  med
menneskers og engles tunger, men ikke havde kærlighed, da var jeg et rungende
malm eller en klingende bjælde. Og havde jeg end profetisk gave og kendte alle
hemmeligheder og sad inde med al kundskab, og havde jeg al tro, så jeg kunne
flytte bjerge, men ikke havde kærlighed, da var jeg intet. Og uddelte jeg end alt,
hvad jeg ejer, til de fattige og gav mit legeme hen til at brændes, men ikke havde
kærlighed, da gavnede det mig intet.” 1 Kor. 13, 1-3. ’ Fra Naturens Talerstol, s.
56-57.

‘Himmerigets hemmeligheder’

5. Hvilke hemmeligheder er kristne gjort i stand til at forstå? Matt. 13, 11.
Sammenlign med Luk. 8, 10.

BEMÆRK: ‘Jesu made at undervise på var smuk og tiltrækkende, og den var altid
kendetegnet  af  enkelhed.  Han  åbenbarede  Himmerigets  hemmeligheder  ved  at
bruge billeder og symboler, som hans tilhørere var kendt med, og det jævne folk
hørte ham med glæde, for de kunne forstå  hans ord. Der blev ikke brugt  noget
højtklingende  ord,  som det  var  nødvendigt  at  bruge  en  ordbog  for  at  forstå.  I
medfølende kærlighed  og mildhed opmuntrede,  trøstede  og underviste  han alle,
som hørte ham, for nåde var  udgydt  over hans læber,  så han kunne overbringe
mennesker  sandhedens  skatte  på  den  mest  tiltrækkende måde.  Det  er  på  denne
måde,  han  vil  have,  at  vi  skal  fremstille  sandheden  for  andre.  ’  Christian
Education, s. 126-127.

6. Hvilken holdning skal den kristne have over for disse hemmeligheder? 1
Kor. 4, 1-2.

BEMÆRK: ‘Lad enhver husholder forstå, at han skal gøre Gud først, sidst og bedst
i alt, idet han stræber efter at fremme Guds herlighed i vor verden, hvad enten han
står foran vantro eller fyrster. Den sande kristen vil indse, at han kun har ret til hans
navn, når han opløfter Kristus med en fast,  udholdende og altid-voksende kraft.
“Af husholdere kræves nu i øvrigt, at de skal findes tro” (1 Kor. 4, 2). Når vi er tro i
at gøre Gud kendt, vil vore impulser være under guddommeligt opsyn, og vi vil
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Lektie 2: 3. – 9. april
vokse  sikkert  åndeligt  og  intellektuelt.  Men  når  mennesker  indgår  i  en
sammensværgelse for at ophøje mennesker og har lidt at sige om Gud, så er de
selveste  svaghed.  Gud  vil  efterlade  dem,  som  ikke  erkender  ham  i  enhver
anstrengelse  for  at  opløfte  menneskeheden.  Det  er  kun  Kristi  kraft,  der  kan
genoprette det nedbrudte menneskelige maskineri. Lad alle omkring dig se, at du
giver Gud æren alle vegne og alle steder. Lad mennesket være i skyggen, lad Gud
fremstå som menneskeslægtens eneste håb.’ The Upward Look, s. 81.

7. Hvad gavner denne forståelse, hvis der ikke også er kærlighed i hjertet og
livet? 1 Kor. 13, 2. Betragt Kol. 2, 2.

BEMÆRK: ‘Vi kan være virksomme, vi kan udføre meget arbejde, men hvis ikke
vi har kærlighed, en sådan kærlighed, som Kristus havde, vil vi aldrig blive regnet
med til den himmelske familie.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 151.

‘At de kender dig’

8. Hvad er den største kundskab, som kristne behøver? Joh. 17, 3.

BEMÆRK: ‘Spørgsmålet om, hvordan man opnår kundskab om Gud, er for alle et
spørgsmål om liv eller død. Læs Kristi bøn til sin Fader, som ikke kun var ment
som en vigtig lektie i uddannelsen af disciplene, men som skulle nå ned gennem
tiden til gavn for dem, som ville læse de inspirerede skrifter.’ Christ Triumphant, s.
221. 
‘I sin bøn til Faderen gav Kristus verden en undervisning, som burde indprentes i
sind og hjerte. Han sagde: “’Dette er det evige liv, at de kender dig, den sande Gud,
og ham, som du har sendt, Jesus Kristus.” Joh. 17, 3. Dette er sand uddannelse. Den
giver sjælen styrke. Den kundskab, som vi gennem vor egen erfaring får om Gud
og Jesus Kristus, som han sendte til verden, forvandler mennesket til Guds billede.
Den  giver  mennesket  herredømme  over  sig  selv  og  bringer  alle  lavere
tilbøjeligheder og lyster under et forædlet sinds kontrol. Den gør den, der ejer den,
til en søn af Gud og arving til Himmelen. Den sætter ham i forbindelse med den
Uendeliges  tanker  og  åbner  universets  rige  skatte  for  ham.  Det  er  en  sådan
kundskab, man tilegner sig ved studiet af Guds ord, og denne skat kan findes af
enhver, der vil give alt for at erholde den.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 102.

9. Hvad vil det gavne os, hvis denne kundskab ikke bliver oversat til kristen
kærlighed? 1 Kor. 13, 2. Betragt Ef. 3, 19.
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Lektie 2: 3. – 9. april
BEMÆRK: ‘Det er ikke tilstrækkeligt blot at have kendskab til sandheden. Det kan
vi have, uden at vort inderste væsen er forandret. Hjertet må omvendes og helliges.’
Lys over hverdagen, del 1, s. 82.
‘Gud kalder på mennesker, hvis hjerter er varmet af Kristi kærlighed. Han vil vælge
arbejdere blandt dem, som er villige til at høre hans røst og adlyde hans ord. Deres
evner kan være begrænsede, men de er loyale, og loyalitet er af langt større værdi i
Guds øjne end kundskab alene.’ Review & Herald, 16. juni 1903.

‘Alt er muligt for den, der tror’

10. Hvad er den tro, der kan flytte bjerge? Luk. 1, 37; 18, 27; Mark. 9, 23.

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.
‘Hvordan man udøver tro. Dette er evangeliets videnskab. Skriften erklærer: “Uden
tro er det umuligt at have hans velbehag.” Kundskaben om, hvad Skriften betyder,
når den indtrængende fremfører nødvendigheden af at opøve tro, er vigtigere end
nogen anden kundskab, der kan opnås. Vi lider megen lidelse og sorg på grund af
vor vantro og vor uvidenhed om, hvordan vi skal udøve tro. Vi må bryde igennem
tvivlens  skyer.  Vi  kan  ikke  have  en  sund  kristen  erfaring,  vi  kan  ikke  adlyde
evangeliet til frelse,  før troens videnskab forstås bedre, og mere tro udøves. Der
kan ikke være nogen fuldkommengørelse af kristen karakter uden den tro, som er
virksom i kærlighed og renser sjælen.’ Review & Herald, 18. oktober 1898.

11. Hvilken værdi vil tro have for os uden kærlighed åbenbaret i livet? 1 Kor.
13, 2. Betragt 1 Tess. 5, 8.

BEMÆRK: ‘Det menneske, hvis hjerte ikke er fyldt af kærlighed til Gud og dets
medmennesker, er ikke Kristi sande discipel, lige meget hvor høj dets stilling er.
Om end han er i besiddelse af stor tro og endog har magt til at gøre undergerninger,
så er hans tro intet værd uden kærlighed.’ Mesterens Efterfølgere, s. 169.
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Lektie 2: 3. – 9. april
‘Den guddommelige lov forlanger af os, at vi skal elske Gud over alle ting og vor
næste som os selv. Hvis vi ikke udviser denne kærlighed, er enhver hævdelse af at
tro det rene hykleri.’ Guds Sønner & Døtre, 15. februar.

‘Tro, som er virksom i kærlighed’

12. Hvordan forklarede Paulus den delvise og midlertidige beskaffenhed af
profetier og kundskab? 1 Kor. 13, 8.

BEMÆRK: ‘Vor kundskab om Gud er kun delvis og udfuldstændig. Når striden er
endt, og Mennesket Jesus Kristus fremstiller for Faderen sine trofaste tjenere, som i
en syndig verden har båret  et sanddru vidnesbyrd om ham, da vil de få en klar
forståelse af det, som nu er dem en hemmelighed.’  I den store Læges fodspor, s.
426.
‘Menneskers  kendskab til  såvel  materielle  som åndelige emner er  begrænset  og
ufuldkomment; derfor er der mange, der ikke kan få deres videnskabelige syn til at
harmonere med Bibelens beretninger.  Mange accepterer  teorier og spekulationer
som videnskabelige kendsgerninger,  og de mener,  at Guds ord skal prøves efter
“den erkendelse, der med urette kaldes således.” 1 Tim. 6, 20. Skaberen og hans
værk  ligger  uden for  deres  forståelse;  og fordi  de ikke  kan  forklare  det  ud fra
naturlove, anser de Bibelens beretning for at være upålidelig. De, der betvivler Det
gamle og Det nye Testamentes beretningers pålidelighed, går ofte et skridt videre
og betvivler Guds eksistens og tilskriver naturen uendelig magt. Da de således har
ladet  deres  anker  gå,  kommer  de  til  at  drive  ind  mod  vantroens  klipper.’
Konfrontation, s. 431.
‘Det lys, vi har om den tredje engles budskab, er det sande lys. Dyrets mærke er
netop det, som det er blevet erklæret til at være. Ikke alt angående denne sag er
endnu  forstået  og  vil  ikke  blive  forstået,  før  bogrullen  åbnes;  men  en  yderst
højtidelig gerning skal udføres i vor verden. Herrens befaling til  sine tjenere er:
“Råb højt, spar ikke din strube, løft din røst som basunen, forkynd mit folk dets
brøde  og  Jakobs  hus  deres  synder!”  Es.  58,  1.  Et  budskab,  der  vil  vække
menighederne,  skal  forkyndes.  Enhver anstrengelse  skal  gøres  for  at  give lyset,
ikke kun til vort eget folk, men til verden. Jeg er blevet instrueret, at profetierne i
Daniel og Åbenbaringen skal trykkes i små bøger med de nødvendige forklaringer
og sendes ud over hele verden. Vort eget folk behøver at få lyset fremstillet for dem
i klarere linjer.’ Testimonies, bind 8, s. 159.

13. Hvordan skal tro virke i den kristnes liv? Gal. 5, 6.

BEMÆRK: ‘Herren siger: “Fordi du siger: ‘Jeg er rig, jeg har vundet rigdom og
trænger ikke til noget,’ og ikke ved, at netop du er elendig og ynkværdig og fattig
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Lektie 2: 3. – 9. april
og blind og nøgen, derfor råder jeg dig til hos mig at købe guld, lutret i ild, så du
kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, så din nøgenheds skam ikke skal blive
åbenbar,  og øjensalve  til  at  salve dine  øjne  med,  så du kan  se.”  Åb.  3,  17-18.
Guldet, som er lutret i ild, er troen, der er virksom i kærlighed. Det er det eneste,
der kan bringe os i overensstemmelse med Guds vilje. Vi kan være virksomme, vi
kan udføre meget arbejde, men hvis ikke vi har kærlighed, en sådan kærlighed, som
Kristus havde, vil vi aldrig blive regnet med til den himmelske familie.’ Lys over
hverdagen, del 1, s. 151.
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Lektie 3: 10. – 16. april
‘Da gavnede det mig intet’

UDENADSVERS: ‘Og uddelte jeg end alt, hvad jeg ejer, til de fattige og gav mit
legeme hen til at brændes, men ikke havde kærlighed, da gavnede det mig intet.’ 1
Kor. 13, 3.
STUDIEHJÆLP: Our High Calling, s. 363. 
LEKTIENS MÅL: At studere vort ansvar over for de fattige, vort behov for at lære
selvopofrelse og at forstå, at selv disse ting er værdiløse uden kærlighed. 

Indledning
‘Lad os spørge, hvorfor der er så få martyrer nu? Hvad er årsagen til, at kristne og
verden  slutter  sig  sammen  i  fortrolighed?  Er  verden  blevet  omvendt,  eller  har
menigheden  mistet  sin  særlige  og  hellige  karakter  og  tilpasset  sig  verden?  De
kommer ikke ud og holder sig adskilt fra verden og opretholder ikke menighedens
høje  og  hellige  karakter.  Mange  af  dem,  der  bekender  sig  til  at  være  Kristi
efterfølgere,  føler  ikke nogen større byrde  for sjæle,  end verden gør.  Øjets lyst,
livets stolthed, kærlighed til fremvisning, kærlighed til bekvemmelighed, adskiller
de bekendende kristne fra Gud, og missionsånden eksisterer i  virkeligheden kun
hos nogle få. Hvad kan gøres for at åbne øjnene hos disse syndere i Zion og få
hyklerne til at skælve? Sandhedens ånd må blive et levende princip i sjælen. I dag
spørger mange sjæle: “Hvad skal vi gøre, så vi kan udrette Guds gerninger?” Svaret
kommer: “Dette er Guds gerning, at I tror på ham, som han har sendt.” Når I har
sand tro, vil dette vise sig, for jeres gerninger vil vidne om kendsgerningen; I vil
være ét med Kristus, som han var ét med Faderen. I vil hele tiden drage nærmere
Kristus, være optaget med at lytte og opfinde måder at frelse sjæle på, der er ved at
gå fortabt. I vil opdyrke kærlighed, I vil fornægte selvet, fordi I elsker Jesus, som
døde for jer; I vil elske jeres næste som jer selv, og I vil skinne som lys i verden;
hvis I har evigt liv, vil I sprede lys.’ General Conference Daily Bulletin, 4. februar
1893. 

‘Lukke din hånd op’

1. Hvordan fremhæver Bibelen vigtigheden af vort ansvar over for dem, som
er mindre velsignet end os selv? 5 Mos. 15, 11.  

BEMÆRK: ‘Vi har ikke fået vore penge, for at vi skal bruge dem til at ære og
forherlige  os  selv.  Som  tro  husholdere  skal  vi  anvende  dem  til  Guds  ære  og
forherligelse. Nogle mener, at det kun er en del af vore midler, der tilhører Gud.
Når de har sat en del til side til religiøse og velgørende formål, betragter de resten
som deres egen og mener, at de kan bruge den, som de finder for godt. Men deri 
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tager de fejl. Alt, hvad vi ejer, er Herrens, og vi skal aflægge regnskab for ham
over, hvorledes vi anvender det. I den måde, vi bruger hver øre på, vil det kunne
ses, om vi elsker Gud af hele vort hjerte og vor næste som os selv. Penge er meget
værd, fordi der kan udrettes meget godt med dem. I Guds børns hænder betyder de
mad til de sultne, drikke til de tørstige og klæder til de nøgne. De er et værn for de
fortrykte og kan bringe hjælp til de syge. Men penge er ikke mere værd end sand,
dersom de ikke benyttes til at skaffe livets fornødenheder, til at glæde andre og til
at fremme Guds værk.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 160-161.

2. Hvordan gjorde Jesus det klart, at vort ansvar over for de fattige, vil vare
lige så længe, som verden består? Mark. 14, 7. Betragt Matt. 25, 34-40.

BEMÆRK: ‘Kristus har sagt, at der vil blive ved med at være fattige iblandt os, og
han betragter sit lidende folks sag som sin sag. Vor Frelsers hjerte røres af medynk
med de fattigste og dårligst stillede af hans jordiske børn. Han har sagt, at de er
hans repræsentanter på Jorden. Han har anbragt dem imellem os for at kalde den
samme kærlighed til live i vore hjerter, som han selv nærer over for de lidende og
undertrykte. Kristus betragter den omsorg og godhed, vi viser mod dem, som om
den  var  vist  mod  ham  selv.  Hvis  vi  på  den  anden  side  er  grusomme  eller
ligegyldige over for dem, opfatter han det også, som om vi havde behandlet ham på
samme måde.’ Patriarker & Profeter, s. 276.

‘Skat i himmelen’

3. Hvilket råd gav Jesus en rig ung mand, som ønskede at få evigt liv? Luk.
18, 22.

BEMÆRK: ‘Rådsherrens ejendom var betroet ham, for at han skulle vise sig som
en  tro  husholder.  Han  skulle  uddele  disse  rigdomme  til  velsignelse  for  de
nødlidende.  På  samme  måde  betror  Gud  mennesker  pengemidler,  evner  og
muligheder, så de kan være hans medhjælpere over for de fattige og lidende. Den,
som  bruger  sine  betroede  gaver  efter  Guds  plan,  bliver  en  af  Frelserens
medarbejdere.’ Den Store Mester, s. 355. 
‘Halvomvendte  bliver  halvhjertede  kristne… Sandhedens  tydelige  ord,  som vor
Frelser talte, sorterede hans efterfølgere ned til nogle få, som lagde fundamentet for
den kristne menighed. Mange af verdens rige, ærede og adelige blev tiltrukket af
Kristi  lære  og  havde  et  ønske  om  at  følge  ham.  Men  da  deres  hjerter  blev
overbeviste om sandhedens praktiske sider,  trak de sig tilbage og vandrede ikke
længere med Jesus. Den unge rådsherre ønskede at følge Kristus. “Sælg alt det, du
har,” sagde Mesteren, “og kom så og følg mig, så skal du have en skat i Himlene.”’
Review & Herald, 2. december 1875. 
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4. Hvad afslørede den unge mands svar om hans karakter? Luk. 18, 23. Læs
versene 24-25. Sammenlign med Luk. 19, 8.

BEMÆRK: ‘Han kunne ikke rette sig efter betingelserne. Hans stakkels, selviske
hjerte elskede hans besiddelser mere end Guds rige, og han vendte sig bort fra at
følge sin Frelser. Han vendte sig bort fra sin himmelske skat og tog tilbage til sin
afguderiske kærlighed til sine jordiske skatte og mistede evige rigdomme.’ Review
& Herald, 2. december 1875. 
‘Jeg så, at det var Guds plan, at disse rigdomme skulle bruges rigtigt og uddeles til
velsignelse for de trængende og til at fremme Guds værk. Jeg så, at hvis mennesker
elsker deres rigdomme mere end deres medmennesker,  mere end Gud eller hans
ords sandhed, og deres hjerter er optaget af deres rigdomme, kan de ikke have evigt
liv. De ville hellere opgive sandheden end sælge og give til de fattige. Her bliver de
prøvet for at se, hvor meget de elsker Gud, hvor meget de elsker sandheden, og
ligesom den unge mand i Bibelen er der mange, der går bedrøvet bort, fordi de ikke
kan have deres rigdomme og en skat i himmelen også.  De kan ikke have begge
dele. De vover at sætte deres chance om evigt liv på spil for en verdslig besiddelse.’
Spiritual Gifts, bind 2, s. 242.

‘En ren og ubesmittet gudsdyrkelse’

5. Hvordan  fremhævede  Jakob  vidnesbyrdet,  der  gives  ved
velgørenhedsgerninger? Jak. 1, 27. Sammenlign med Jak. 2, 2-6. 15-17.

BEMÆRK: ‘Vågn op, brødre og søstre! Vær ikke ængstelige for at gøre det, som er
godt. “Når vi gør det rette, da lad os ikke blive trætte, thi vi skal høste til sin tid,
såfremt vi ikke giver tabt.” Vent ikke til at andre peger på pligterne. Luk øjnene op
og se, hvem der er rundt omkring dig. Bliv kendt med de hjælpeløse, de plagede, de
trængende. Forsøg ikke at undgå dem eller glemme deres behov. Hvem opfylder
kravene, Jakob nævner om at have en ren tro, som ikke er mærket af selviskhed og
ondskab?  Hvem ønsker  at  gøre  alt  det,  de  kan,  for  at  være  med til  at  fremme
frelsens plan?’ Det kristne hjem, s. 351.

6. Hvad  vil  et  menneske  opnå,  hvis  dets  velgørenhedsgerninger  ikke  er
tilskyndet af kærlighed? 1 Kor. 13, 3. Sammenlign med Matt. 6, 1-4.

BEMÆRK:  ‘Han  kan  måske udfolde  stor  gavmildhed;  men hvis  han  af  nogen
anden grund end oprigtig kærlighed skænker alt sit gods for at skaffe de fattige
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mad,  vil  denne  handling  ikke  berettige  ham  til  Guds  velbehag.’  Mesterens
Efterfølgere, s. 169. 
‘[Jesus] advarede dem mod blot at give for den ære og pris, de dermed kunne få.
Motivet var forkert. Hvis de ikke havde noget højere motiv end dette, ville de ikke
få  nogen  højere  belønning.  Han  viste,  at  de,  der  giver  deres  gaver,  så  de  kan
modtage menneskers pris, vil ikke få nogen belønning i himmelen. De har deres
belønning i verdslig ære og verdsligt bifald. De giver, så de kan modtage dette, og
dette er alt, hvad de får.’ Youth’s Instructor, s. november 1898.
‘Hvor som helst en sjæl er forenet med Kristus, er der kærlighed. Hvad karakteren
kan besidde udover dette er værdiløst uden kærlighed, ikke kærlighed, som er blid,
svag, sentimental, men en sådan kærlighed, som bor i Kristi hjerte. Uden kærlighed
gavner alt andet intet, for det kan umuligt repræsentere Kristus, som er kærlighed.’
Signs of the Times, 28. december 1891.
    

‘De havde ikke deres liv for kært til at gå i døden’

7. Hvordan betragter Herren dem, som er villige til at give deres liv for hans
skyld? Mark. 8, 35; 2 Tim. 2, 11-12. Betragt 1 Joh. 3, 16.

BEMÆRK: ‘Selvopofrelse er hovedtanken i Kristi undervisning. Ofte bliver dette
påbudt de troende med ord, der  virker  myndige,  fordi  der  ikke er  nogen anden
måde at frelse mennesker på end ved at afskære dem fra deres liv i selviskhed. I sit
liv på jorden gav Kristus en sand fremstilling af evangeliets kraft. Til enhver sjæl,
som vil lide med ham i at modstå synd, i at arbejde for hans sag, i selvfornægtelse
for  andres  bedste,  lover  han  en  del  i  de  retfærdiges  evige  belønning.  Gennem
udøvelsen af den ånd, der kendetegnede hans livsgerning, skal vi tage del i hans
natur. Ved at tage del i dette liv i opofrelse på andres vegne, vil vi med ham dele
“en evig vægt af herlighed uden mål og måde” i det liv, der kommer.’  Review &
Herald, 28. september 1911

8. Hvad viser det, at du sætter livet til for Kristus? Åb. 12, 11.

BEMÆRK: ‘Vi formanes til at elske hverandre, ligesom Kristus har elsket os. Han
har åbenbaret  sin kærlighed ved at  give sit  liv for vor genløsning.  Den elskede
discipel siger, at vi skal være villige til at sætte livet til for brødrene, for “hver den,
som elsker Faderen, elsker også den, som er født af ham.” 1 Joh. 5, 1. Dersom vi
elsker Kristus, vil vi elske dem, der i liv og karakter ligner ham, og ikke dem alene,
men også dem, som er “uden håb og uden Gud i verden.” Ef. 2,12. Det var for at
frelse syndere, at Kristus forlod sit himmelske hjem og kom til Jorden for at lide og
dø. Det var for dette, han arbejdede og led sjælekval og bad, indtil han sønderknust
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og forladt af dem, han kom for at frelse, udtømte sit liv på Golgata.’ Det virkelige
liv, s. 90.

‘Mit blod skal nu snart udgydes’

9. Hvordan udtrykte Paulus sin villighed til at sætte sit liv til for sin Herre? 2
Tim. 4, 6.

BEMÆRK: ‘Den, der står Kristus nærmest, vil blive den, der her på jorden har fået
rigest del i hans selvopofrende kærligheds ånd, den kærlighed, som “ikke praler,
ikke opblæses, … ikke søger sit eget, ikke lader sig ophidse, ikke bærer nag” (1
Kor.  13,  4-5),  en  kærlighed,  der  tilskynder  disciplen,  som den  tilskyndede  vor
Herre,  til  at  give  alt,  til  at  leve  og  arbejde  og  ofre,  om  det  så  er  livet,  for
menneskers frelse. Denne ånd blev åbenbaret i Paulus’ liv. Han sagde: “For mig er
det at leve Kristus ,” thi hans liv åbenbarede Kristus for mennesker; “og det at dø
en vinding,” en vinding for Kristus. Selv døden ville åbenbare hans nådes magt og
vinde sjæle for ham. “At Kristus … må blive forherliget i mit legeme,” sagde han,
“enten det bliver gennem liv eller død.” Fil. 1, 21. 20.’ Den Store Mester, s. 373.
 
10. Hvilken  ændring  havde  fundet  sted  i  Peters  tankegang  om  lidelse  for

Kristus? Sammenlign Matt. 26, 35 med 1 Pet. 2, 20.

BEMÆRK: ‘Hidtil havde Peter kendt Kristus efter kødet, ligesom mange kender
ham nu; men han skulle ikke mere være begrænset på denne måde. Han kendte ham
ikke mere på samme måde, som han havde kendt ham, da han færdedes sammen
med ham i hans menneskeskikkelse. Han havde elsket ham som et menneske, som
en lærer, der var sendt fra Himmelen. Nu elskede han ham som Gud. Han havde
lært dette, at Kristus for ham var alt i alle. Nu var han beredt til at tage del i sin
Herres opofrende gerning.’ Den Store Mester, s. 556.

‘Da gavner det mig intet’

11. Hvad er værdien af martyrdød, hvis den ikke er motiveret af kærlighed? 1
Kor. 13, 3.

BEMÆRK: ‘Måske han i sin nidkærhed endog kommer til  at  lide martyrdøden,
men hvis det ikke er bevirket af kærlighed, vil Gud betragte ham som en vildledt
fanatiker eller som en ærgerrig hykler.’ Mesterens Efterfølgere, s. 170.

12. Hvordan åbenbarede Jesus sin kærlighed ved at give sit liv? Luk. 23, 34.
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BEMÆRK: ‘Medens naglerne blev drevet gennem hans hænder, og angstens sved
trængte frem af hans porer, lød der fra den lidendes blege, skælvende læber en bøn
om tilgivelse for hans mordere: “Fader! tilgiv dem; thi de ved ikke, hvad de gør.”’
Vejledning for Menigheden, bind 1, s. 190.
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‘Kærligheden er langmodig’

UDENADSVERS: ‘Kærligheden er langmodig, kærligheden er mild; den misunder
ikke; kærligheden praler ikke, opblæses ikke.’ 1 Kor. 13, 4.
STUDIEHJÆLP: In Heavenly Places, s. 230. 
LEKTIENS  MÅL:  At  studere,  hvordan  kærlighed  viser  sig  i  Kristi  sande
efterfølgers liv.

Indledning
‘Kærlighedens  plante  må få  næring hver  dag,  ellers  vil  den  visne  og  dø.  Hver
eneste dag må vi pleje de gode vaner og principper, for at de skal trives i vort sind.
Alt  det,  Satan  sår  i  vort  hjerte  –  misundelse,  jalousi,  smålighed,  bagtalelse,
utålmodighed, fordom, selviskhed, begær og tomhed i tanker og ord – må vi rykke
op med rod. Dersom disse uønskede planter rodfæster sig i vort sind, vil de bære
frugter,  som kan  ødelægge  mange  menneskers  liv.  Mange  dyrker  disse  giftige
planter, som ødelægger og forurener sindet.’ Det kristne hjem, s. 147-148.  

‘Kærligheden gør’

1. Hvordan viser Bibelen, at kærlighed vises ved vore gerninger? 1 Joh. 3,
18.

BEMÆRK:  ‘Den,  som  er  drevet  af  Kristi  kærlighed,  går  frem  blandt  sine
medmennesker for at hjælpe de hjælpeløse og opmuntre de mismodige, for at pege
syndere hen til Guds ideal for sine børn og at lede dem til ham, som alene kan gøre
dem i stand til at nå dette ideal. Tømt for selviskhed og fyldt med guddommelig
godgørenhed og mild hengivenhed drages kristne til  at  virke for  Kristus ved at
hjælpe dem, for hvem han gav sit liv. De har  samfund med Frelseren,  og hans
kærlighed  åbenbares  i  alt,  hvad  de  gør  og  siger.  Vrede  ord  dør  utalte  hen.
Ukristelige  ord  standses.  Gud  godtager  sådanne  som  sine  redskaber  og  virker
gennem dem for at opfylde sit formål.’ Review & Herald, 21. juli 1910. 
‘Når et menneske er fyldt  med Ånden, beviser han endnu mere, at han er Kristi
repræsentant,  jo  strengere  han  prøves.  Den fred,  der  bor  i  sjælen,  ses  på  hans
ansigtsudtryk.  Ordene  og  handlingerne  udtrykker  Frelserens  kærlighed.  Der  er
ingen stræben efter den højeste plads. Selvet er aflagt. Jesu navn står skrevet på alt,
hvad der siges og gøres.’ My Life Today, s. 58.

2. Hvordan viste Jesus sin kærlighed mod dem omkring sig? ApG. 10, 38.
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BEMÆRK: ‘I Kristi liv fandt denne kærlighed et fuldkomment udtryk. Han elskede
os i vor synd og fornedrelse. Han strakte sig ned til elendighedens dybder for at
løfte jordens vildfarne sønner og døtre op. Hans tålmodighed var ikke slut, og hans
iver  ikke  kølnet  af.  Medlidenhedens  bølger  vendte  igen  og  igen  tilbage  i  en
stærkere  strøm  af  kærlighed,  selv  om  de  blev  slået  tilbage  af  stolthed,
utaknemmelighed og forstokkethed.’ Lys fra det høje, s. 233.

‘Herren … har langmodighed med jer’

3. Hvad er et af tegnene på kærlighed i Kristi efterfølgers liv? 1 Kor. 13, 4,
første tre ord. Betragt 1 Tim. 1, 16.

BEMÆRK: ‘Alle burde lægge vind på at udvikle et tålmodigt sind. Når vi viser
venlighed og overbærenhed, vil kærligheden stadig holde sig varm i vort hjerte, og
egenskaber, som himmelen kan godkende, vil blive udviklet.’ Det kristne hjem, s.
79. 

4. Hvordan bliver vi vist, at langmodighed er en stærk egenskab hos Gud? 2
Mos. 34, 6; 4 Mos. 14, 18; Sal. 15.

BEMÆRK: ‘Hvis vi forstår Guds langmodighed med os, så vil vi ikke give os af
med at dømme eller anklage andre. Hvor forbavsede disciplene ville være blevet,
hvis  de  efter  at  have  lært  Kristus  at  kende  havde  hørt  ham  udtale  et  eneste
anklagende,  kritiserende eller utålmodigt  ord, da han var  her på jorden! Lad os
aldrig glemme, at de, som elsker ham, skal fremstille hans karakter.’  I den store
Læges fodspor, s. 497. 

‘Jeg vil synge om Herrens nåde’

5. Hvordan bliver vi formanet til at være venlige mod vore medmennesker?
Ef. 4, 32.

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

6. Hvad bliver vi fortalt om Guds miskundhed mod os? Jer. 31, 3; Sal. 117,
1-2.

BEMÆRK: ‘Gud ønsker, at hans børn skal vise verden, hvad det betyder at få plads
med Kristus i den himmelske verden “for at han i de kommende tidsaldre kunne
vise sin nådes overstrømmende rigdom ved godhed mod os i Kristus Jesus” (Ef. 2,
7). Han forventer, at vi bringer denne godhed ind i vor færd med hinanden. Herren
ønsker, at hans børn skal agte hinanden som købt af Kristi blod. Når de gør dette,
vil de vide, hvad det vil sige at få plads med Kristus i den himmelske verden. Vore
læber behøver at være helliggjorte med et levende kul fra Guds alter. Så vil vi tale
ord,  der  er  opløftende,  ophøjende,  forædlende,  ord,  som er  fyldt  med duften af
Kristi  retfærdighed,  ord,  som er  en  duft  af  liv  til  liv.  Kristus  ønsker,  at  hans
efterfølgere  skal  være  ligesom  ham,  fordi  han  ønsker  at  være  passende
repræsenteret i familiekredsen, i menigheden og i verden. Han ønsker, at vi skal
passe os selv. Når vi gør dette, vil vi opdage, at vi har nok at holde os beskæftiget
med. Vi skal modtage Kristus som vor virkeevne, vor styrke, så vi kan åbenbare
hans karakter for verden. Det er denne gerning, der hviler på os som kristne. Vi
skal vidne om den himmelske nådes kraft.’ In Heavenly Places, s. 321.

‘Den misunder ikke’

7. Hvad bliver vi fortalt om misundelsens onde følger? Ordsp. 14, 30; 27, 4.

BEMÆRK:  ‘Satan  vil  med  største  nidkærhed  forene  sig  med  kritikeren  for  at
fremkalde vantro, misundelse, skinsyge og uærbødighed. Satan er altid i aktivitet
for at besjæle menneskene med sin ånd for at undertrykke den kærlighed, som i
hellighed  bør  opelskes  mellem  brødre,  og  for  at  nedbryde  tillid,  anspore  til
misundelse, vække ond mistanke og skabe ordstrid. Lad det ikke kunne siges om
os, at vi handler som hans medarbejdere. Et hjerte, der er åbent for hans forslag,
kan så megen utilfredshed. Således kan et arbejde udføres, hvis sjælsødelæggende
resultater ikke fuldt ud vil blive åbenbaret  før på den endelige doms store dag.’
Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 149.

8. Hvilke eksempler  er vi  givet  for at  vise,  hvad misundelse kan føre til?
ApG. 7, 9; 13, 45; Matt. 27, 18.
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BEMÆRK: ‘Kan vi nære misundelse i vore hjerter og stadig blive fundet i Guds
rige? Nej, misundelse kan ikke overflyttes til Guds rige. Dette forfærdelige onde
havde sin oprindelse hos Satan, og dets resultat var, at Satan ønskede og søgte at
tage Guds enbårne Søns plads. Det var, fordi han ikke kunne have Kristi plads, at
Satan  gjorde  oprør  i  himmelen.  Bitterhed,  tristhed,  er  følgerne,  hvor  ulovlige
længsler næres efter en andens plads og stilling. Den, som er fyldt med misundelse,
ser på den, som han misunder, med mishag og søger at vise sig selv overlegen i
forhold til sin rival; medmindre han ser og angrer sine synder, vil han knurre imod
den, som han misunder, og al Kristi kærlighed vil dø ud af hans hjerte. Kan én, der
nærer  misundelse,  få  lov  til  at  komme  ind  i  himmeriget?  Nej,  for  misundelse
bringer ond mistanke,  bedrag,  beskyldninger  og fjendskab,  og alle disse ting er
blevet udelukket fra himmelen. Medmindre vi er tømt for alt, der er ondskabsfuldt,
vil vi ikke komme ind i Guds rige, men vil finde os selv lukket ude af dens porte.’
Signs of the Times, 5. februar 1894.

‘Hvad bliver der så af vor ros? Den er udelukket’

9. I hvilken gruppe medregner Bibelen dem, som praler? Rom. 1, 29-31.

BEMÆRK:  ‘De,  som  søger  efter  verdslig  hædersbevisning  og  ære  begår  en
sørgelig fejl. Det er den, der fornægter  sig selv og sætter andre højere,  som vil
sidde  nærmest  Kristus  på  hans  trone.  Han,  som  læser  hjertet,  ser  den  sande
fortjeneste,  som hans  ydmyge,  selvopofrende  disciple  besidder,  og  fordi  de  er
værdige,  sætter  han  dem  i  ærefulde  stillinger,  selvom  de  ikke  indser  deres
værdighed og ikke søger efter  ære.  Gud tillægger ikke ydre  fremvisning og ros
nogen værdi. Mange, som i dette liv anses for at være overlegne i forhold til andre,
vil  en  dag  se,  at  Gud  tillægger  mennesker  værdi  efter  deres  kærlighed  og
selvfornægtelse. De, som følger hans eksempel, som gik omkring og gjorde godt,
som hjælper og velsigner deres medmennesker og altid forsøger at løfte dem op, er
i Guds øjne uendelig højere end de selviske, som ophøjer sig selv. Gud godtager
ikke mennesker på grund af deres evner, men fordi de søger hans ansigt og ønsker
hans hjælp. Gud ser ikke, som mennesket ser. Han dømmer ikke efter det udvortes.
Han gransker hjertet og dømmer retfærdigt.’ God’s Amazing Grace, s. 67. 

10. Hvad er den eneste lovlige form for ros? Sal. 34, 3.

BEMÆRK: ‘Det sømmer sig ikke for os at rose os selv for det, vi gør. “Den vise
rose sig ikke af  sin visdom, den stærke ikke af sin styrke,  den rige ikke af sin
rigdom; men den, som vil rose sig, skal rose sig af, at han har forstand til at kende
mig, at jeg, Herren, øver miskundhed, ret og retfærdighed; thi i sådanne har jeg
behag, lyder det fra Herren.” Jer. 9, 23-24.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 219. 
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‘Overmodige, tomme ord’

11. Hvad har Peter at sige om dem, som ‘opblæses’? 2 Pet. 2, 18. Sammenlign
med Rom. 12, 3.

BEMÆRK: ‘De, som er fanget i Satans snare, er endnu ikke nået til en sund mental
holdning. De er fortumlede, anser sig selv for at være vigtige og har nok i sig selv.
O, med hvilken sorg ser Herren ikke på dem og hører deres overmodige, tomme
ord. De er opblæst af stolthed. Fjenden ser på med overraskelse over, hvor let de
blev taget til fange.’ Mind, Character & Personality, bind 1, s. 39
‘Selvophøjelse er et farligt element. Den pletter alt, den kommer i berøring med.
Den har sit udspring i stolthed, og den virker så sindrigt, at den vil tage tankerne i
besiddelse  og  styre  handlingerne,  medmindre  der  vogtes  imod  den.
Laodikeabudskabet må forkyndes med kraft,  for det er især anvendeligt  nu. Nu,
mere  end  nogensinde  før,  ses  stolthed,  verdslig  ambition,  selvophøjelse,
dobbeltspil, hykleri og bedrag. Mange taler med overmodige, tomme ord og siger:
“Jeg er rig, jeg har vundet rigdom og trænger ikke til noget.” Dog er de elendige,
fattige, blinde og nøgne.’ Review & Herald, 25. september 1900.

12. Hvordan bliver den sande kristnes liv sat i kontrast? Matt. 5, 5; Jak. 4, 6;
1 Pet. 5, 5.

BEMÆRK: ‘Tal om Jesu kærlighed og ydmyghed, men tilskynd ikke brødrene og
søstrene  til  at  give  sig  af  med  at  finde  fejl  ved  hinandens  påklædning  eller
udseende. Der er nogle, for hvem det er en fornøjelse, og når deres tanker vendes i
den  retning,  føler  de,  at  de  skal  være  menighedens  kedelflikkere.  De  bestiger
dommersædet, og så snart de ser en af deres brødre og søstre, søger de efter noget
at kritisere. Dette er en af de mest effektive måder at blive snæversynet på og lille
af åndelig vækst. Gud ønsker, at de skal forlade dommersædet, for han har aldrig
sat dem der.’ Barnet i hjemmet, s. 412.
‘Kristi liv var fyldt af et guddommeligt budskab om Guds kærlighed, og han havde
en  intens  længsel  efter  i  rigt  mål  at  meddele  denne  kærlighed  til  andre.
Barmhjertigheden  strålede  fra  hans  ansigt,  og  hans  opførsel  var  præget  af
medlidenhed  og  ydmyghed,  kærlighed  og  sandhed.  Alle  medlemmer  af  hans
stridende menighed må åbenbare de samme egenskaber, hvis de vil være med i den
sejrende menighed.’ Kraft fra det Høje, s. 366.
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Lektie 5: 24. – 30. april
‘Gør intet usømmeligt’

UDENADSVERS: Kærligheden ‘gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget,  lader
sig ikke ophidse, bærer ikke nag.’ 1 Kor. 13, 5.
STUDIEHJÆLP: In Heavenly Places, s. 230. 
LEKTIENS  MÅL:  At  studere  de  former  for  opførsel,  der  ikke  findes  hos  den
kærlige og elskelige kristne.

Indledning
‘Den vanskeligste  sag for  individer  er  at  opgive  det,  som man tror,  er  ens  ret.
Kærligheden  søger  ikke  sit  eget.  Himmelskfødt  kærlighed  rammer  dybere  end
overfladen.  Kærligheden  praler  ikke,  opblæses  ikke.  Styrket  af  Kristi  nåde  gør
kærligheden intet usømmeligt. Den, der dvæler i kærlighed, dvæler i Gud, for Gud
er  kærlighed.  Vi  behøver  alle  kærlighed,  mildhed,  ømhed,  medlidenhed  og
overbærenhed. Udeluk ethvert spor af selviskhed eller menneskelig værdighed fra
sjælen.’ Fundamentals of Christian Education, s. 282.

‘Gør intet usømmeligt’

1. Hvilken slags opførsel findes ikke hos den kærlige og elskelige kristne? 1
Kor. 13, 5a.

BEMÆRK: ‘O, hvordan kan nogen, der har sandhedens lys, det store lys, som Gud
har givet dem, trodse Guds vrede og domme ved at synde imod ham og gøre selve
de ting, som Gud har fortalt dem i sit ord, at de ikke må gøre? Hvordan kan de være
så forblændet af Satan, så de vanærer Gud lige op i ansigtet  og besmitter deres
sjæle ved bevidst at synde? Apostelen siger: “Et skuespil er vi jo blevet for hele
verden,  både  for  engle  og  mennesker.”  Vil  disse  syndere  (skal  jeg  kalde  dem
hyklere?) i Zion spørge: Hvordan er jeg et skuespil for verden, for engle og for
mennesker?  Svar for  jer  selv:  Ved mit  misbrug af  det  lys,  de privilegier  og de
velsignelser,  Gud har givet  mig,  ved usømmelige handlinger,  som fordærver og
besmitter sjælen. Idet  jeg bekender mig til at kende Gud, sætter jeg ham ude af
mine tanker og erstatter ham med en afgud?’ Testimonies to Ministers, s. 447.
‘Intet, der besmitter, vil kunne indgå i Guds stad; alle dens beboere vil være blevet
rene i hjertet. Hos den, der lærer af Jesus, vil der vise sig en tiltagende afsmag for
ligegyldighed i opførsel, usømmelig tale og grove tanker. Når Jesus bor i hjertet, vil
tanker og opførsel vidne om renhed og dannelse.’ Herren Kommer, 21. marts. 
  
2. Hvilket ansvar har vi som kristne over for andre? 1 Kor. 4, 9b; 2 Kor. 3,

2.
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BEMÆRK: ‘Leder jeg ved mit eksempel andre sind til at tage let på synd? Er jeg et
skuespil  for  verden  om moralsk  løsagtighed?  Er  jeg  et  skuespil  for  engle  om
usømmelige handlinger og legemlig moralsk besmittelse? Apostelen formaner os:
“Så  formaner  jeg  jer  da,  brødre!  ved  Guds  barmhjertighed,  til  at  bringe  jeres
legemer som et levende, helligt,  Gud velbehageligt  offer; dette er jeres åndelige
gudsdyrkelse. Skik jer ikke lige med denne verden, men lad jer forvandle gennem
en fornyelse af jeres sind, så I må kunne skønne, hvad der er Guds vilje: det gode,
velbehagelige og fuldkomne.” “Da vi nu har disse forjættelser, mine elskede! så lad
os  rense  os  fra  alt,  som  besmitter  legeme  og  ånd  og  gennemføre  hellighed  i
gudsfrygt.” ’ Testimonies to Ministers, s. 447.  
‘Det er vigtigt, at enhver sjæl, der påberåber sig Kristi navn, gør lige stier for deres
fødder. Hvorfor? Så de halte ikke føres væk fra vejen. Det er en meget forfærdelig
ting at give en sjæl et forkert eksempel og føre den ad en kroget kurs ved den måde,
du vandrer på. Hvad som helst, du ser andre gør, som din dømmekraft overbeviser
dig om, er usømmeligt for en kristen, sørg for, at du aldrig gør de samme ting selv.
Du vil vandre trygt, lige så længe du følger i Jesu fodspor.’  Our High Calling, s.
185. 

‘Vær høflige’

3. Hvordan skal vi være i stedet for at opføre os usømmeligt? 1 Pet. 3, 8.

BEMÆRK:  ‘Selv  ansigtsudtrykket  vil  uvilkårlig  virke  positivt  eller  negativt  på
andre. Vore ord, vore handlinger og vor holdning over for andre taler sit tydelige
sprog. Dersom vi er behersket af selviskhedens ånd, omgiver vi os med en usund
atmosfære. Hvis vi derimod er fyldt af Kristi kærlighed, vil den komme til udtryk i
høflighed, venlighed og hensynsfuldhed over for andres følelser. Vi vil sprede en
atmosfære af taknemmelighed og fred til dem, vi omgås i det daglige liv. Det vil
blive kendt, at vi lever for Jesus og daglig modtager ny undervisning af ham. Stadig
vil vi få mere af hans lys og fred, og vi vil kunne sige til Herren: “Din mildhed gør
mig stor.”’ Det kristne hjem, s. 26. 
‘Om  høflighed,  det  er  meget  mindre  end  hjertets  mod  eller  hellighed;  dog
forekommer  det  mig  i  mine  vandringer,  at  Guds  nåde  er  i  høflighed.’  Hilaire
Belloc: Of Courtesy. 

4. Hvordan forklarer Paulus essensen af sand kristen høflighed? Rom. 12,
10.
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BEMÆRK: ‘Guds Ånds mildnende, dæmpende indflydelse på menneskers hjerte
og sind vil gøre, at Guds børn kan samles i himmelske boliger ved Kristus Jesus.
En  kristen  udvikling  vil  finde  sted  i  hvert  eneste  hjerte  ved  Helligåndens
medvirken. Man vil finde et mildt, sagtmodigt  sind i alle, der ser hen til  Jesus.
Kristi kærlighed fører altid til kristen venlighed, renselse af sproget og en renhed i
udtryksformen, som vidner for dem, vi er sammen med, at vi ligesom Enok vandrer
med Gud. Der findes ingen voldsomhed, ingen grovhed, men en mild ynde i tale og
ånd.’ At jeg må kende Ham, 11. juli.

‘Søger ikke sit eget’

5. Hvordan  satte  Jesus  eksemplet  på  ikke  at  søge  sit  eget?  Joh.  5,  30.
Sammenlign med Joh. 8, 50 og tænk over Joh. 7, 18.

BEMÆRK: ‘Den vanskeligste sag for individer er at opgive det, som man tror, er
ens ret. Kærligheden søger ikke sit eget. Himmelskfødt kærlighed rammer dybere
end overfladen. Kærligheden praler ikke, opblæses ikke. Styrket af Kristi nåde gør
kærligheden intet usømmeligt. Den, der dvæler i kærlighed, dvæler i Gud, for Gud
er  kærlighed.  Vi  behøver  alle  kærlighed,  mildhed,  ømhed,  medlidenhed  og
overbærenhed. Udeluk ethvert spor af selviskhed eller menneskelig værdighed fra
sjælen.’ Fundamentals of Christian Education, s. 282.

6. Hvilken metode brugte Gud for at minde israelitterne om det syndige i at
søge sit eget? 4 Mos. 15, 39-40.

BEMÆRK:  ‘Her  befalede  Gud  udtrykkeligt  en  meget  enkel  indretning  af
israelitternes  klædedragt  med  det  formål  at  skille  dem  fra  de  afgudsdyrkende
nationer omkring dem. Når de så på ejendommeligheden i deres klædedragt, skulle
de huske, at de var Guds folk, der holdt hans bud, og at han havde virket på en
mirakuløs måde for at føre dem fra Ægyptisk trældom til at tjene ham og være et
helligt  folk  for  ham.  De  skulle  ikke  tjene  deres  egne  lyster  eller  efterligne  de
afgudsdyrkende nationer omkring sig, men forblive et adskilt folk, så at alle, som
så på dem, kunne sige: Disse er dem, som Gud førte ud af Ægypten, og som holder
tibudsloven. En israelit kunne kendes, så snart han sås, for gennem enkle midler
skelnede Gud ham som sin.’ Testimonies, bind 1, s. 524. 

‘Menneskene vil blive egenkærlige’

7. Hvordan  blev  Ezekiel  vist  sandheden  om  dem,  som  udtrykte  megen
kærlighed, når de kom for at lytte til hans budskab? Ez. 33, 31.
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BEMÆRK:  ‘Den  klasse,  der  fremstilles  af  de  uforstandige  jomfruer,  er  ikke
hyklere. De har agtelse for sandheden, de har fremholdt den, de føler sig knyttet til
dem, som tror på sandheden, men de har ikke overgivet sig selv til Helligåndens
påvirkning. De er ikke faldet på Klippen, Jesus Kristus, og har ikke tilladt den at
knuse deres  gamle  natur.  Denne klasse beskrives også som sæden,  der  faldt  på
stengrund. De tager villigt mod ordet, men de undlader at efterleve dets principper.
Dets indflydelse over dem varer kun kort. Ånden virker på menneskenes hjerter,
eftersom de selv ønsker og tillader det, og den søger at give dem et andet sind, men
den klasse, som fremstilles ved de uforstandige jomfruer, har været tilfreds med en
overfladisk påvirkning. De kender ikke Gud. De har ikke studeret hans karakter, de
har ikke haft samfund med ham, derfor forstår de ikke, hvorledes de skal stole på
ham, hvorledes de skal se på ham og leve. Deres gudsdyrkelse udarter sig til at
blive en formsag. “De kommer til dig, som var der opløb, og sætter sig lige over for
dig for at høre dine ord. Men de gør ikke derefter; thi der er løgn i deres mund, og
deres hjerte higer efter vinding.” Ez. 33, 31. Apostlen Paulus henviser til, at dette
vil blive et særligt karaktertræk hos dem, der lever lige før Kristi andet komme.
Han siger: “Det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme strenge tider. Thi
menneskene vil blive egenkærlige, … lystens venner snarere end Guds venner; de
har gudsfrygts skin, men fornægter dens kraft.” 2 Tim. 3, 1-5.’ Lys over hverdagen,
del 2, s. 228-229.

8. Hvordan advarer Kristus dem, som sætter det at søge deres eget højere
end de ting, der har evig værdi? Luk. 9, 25.

BEMÆRK: ‘Kristus er vort eksempel. Han gav sit liv som et offer for os, og han
beder os give vort liv som et offer for andre. Vi kan således kaste den selviskhed
ud, som Satan konstant stræber efter at plante i vore hjerter. Denne selviskhed er
døden for al fromhed og kan kun overvindes ved at vise Guds kærlighed til vore
medmennesker.  Kristus  vil  ikke  tillade  ét  selvisk  menneske  at  komme  ind  i
himmelens  sale.  Intet  begærligt  menneske  kan gå  igennem perleportene;  for  alt
begær er afgudsdyrkelse.’ Review & Herald, 11. juli 1899.

‘Lader sig ikke ophidse’

9. Hvilket råd gav Jesus om, hvordan man skal takle provokation? Matt. 5,
39-41.

BEMÆRK: ‘Og det sind, der bevares mildt trods krænkelser, taler sandhedens sag
mere virkningsfuldt end nogen bevisførelse, hvor overbevisende den end er.’  Den
store Mester, s. 237.
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‘Den mest passende værdighed, du kan eje, er den kristne selvbeherskelse, som vil
udholde provokation.’ Daughters of God, s. 169.
‘Dér,  hvor Kristi Ånd er i hjertet, vil Kristi karakter blive åbenbaret, og der vil
blive udvist mildhed under provokation og tålmodighed under prøvelse.’ Reflecting
Christ, s. 59.

10. Hvilket eksempel gav Kristus, da han blev provokeret? Luk. 11, 53-54; 1
Pet. 2, 23. Se Es. 53, 7.

BEMÆRK: ‘Alle de, der bekender sig til  at være gudfrygtige,  har den helligste
forpligtelse  til  at  styre  deres  temperament  og udvise selvkontrol,  selv under de
største provokationer. De byrder, der blev lagt på Moses, var store, og kun få vil
nogensinde blive prøvet så hårdt som han; men selv dette var ikke en undskyldning
for hans synd. Gud har stillet store hjælpekilder til rådighed for sit folk, og hvis de
stoler  på  hans  styrke,  vil  de  aldrig  blive  et  bytte  for  omstændighederne.  Den
stærkeste fristelse er ikke en undskyldning for synd. Hvor stort et pres en sjæl end
kommer ud for, er det dog os, der begår overtrædelsen. Det står ikke i Jordens eller
Helvedes magt at tvinge nogen til at gøre det onde. Satan angriber os på vore svage
punkter, men vi behøver ikke at blive besejret. Hvor stærkt og uventet angrebet end
er,  har  Gud dog sørget  for  hjælp,  og i  hans styrke  kan  vi  sejre.’  Patriaker  &
Profeter, s. 214. 

‘Bærer ikke nag’

11. Hvilken holdning vil blive fundet i den kærlige og elskelige kristen? 1 Kor.
13, 5b. 

BEMÆRK: ‘Kærligheden mistænker ikke, den udlægger altid andres motiver og
handlinger i det mest gunstige lys. Kærligheden vil aldrig unødigt afsløre andres
fejl. Den lytter ikke ivrigt til ugunstige rygter, men søger hellere at genkalde nogle
gode egenskaber hos den, der er smædet.’ Testimonies, bind 5, s. 168.

12. Hvordan bliver vi advaret mod faren ved at sprede rygter? 3 Mos. 19, 16.
Se også Ordsp. 18, 8. Betragt Ordsp. 20, 19; 26, 20. 

BEMÆRK: ‘Løse rygter er den hyppigste årsag til at ødelægge brødrenes enhed.
Der er nogle, der med åbent sind og øre er parat til at opfange enhver skandale. De
finder små hændelser frem, som i sig selv er ubetydelige, men som bliver gentaget
og  overdrevet,  indtil  et  menneske  gøres  til  overtræder  for  et  ords  skyld.  Deres
motto  synes  at  være:  “Fortæl  det  til  os,  og  vi  vil  fortælle  det  videre.”  Disse

33



Lektie 5: 24. – 30. april
bagvaskere udfører med forbavsende troskab Djævelens arbejde uden at vide, hvor
afskyelig deres adfærd er i Guds øjne. Hvis de ville bruge halvdelen af den energi
og iver, som de ofrer på dette vanhellige tidsfordriv, til at ransage deres eget hjerte,
ville de finde så meget at gøre med at rense deres egen sjæl for ondt, at de ikke ville
have tid eller lyst til at kritisere deres brødre. Vort sinds dør burde være lukket for
“de siger” og “jeg har hørt.” Hvorfor skulle vi ikke i stedet for at tillade skinsyge
eller onde anelser at komme ind i vore hjerter gå til vore brødre, og efter frimodigt,
men venligt at have forelagt dem de dårlige ting, vi har hørt om deres karakter og
omdømme, bede med og for dem?’ At jeg må kende Ham, 27. juni.
‘Mens vi ikke kan have samfund med dem, som er Kristi bitre fjender, må vi opøve
den  ånd  af  sagtmodighed  og  kærlighed,  der  kendetegnede  vor  Mester,  en
kærlighed, der ikke bærer nag.’ Gospel Workers, 1892 udgave, s. 444.
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Lektie 6: 1. – 7. maj
‘Glæder sig ikke over uretten’

UDENADSVERS: Kærligheden ‘glæder sig ikke over uretten, men glæder sig over
sandheden.’ 1 Kor. 13, 6.
STUDIEHJÆLP: Kristus Alene, 26. oktober.
LEKTIENS MÅL: At studere, hvad den kærlige respons til andres synder er.

Indledning
‘Når der findes fejl hos en broder eller ulykke rammer ham, vil den, i hvem sand
kærlighed bor, ikke søge at offentliggøre det og sige: “Jeg fortalte dig, hvordan det
ville være; jeg fortalte dig, at man ikke kunne stole på ham. Jeg arbejdede på at
fjerne ham fra den indflydelsesstilling; for jeg vidste, at man ikke kunne stole på
ham.”  Ved  således  at  dvæle  ved  hans  svaghed  opelsker  du  en  ånd  af
mistænksomhed; du giver ingen åndelig hjælp til din broder, ingen mildhed, ingen
kærlighed. Den kolde, selvbesmittede atmosfære er som en åndelig malaria, og den
fejlende broder mærker de følelser, der næres imod ham, i sit hjerte. På sin side
bliver  han  mismodig  og  mister  troen  på  sine  brødre  og  bliver  ligegyldig  og
ligeglad. Men det er ikke sådan, vi skal behandle dem, som er svage i troen, de,
som ikke har megen karakterstyrke. Kursen for, hvordan vi skal handle, er tydeligt
udstukket: “Brødre, om nogen skulle blive overrasket af en synd, da hjælp et sådant
menneske til rette, I åndelige, med sagtmodig ånd, og se du selv til, at ikke også du
bliver fristet.”’ Review & Herald, 17. november 1896. 

‘Glæder sig ikke over uretten’

1. Hvad er en yderligere egenskab ved den kærlige og elskelige kristen? 1
Kor. 13, 6a. Sammenlign med 2 Tess. 2, 12. (Det ord, der er oversat med
‘uretfærdigheden’ i 2 Tess. 2, 12, er det samme ord, der er oversat med
‘uretten’ i 1 Kor. 13, 6.)

BEMÆRK: ‘Eftersom vi ikke kan læse hinandens hjerter, skal vi passe på, at vi
ikke tilskriver noget menneske forkerte motiver, så vi finder os selv involveret i
skyld, der ligner Mirjams, og fordømmer dem, som Herren underviser og leder, og
således bringer Guds irettesættelse over os. Og hvor mange er der dog ikke, som
udlægger andres ord og gerninger i det værst tænkelige lys. Enhver lille ting bliver
nøje undersøgt i lyset af disse menneskers fordærvede forstand, som giver sig ud
for at være dommere, i stedet for at overveje, at de selv kunne være forkert på den,
som Aron og Mirjam var.  De gentager deres mistanke for andre,  som fortsætter
bebrejdelsen, og således bliver selve den gerning udført, som Satan ønsker. Denne
gerning er det, der kaldes “at glæde sig over uretten.” Kærligheden “glæder sig ikke
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over  uretten,  men  glæder  sig  over  sandheden;  den  tåler  alt,  tror  alt,  håber  alt,
udholder alt. Kærligheden ophører aldrig.” Dette er Kristi side af spørgsmålet. Den
modsatte ånd er allerede blevet beskrevet. Den fører én til at dvæle ved andres fejl
og overse deres gode egenskaber. Når en fejl begås, ser den tilbage for at samle alle
lignende  gerninger  op  og  gemme  på  alle  disse  for  at  bekræfte  de  mørkeste
antagelser og tilskrive de værste motiver.’ Signs of the Times, 14. marts 1892.

2. Hvad siger Paulus et andet sted om dem, der glæder sig over andres uret?
Rom. 1, 32. Læs versene 28-32. 

BEMÆRK: ‘Når de, der bestrider Guds sandhed, sender bud efter mennesker for at
modsætte  sig  sandheden med falskhed og vildfarelse,  er  dette  tidspunktet  til  at
iagttage deres ords indflydelse på forsamlingen. De, som ikke ønsker en kundskab
om sandheden, vil grådigt tage del af den ret af behagelige fabler, der fremstilles
for dem. De vil lytte omhyggeligt til usandhederne fra glubske ulve i fåreklæder.
De hører til dem, der glæder sig over uretten. De indgyder deres hjerter, som ikke
ønsker Guds vej, den samme onde modstand, som er i deres egne hjerter. Og de vil
udøve den samme ånd mod Guds lovlydige folk i denne tid, som jøderne gjorde, da
de  nægtede  at  tro  på  de  sandheder,  som  Kristus  åbenbarede  for  dem.  Kristus
fremstillede profetierne fra Det Gamle Testamente for dette folk og viste dem, at de
opfyldte de profetier ved at forkaste ham. Men de fortsatte i deres onde kurs og
fuldførte de gerninger, som står optegnet imod dem i himmelens bøger, og som har
bragt evig vanære over dem som en nation.’ Manuscript Releases, bind 16, s. 90. 

‘Hjælp et sådant menneske til rette’

3. Hvad  er  uret?  Jak.  3,  6;  Rom.  1,  29.  (Det  ord,  der  er  oversat  med
‘uretfærdighed’ er det samme ord, der er oversat med ‘uretten’ i 1 Kor.
13, 6.) Betragt 1 Joh. 3, 7.

BEMÆRK: Det ord, der er oversat med uretten, er det græske ord ‘adikia.’ Det
bruges til at henvise til 1) en dommers uretfærdighed, 2) uretfærdighed i hjertet og
livet, 3) en gerning, der overtræder lov og retfærdighed, uretfærdighedshandling.
Det er værd at bemærke, at Bibelen konsekvent tænker på synd udtrykt ved syndige
handlinger, enten i ord, handling eller tanke, snarere end som en tilstand, som vi
fødes ind i. Synd er en viljeshandling.
‘“Glæder sig ikke over uretten,” læg mærke til det: apostelen mente, at dér, hvor
der næres ægte kærlighed for dyrebare  sjæle,  vil  den vises mod dem, der mest
trænger til den tålmodighed, der “er langmodig og mild.” Den vil ikke være rede til
at forstørre et lille fejltrin eller direkte fejltagelse til store, utilgivelige forseelser, og
den vil ikke udnytte andres fejltagelser. Kærlighed til sjæle, for hvis frelse Kristus
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døde, vil ikke gøre det, som vil afsløre de fejlendes fejl og svagheder for andre.’
Gospel Herald, 1. maj 1898. 

4. Hvordan skal vi reagere, når vi ser en anden person falde i synd? Gal. 6,
1.

BEMÆRK: ‘Når du ser et menneske kæmpe slaget med næsten alt imod sig, vil du
så vise den sataniske side af din karakter og lægge din indflydelse til det folkelige
råb:  Korsfæst  ham,  korsfæst  ham?  Hvorfor  ikke  praktisere  venlighedens  lov?
Hvorfor ikke dvæle ved karakterens gode egenskaber? Hvorfor holde ord foran dig
og i dine læber, som dufter af mistillid, som viser selve hjertets værste forestilling?
Hvorfor vil du ikke praktisere kærlighedens lov? Hvorfor vil du ikke nære en mild,
medlidende,  venlig ånd? Hvorfor  være så kold,  ufølsom, hjerteløst  og satanisk?
Hvorfor glæde dig over uretten i stedet for over sandheden?’ Special Testimony to
the Battle Creek Church, s. 21.
‘“Glæder sig ikke over uretten” … Disse ord er påbud fra himmelen, og de skal
praktiseres i det daglige liv. Hvis nogen tager fejl, så gå til den, som du mener,
tager fejl og fortæl ham om hans fejltagelse så mildt og respektfuldt, som du ville
ønske at blive behandlet, hvis du var i hans sted, i stedet for at fortælle andre om
det. Hvis han ikke bliver fortalt om sin fejl; men der i stedet er ond mistanke blandt
andre, og ingen anstrengelse bliver gjort for at frelse den fejlende ved at fortælle
ham om hans fare,  hvordan vil Gud så betragte dem, som gør denne grusomme
gerning?’ Manuscript Releases, bind 18, s. 334.

‘Bær over med hinanden og tilgiv hinanden’

5. Hvordan blev Ezekiel vist dem, på hvem Herren vil sætte sit mærke? Ez.
9, 4.

BEMÆRK:  ‘Kærligheden  “glæder  sig  ikke  over  uretten,  men  glæder  sig  over
sandheden.”  Den,  hvis  hjerte  er  gennemsynet  af  kærlighed,  vil  sørge  dybt  over
andres  fejltrin  og  svagheder,  men fryde  sig,  når  sandheden sejrer,  når  den  sky
forsvinder, der har kastet sin skygge over en andens rygte, og når synden bekendes
og fejlene rettes.’ Kristus Alene, s. 315.

6. Hvordan skal den kærlige og elskende kristens holdning være over for
andres synder i stedet for at glæde sig over dem? Kol. 3, 12-14.

BEMÆRK:  ‘Hvor  mange  vender  sig  ikke  bort,  når  en  broder  tager  fejl,  og
overlader  ham til  sig selv til  at  følge sin forkerte  kurs,  til  at forlade Kristus og
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sandheden! Og de behandler ham ikke blot med ligegyldighed, men deres ukloge
ord og ligegyldige opførsel  fremskynder  hans rejse på den nedadgående vej.  Er
dette Kristi kærlige Ånd? Skal vi skubbe én, der er ved at falde bort, ind i større
mørke? Kom ikke Jesus, Guds Søn, for at opsøge og frelse de fortabte? “Lad det
samme sindelag være i jer, som var i Kristus Jesus.” Var ikke vor Frelser mild og
medlidende  over  for  alle?  Græd  han  ikke  over  dem,  der  forkastede  hans
barmhjertighed, og rakte han ikke sine hænder ud mod et oprørsk folk hele dagen
lang? Vi burde være kærlige over for vore medmennesker, for de er købt med Kristi
blod. Vi er ikke så medfølende, som vi burde være. Denne selvagtelse må fjernes
med roden, denne ånd af farisæisk betydning må dæmpes. Vi er ikke sat her for at
behage eller forherlige os selv, men for at forherlige Gud ved at leve til gavn for
mennesker. Enhver kristen bør udøve den samme medlidenhed mod de fejlende,
som han ønsker, skal vises mod ham selv, men i mange tilfælde er netop de, som er
mest  følsomme under  irettesættelse,  de  mest  ufølsomme over  for  dem,  som de
fordømmer. Hvor let er det ikke at fortælle andre om hans fejl, hvis en broder begår
fejl, før et ord siges til ham. En sådan kurs er ikke i overensstemmelse med den
bibelske regel. Gud ønsker ikke, at vi skal afsløre andres mangler for den vantro
verden  eller  endda for  brødrene  i  menigheden,  medmindre  det  er  nødvendigt  i
udførelsen af Bibelens anvisning.’ Signs of the Times, 18. maj 1888.
    

‘Glæder sig over sandheden’

7. Hvad finder den kærlige og elskelige kristen sin glæde i snarere end at
triumfere over andres synder? 1 Kor. 13, 6b. Betragt Sal. 1, 2.

BEMÆRK: ‘Kærlighed til sandheden og et ægte ønske om fremskridt i forståelsen
af ordet, vil gøre, at du hverken bliver uvirksom eller ufrugtbar i Guds tjeneste. Idet
du lærer, bør du søge efter anledninger til at forklare sandheden for andre. Fristeren
holder øje med dig i din usikkerhed. Han vil gøre en afgjort  anstrengelse for at
sikre dig til at tjene hans sag. Hvor få forstår Satans store kraft til at bedrage. Luk
enhver dør, som han kan komme ind igennem. Overgiv dig selv, legeme, sjæl og
ånd til Gud. Stil dig selv under dem, som underviser og adlyder sandheden, og lær
alt, hvad du kan, af dem. Når du stiller dig under Helligåndens indflydelse, kan du
se lyset i Guds lys, og du vil glæde dig i hans sandhed. Hold dig i hans lys’ cirkel,
hvor hans lys næres, og lad “jeres lys skinne for menneskene, for at de må se jeres
gode gerninger og prise jeres Fader, som er i Himlene.”’ Loma Linda Messages, s.
184.

8. Hvordan skildrede Kristus dem, som ikke elsker sandheden? Matt. 25, 1-
3. Læg også mærke til versene 8-12.
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BEMÆRK:  ‘De  fem  uforstandige  jomfruer  havde  lamper  (dette  betyder  en
kundskab om Skriftens sandhed),  men de havde ikke Kristi nåde. Dag efter dag
gennemgik de en runde af ceremonier og ydre pligter, men deres tjeneste var livløs,
uden Kristi retfærdighed. Retfærdighedens Sol skinnede ikke ind i deres hjerter og
sind, og de havde ikke den kærlighed til sandheden, som tilpasser til Kristi liv og
karakter, billede og påskrift. Nådens olie var ikke blandet med deres anstrengelser.
Deres religion var en tør skal uden virkelig kerne. De holdt fast på læresætningers
former, men de var bedragede i deres kristne liv, fulde af selvretfærdighed, og de
undlod at lære lektier i Kristi skole, som ville have gjort dem vise til frelse, hvis de
var blevet praktiseret.’ Christian Service, s. 263.

‘Kærlighed til sandheden’

9. Hvad  siges  der  om  dem,  som  undlader  at  modtage  kærlighed  til
sandheden? 2 Tess. 2, 10. Betragt Joh. 14, 6; 1, 14.

BEMÆRK: ‘Kun de, der har læst flittigt i Bibelen, og som har fået kærlighed til
sandheden, skærmes mod det vældige blændværk, der holder verden fangen. Ud fra
Bibelens  vidnesbyrd  vil  de  kunne  afsløre  bedrageren  i  hans  forklædning.
Prøvelsens tid kommer til alle. Når menneskene bliver sigtet i fristelsens sold, skal
det vise sig, hvem der er sande kristne. Er Guds folk nu så rodfæstede i hans ord, at
de ikke lader sig lokke af, hvad de ser og hører? Vil de i en sådan krisesituation
holde sig til Bibelen og til Bibelen alene? Hvis muligt vil Satan hindre dem i at
forberede sig til  at  holde stand den dag.  Han vil arrangere tingene,  så de bliver
omgærdet på alle sider, og besnære dem med jordiske skatte. Han får dem til at
bære tunge og besværlige byrder, så deres hjerter er opfyldt af dagliglivets tarv og
prøvelsens dag kommer over dem som en tyv om natten.’ Konfrontation, s. 512.
 
10. Hvad vil følgen være af ikke at modtage kærlighed til sandheden? 2 Tess.

2, 11-12.

BEMÆRK: ‘Der er mange i menigheden,  som tager det for givet,  at de forstår,
hvad  de  tror,  men  som  ikke  kender  deres  egen  svaghed,  før  der  opstår
stridsspørgsmål. Når de er skilt fra trosfæller og er nødt til at stå alene og til selv at
forklare deres trosanskuelser, vil de blive overrasket over at finde, hvilke forvirrede
begreber de har om det, som de havde taget for at være sandhed. Sikkert er det, at
der iblandt os er foregået en afvigelse fra den levende Gud, og man har vendt sig til
mennesker, idet man har stillet menneskelig visdom i stedet for den guddommelige.
Gud vil vække sit folk; hvis andre midler slår fejl, så vil der iblandt dem opstå
vranglære, som vil sigte dem og skille avnerne fra hveden. Herren opfordrer alle,
som tror på hans ord, til at vågne op af søvnen. Der er kommet dyrebart lys, som
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svarer til denne tid, bibelske sandheder, som påviser de overhængende farer. Dette
lys bør lede os til flittigt studium i Skriften og til den mest kritiske undersøgelse af
vore standpunkter.’ Evangeliets Tjenere, s. 223. 
‘De, der  ikke ønsker at  godtage Bibelens klare,  slående sandheder,  søger stadig
efter  hyggelige  fabler,  der  kan berolige  deres  samvittighed.  Jo mindre åndelige,
selvfornægtende  og  ydmygende  de  fremsatte  læresætninger  er,  jo  større  gunst
bliver de modtaget med. Disse personer fornedrer de intellektuelle kræfter, så de
kan tjene deres egne kødelige lyster. De er alt for kloge i deres egen overbevisning
til at ransage Skriften med et angerfuldt sind og inderlig bøn om Guds vejledning
og har derfor intet værn mod vildfarelser og vrangforestillinger. Satan er parat til at
opfylde, hvad hjertet begærer, og han stikker sit bedrag ud i stedet for sandheden.
På den måde vandt pavedømmet sin magt over mennesker, og protestanter følger
samme vej ved at afvise sandheden, fordi den er forbundet med et kors. Alle de, der
tilsidesætter Guds ord for at studere skik og brug og taktik, så de ikke kommer til at
skille sig ud fra verden, ender med at betragte fordømmelsesværdigt kætteri som
religiøs sandhed. De, der afviser sandheden af egen fri vilje, vil acceptere enhver
tænkelig form for vildfarelse. Den, der betragter ét bedrag med afsky, tager gladelig
imod et  andet.  Apostlen Paulus taler om dem, der  “ikke tog imod kærlighed til
sandheden, så de kunne blive frelst,” og siger: “Derfor sender Gud over dem en
vildførende magt, så de tror løgnen, for at de skal rammes af dommen, alle de, som
ikke troede  sandheden,  men  fandt  behag  i  uretfærdigheden.”  2  Tess.  2,  10-12.
Stillet over for en sådan advarsel sømmer det sig for os at være på vagt og passe på,
hvad det er for lære, vi tager imod.’ Konfrontation, s. 432-433. 
   

‘Nu ved jeg vist, at du er en Guds mand’

11. Hvordan bliver vi vist, at sandfærdighed er en egenskab hos den sande
kristen? 1 Kong. 17, 24.

BEMÆRK: ‘Idet hjertet er åbent for ordet til at komme ind, vil lys fra Guds trone
skinne ind i sjælen. Det ord, næret i hjertet, vil give eleven en skat af kundskab,
som er uvurderlig. Dets forædlende principper vil stemple karakteren med ærlighed
og sandfærdighed, afholdenhed og hæderlighed.’ Our High Calling,  s. .

12. Hvordan bliver beviset på, at man er en kærlig og elskelig kristen, vist? 1
Joh. 3, 18.

BEMÆRK: ‘“Børnlille,  lad os  ikke elske  med ord,  ej  heller  med tunge,  men i
gerning og sandhed.” En ånd af ligegyldighed over for vore brødre er kommet ind i
vore  menigheder,  og  religionen  hos  mange  er  blevet  kold,  selvisk  og  ukærlig
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farisæisk. Den Sande Rådgiver har talt ord af den allerstørste betydning til alle vore
sjæle.’ Review & Herald, 10. februar 1891.
‘Her  skildrer  den  elskede  discipel  trofast  vore  religiøse  forpligtelser  over  for
hinanden. Testen på ægte religiøs erfaring og helliggørelse ved sandheden er klart
defineret. Ordets undervisning er tydelig og udtrykkelig angående den kærlighed,
vi burde have for hinanden.’ Signs of the Times, 20. oktober 1898.
‘Det er umuligt for nogen at have Guds kærlighed og undlade at have medlidenhed
med sine medmennesker. Jesu kærlighed i hjertet vil altid blive åbenbaret i mild
kærlighed for de sjæle, for hvem Kristus betalte så høj en pris. “Lad os ikke elske
med ord, ej heller med tunge, men i gerning og sandhed. Derpå skal vi kende, at vi
er af sandheden; og da kan vi for hans åsyn stille vore hjerter tilfreds… Og hvad vi
end beder  om, får  vi  af  ham, fordi  vi  holder  hans bud og gør  det,  der  er  ham
velbehageligt.” En ukærlig kristen findes ikke. Den, som er forenet med Kristus i
ord, i liv og i gerning, bærer det levende vidnesbyrd, at han har Kristi sindelag og
ånd.’ Home Missionary, 1. august 1896.
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‘Kærligheden vil vare længere end alt’ 

UDENADSVERS: ‘Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.’ 1 Kor. 13, 7.
STUDIEHJÆLP: Mesterens efterfølgere, s. 290-291.
LEKTIENS MÅL: At studere hvad vor himmelske Faders kærlighed lærer os om,
hvordan vi skal elske hinanden.

Indledning
‘Om også bjergene viger, om også højene rokkes, min kærlighed viger ej fra dig,
min  fredspagt  rokkes  ikke,  så  siger  Herren,  din  forbarmer.”  Når  vi  modtager
Kristus i  sjælen som en blivende gæst,  vil  Guds fred,  som overgår  al  forstand,
bevare vort hjerte og sind. Der findes ingen anden grundvold for fred end denne.
Kristi nåde, der modtages i hjertet, undertrykker fjendskab, den dæmper strid og
fylder sjælen med kærlighed. Den, som har fred med Gud og sine medmennesker,
kan ikke gøres elendig. Der vil ikke findes misundelse i hans hjerte, der vil ingen
plads være til ond mistanke, had kan ikke eksistere. Det hjerte, som er i harmoni
med Gud, er delagtig i himmelens fred og vil  sprede sin velsignede indflydelse
rundt  omkring.  Som duggen  vil  fredens  ånd  hvile  på  hjerter,  der  er  trætte  og
besværede af verdslig strid.’ Signs of the Times, 27. december 1905.

‘Vore sygdomme bar han’

1. Hvad var Kristi kærlighed villig til at bære for os? 1 Pet. 2, 24.   

BEMÆRK: ‘I Kristus gav Gud sig selv for vore synder. Han led korsets grufulde
død, “en retfærdig for uretfærdige,” for at han måtte kunne åbenbare sin kærlighed
for os og drage os til sig. Og han siger: Vær “gode mod hverandre og barmhjertige,
så I tilgiver hverandre, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus.” (1 Pet. 3, 18; Ef. 4,
32).  Lad  Kristus,  det  guddommelige  liv,  bo i  jer  og igennem jer  åbenbare  den
himmelfødte kærlighed, som vil vække håb hos den, der er uden håb, og bringe
Himmelens fred til det hjerte, som synden har ramt. Dette er den betingelse, der
møder  os  på  tærskelen,  når  vi  kommer  til  Gud,  at  vi,  idet  vi  modtager
barmhjertighed fra ham, hengiver os selv til at åbenbare hans nåde for andre.’ Med
Mesteren på bjerget, s. 116.
‘Der var én, som var villig til at dø i mit sted, så en så uværdig sjæl kunne leve. Og
han var villig til at træde på korsets vej, alle mit livs synder at tilgive. De er naglet
til korset; de er naglet til korset. Åh, hvor meget han var villig til at bære! Hvilke
kvaler og tab, Jesus gik til  korset, men han bar mine synder med sig der.’ Mrs
Frank A. Breck.
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2. Hvad ellers bar Kristus i sin kærlighed for os? Es. 53, 4a.

BEMÆRK: ‘Intet  sprog kan udtrykke denne kærlighed;  vi  kan kun beskrive en
svag grad af kærlighed, som overgår al forstand… Jesus bar ydmygelsen, skammen
og skændselen, der med rette tilkom synderen. Han var himmelens Majestæt, han
var  herlighedens  Konge,  han  var  lig  med  Faderen,  og  dog  iklædte  han  sin
guddommelighed  med  menneskelighed,  så  menneskelighed  kunne  berøre
menneskelighed,  så  guddommelighed  kunne  gribe  guddommelighed.  Var  han
kommet som en engel, kunne han ikke have været delagtige med os i vore lidelser,
kunne  ikke  være  blevet  fristet  i  alle  ting  ligesom  vi,  han  kunne  ikke  have
medlidenhed med vore sorger; men han kom i menneskehedens klædning, så han
som vor stedfortræder og selvskyldner på vore vegne kunne besejre mørkets fyrste
og ved sin fortjeneste gøre os til sejrherrer. Mens vi står i skyggen af Golgatas kors,
fylder inspirationen af hans kærlighed vore hjerter. Når jeg ser på ham, som mine
synder har gennemboret,  kommer inspirationen fra det høje over mig; og denne
inspiration  kan  komme  over  enhver  af  jer  gennem  Helligånden.  Medmindre  I
modtager Helligånden, kan I ikke have Guds kærlighed i sjælen; men gennem en
levende forbindelse med Kristus bliver vi indgydt kærlighed, iver og alvor. Vi er
ikke som en blok af marmor, som kan reflektere solens lys,  men som ikke kan
indgydes liv. Vi er i stand til at reagere på de klare stråler fra retfærdighedens Sol,
for når Kristus oplyser vore sjæle, giver han lys og liv. Vi drikker Kristi kærlighed,
ligesom grenen drager næring fra stammen. Hvis vi er indpodede i Kristus, hvis vi
fiber  for  fiber  er  forenede  med  det  levende  Vintræ,  så  vil  vi  åbenbare  denne
kendsgerning ved at bære rige klaser af frugt. Hvis vi er forbundet med lys, vil vi
være kanaler for lys, og i vore ord og handlinger vil vi afspejle lys til verden. De,
som  virkelig  er  kristne,  griber  den  gyldne  kæde,  som  forbinder  jorden  med
himmelen, som knytter det dødelige menneske med den evige Gud. Det lys, som
skinner i Jesu ansigt, skinner i hans efterfølgeres hjerter til Guds ære.’ Review &
Herald, 27. september, 1892.

‘Tåler alt’

3. Hvad bliver vi bedt om at bære? Gal. 6, 2.

BEMÆRK: ‘Guds kærlighed vil skænkes hans folk, hvis de vil gøre,  som Jesus
gjorde, hvis de vil fornægte selvet og løfte korset. Kristus tog vore skrøbeligheder,
og vi skal bære hinandens byrder. Vi læser om Kristus: “Da han så folkeskarerne,
ynkedes han inderligt over dem.” Disse ord er nøglen til hans livsgerning. Vi skal i
vort  liv  åbenbare  den  medfølelse,  som han  åbenbarede.’ Review  & Herald, 4.
august, 1903.
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4. Hvorfor skal vi bære andres byrder? Hvad er Kristi lov? Joh. 15, 12.

BEMÆRK: ‘Kristus kræver, at vi skal elske hverandre. Golgatas kors vil svare på
hvor meget. Han elskede os indtil døden, og han sagde: “I skal elske hverandre,
ligesom jeg har elsket jer.” “Derpå skal alle kende, at I er mine disciple, om I har
indbyrdes kærlighed.” Og når denne gensidige tålmodighed og ømhed er en realitet
blandt os,  vil  vi  værdsætte betydningen af det  billede,  apostelen anvendte til  at
repræsentere Kristi menighed. “I er nu Kristi legeme og hver for sig hans lemmer.”
I vil da bære hinandens byrder og således opfylde Kristi lov.’ Signs of the Times,
18. maj, 1888.

‘Tror alt’

5. Hvilken indstilling skal vi have over for andre? 1 Kor. 13, 7b. Sammenlign
med 2 Kor. 7, 16.

BEMÆRK:  ‘Misundelse  forårsagede  det  første  dødsfald  på  denne  jord.  Al
selviskhed stammer fra Satan. Alle mennesker tilhører én stor familie, nemlig Guds
familie. De må respektere og elske hinanden. De må ikke tillade sig at bruge ord,
der  sårer  eller  krænker.  Ingen  må være uærlig,  så han mister  sine medborgeres
tillid. Egoisme og uretfærdighed skaber sorg. Under denne skadelige indflydelse
mister man sin finfølelse med hensyn til at elske hinanden, som Kristus har elsket
os.’ Kristus Alene, s. 293.
‘Skulle du på nogen måde blive mistænksom på én, der ikke er i harmoni med dig,
ville du skabe problemer. Når din vilje og vej krydses, opstår bitre følelser i dit
hjerte. Du nærer en følelse af had mod den, som du synes, har begået en fejl. Du
glemmer, at når en broder begår en fejl, skal du hjælpe “et sådant menneske til
rette… med sagtmodig ånd, og se du selv til, at ikke også du bliver fristet.” Vi er på
vildspor,  når  vi  nærer  bitre  følelser  mod  nogen  af  Herrens  købte  ejendom.’
Christian Leadership, s. 63.

6. Hvordan udtrykte Paulus sin tillid til de troende i Tessalonika? 2 Tess. 1,
3-4. Sammenlign med 2 Kor. 2, 3-4.

BEMÆRK: ‘Kærlighed til Kristus betyder en bred, udvidet kærlighed til hinanden,
den kærlighed, som nu savnes meget. Mangelen på kærlighed fører til mangelen på
respekt for hinanden og forsømmelsen af sand høflighed. Der er kritik, fejlfinding,
videregivelse  af  ord  talt  i  fortrolighed,  og  disse  bruges  til  at  støtte  Satans
beskyldninger,  som  har  meget  travlt  med  at  så  mistillid,  jalousi  og  bitterhed.
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Hvorfor  løber menighedens medlemmer så beredvilligt  ind i dette onde arbejde,
mens  de  forbigår  de  dyrebare  ting?  Hvorfor  taler  de  ikke  anerkendende  og
opmuntrende ord til hinanden og dermed vander den dyrebare kærlighedsplante, så
den ikke dør ud af hjertet?’ Bible Echo, 1. marts 1892.    

‘Håber alt’

7. Hvilken  holdning  til  livet  bør  karakterisere  den  kærlige  og  elskelige
kristen? 1 Kor. 13, 7c.  

BEMÆRK: ‘Når nogen spørger  dig,  hvordan du har det, skal  du ikke klage og
knurre og prøve at finde på noget sørgeligt at fortælle dem for at få deres sympati;
men grib deres hånd og sige: “Pris Gud! Gud er Herren, og højlovet er Herren! Jeg
elsker ham, fordi han først elskede mig.” Lad din samtale være glad og håbefuld.
Tal  ikke  nedslående  om din  mangel  på  tro  og  om dine  sorger  og  lidelser,  for
Djævelen  fryder  sig  ved  at  høre  sådanne  ord.  Når  du  taler  om  dystre  emner,
forherliger du fjenden. Tal tro og håb og mod og giv således Gud æren. I stedet for
at sladre og dermed gøre fortræd skal vi fortælle om Kristi mageløse kraft og tale
om hans herlighed og således lovprise og opløfte Herren, Hærskarernes Gud, og
opøve os selv i at synge sejrssangen i herlighedens rige. Ved at begynde at synge
sejrs-  og  taksigelsessange  nu  kan  vi  forberede  os  selv  til  at  synge  Moses’  og
Lammets sang, når vi mødes på glarhavet.’ The Upward Look, s. 306.

8. Hvordan udtrykte Jesus den samme tanke, især for dem, som lever i de
sidste dage? Luk. 21, 28.

BEMÆRK:  ‘Herren  jeres  Frelser  befaler  mig  at  give  jer  denne  besked:  Nær
kærlighed, for kærlighed er af Gud. Hårdhed og beskyldning er af Djævelen. Opøv
kærlighed og udtryk den med venlige, ømme, sympatiske ord, som tales i enkelthed
og kristuslighed. Tal med glæde og håb, uanset om du føler dig håbefuld eller ej.
Tal om tro og kærlighed og “vær en pryd for Guds, vor frelsers, lære i ét og alt.” Vi
kan ikke herliggøre Gud bedre end ved at vidne om den kendsgerning, at der er fred
og glæde i Frelseren gennem hans rige nådes kraft. Glade og hellige bestræbelser
på at bevare troens enhed fremstiller himmelsk bevis for verden på,  at  Gud har
sendt sin enbårne Søn til verden som menneskets Frelser.’ Manuscript Releases,
bind 21, s. 182.

‘Udholder alt’

9. Hvad bør karakterisere den kærlighed, som en sand kristen har til andre?
1 Kor. 13, 7d. Betragt 1 Pet. 4, 8.
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BEMÆRK: ‘Kærligheden vil ikke blot være en vekslen af venlige og smigrende
ord. I den himmelske vævestol udføres en vævning, som er finere og dog stærkere,
end  hvad  der  kan  frembringes  på  en  jordisk  vævestol.  Det,  som  således
frembringes, er ikke en skrøbelig vævning, men en sådan, som kan tåle både slid og
prøve. Hjerte vil blive knyttet til hjerte med kærlighedens gyldne bånd, som består.’
I den store læges fodspor, s. 368.
‘Sand,  guddommelig  kærlighed  er  ikke  selvisk  eller  foranderlig.  Den  er  ikke
afhængig af menneskers ros. Den, der har taget imod Guds nåde i hjertet, vil være
fyldt  med  kærlighed  til  Gud  og  de  mennesker,  for  hvem Kristus  døde.  Selvet
kæmper ikke for at blive påskønnet. Han elsker ikke andre, fordi de elsker ham og
søger at behage ham, fordi de sætter pris på det, han gør, men fordi de er Kristi
ejendom, som han har købt så dyrt. Hvis hans hensigter, ord eller handlinger bliver
misforstået eller stillet i et forkert lys, bliver han ikke fortrædelig, men fortsætter
rolig sin gang.  Han er  venlig og betænksom, ringe i sine egne tanker,  alligevel
forhåbningsfuld,  idet  han altid stoler  på Guds nåde og barmhjertighed.’  Kristus
lignelser, s. 87.
 
10. Hvordan underviste Jesus om kærlighedens udholdende natur? Luk. 15,

20-24.

BEMÆRK: ‘Den fortabte søns fader er det forbillede, som Kristus bruger som en
fremstilling af Gud. Denne far længes efter igen at kunne tage imod den søn, som
har forladt ham. Han venter på ham, er stadig på udkig efter ham, mens han af hele
sin sjæl længes efter at se ham, og han håber, at han vil komme. Når han så ser, at
en fremmed kommer, fattig og klædt i laser, begiver han sig ud for at møde ham i
tilfælde af, at det er hans søn. Han sørger for ham med mad og klæder, som om det
virkelig var hans søn. Til sidst får han sin belønning, for hans egen søn kommer
hjem. På sine læber har sønnen denne bønfaldende bekendelse: “Far, jeg har syndet
mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn.” Men faderen
siger til sine tjenere: “Skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham
den  på,  sæt  en  ring  på  hans  hånd  og  giv  ham sko  på  fødderne,  og  kom med
fedekalven, slagt den, og lad os spise og feste.” Luk. 15, 21-23. Her er ikke nogen
form for hån eller foragt eller nogen bebrejdelse af den hjemvendte søn på grund af
hans dårlige liv. Sønnen føler, at det, der hører fortiden til, er tilgivet og glemt,
slettet  ud  for  evigt.  Det  er,  hvad  Gud  siger  til  synderen:  “Jeg  udsletter  dine
overtrædelser som en sky.” Es. 44, 22. “Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke
længere på deres synd.” Jer. 31, 34. Himmelen venter med inderlig længsel på, at
de fortabte, som har vandret om, langt borte fra folden, skal komme tilbage. Mange
af  dem,  som  længe  har  været  borte,  kan  komme  tilbage  på  grund  af  den
kærlighedens tjeneste, som Guds børn viser. Tænk på Faderen, som udsætter sig for
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sorg ved ikke at spare sin egen Søn, men frit giver ham hen for os alle. Åh, om vi
havde en bedre forståelse af hans kærlighed!’ Lys fra det Høje, s. 10.    

‘Evig kærlighed’

11. Hvad bliver vi vist om den udholdende natur af Guds kærlighed til os? Es.
54, 10. Sammenlign med Jer. 31, 3.

BEMÆRK: ‘Nogle mennesker synes at mene, at de skal stilles på prøve og bevise
over for Herren, at de er omvendt, før de kan gøre fordring på hans velsignelse.
Men de kan tage imod Guds velsignelse allerede nu… Vi må komme med al vor
svaghed, dårskab, syndighed og i anger kaste os ned for hans fødder. Det er hans
ære at indeslutte os i sin kærligheds arme, at forbinde vore sår og rense os fra al
urenhed...  Gud  handler  ikke  med  os,  som  dødelige  mennesker  handler  mod
hinanden.  Hans  tanker  er  fulde  af  barmhjertighed,  kærlighed  og  den  ømmeste
medlidenhed...  Men selv denne gribende lignelse kan ikke fuldstændig udtrykke
vor  himmelske  Faders  uendelige  barmhjertighed.  Herren  erklærer  ved  profeten:
“Jeg elsked dig med evig kærlighed, drog dig derfor i nåde.” Jer. 31, 3. Medens
synderen endnu er langt fra Faderens hus og bortødsler sin formue i et fremmed
land, længes Faderens hjerte efter ham. Enhver længsel, der vækkes i sjælen efter at
vende  tilbage  til  Gud,  er  blot  Åndens  venlige  kalden,  som  søger  at  overtale,
formane og drage den vildfarende til Faderens kærlige hjerte.’ Vejen til Kristus, s.
75-78.

12. Hvordan er den kærlighed blevet udtrykt for os? Heb. 13, 5b.

BEMÆRK:  ‘Følelsen  af,  at  Jesus er  ved din  side,  vil  gøre  dig  glad,  håbefuld,
frimodig og jublende. Skil dig aldrig, aldrig fra Jesus. Han skiller sig aldrig
fra os. Ved Golgatas kors har han givet beviset på sin dybe kærlighed til os.
Han lader os ikke kæmpe i vor egen begrænsede styrke. Han siger: “Jeg lader
dig ikke i stikken og svigter dig ikke.” Heb. 13, 5. Jesus støder os ikke fra sig,
selv  om vi  skulle  bedrøve ham.  Han holder  os  stadig  fast.  Lad  dit  hjerte
oplives af Jesu kærlighed, så du vågent virker til hans ære.’ Kraft fra det høje,
s. 147. 
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‘Kærligheden ophører aldrig’ 

UDENADSVERS: ‘Kærligheden ophører aldrig; men hvad enten det er profetiske
gaver,  de  skal  engang  forsvinde,  eller  tungetale,  den  skal  forstumme,  eller
kundskab, den skal forsvinde.’ 1 Kor. 13, 8.
STUDIEHJÆLP: Kristus Alene, 26. oktober. 
LEKTIENS  MÅL:  At  studere  bestandigheden  af  ægte  kristen  kærlighed  i
modsætning til Åndens gaver. 

Indledning
‘Al  den  faderkærlighed,  som  i  slægtled  efter  slægtled  har  flydt  gennem
menneskelige  hjerter,  alle de ømhedens kilder,  som har  åbnet  sig  i  menneskers
sjæle, er kun som en bitte lille bæk over for det grænseløse ocean i sammenligning
med Guds uendelige, uudtømmelige kærlighed. Ingen tunge kan udsige den, ingen
pen kan skildre den.  Du kan grunde på den hver  dag i  dit  liv;  du kan ransage
skrifterne med flid for at kunne forstå den; du kan samle hver kraft og evne, Gud
har  givet  dig,  under  forsøget  på  at  fatte  den  himmelske  Faders  kærlighed  og
medlidenhed  –  der  bliver  dog  en  uendelighed  igen.  Du  kan  grunde  på  denne
kærlighed gennem tidsaldre, men du kan aldrig til fulde fatte længden og bredden,
dybden og højden af  Guds kærlighed,  da han gav sin Søn til  at  dø for  verden.
Evigheden selv kan aldrig åbenbare den fuldt ud.’ Herren Kommer, 10. marts.

‘Kærligheden ophører aldrig’

1. Hvad bliver vi fortalt om ægte kristen kærlighed? 1 Kor. 13, 8a.   

BEMÆRK:  ‘I  alle  tidsaldre  har  Herren  søgt  at  vække  en  fornemmelse  af
broderskab i menneskers sind. Han søger således at etablere orden og harmoni i
verden. “Ære være Gud i det højeste! Og på jorden fred i mennesker, der har hans
velbehag!” Det er dette budskab, hans børn skal forkynde ved et liv med uselviske
bestræbelser.  Broderskab  afhænger  af  kristuslignende  kærlighed.  Uden  denne
kærlighed kan intet gøres for at opfylde Guds formål med menneskeheden. Uden
den  er  alle  bestræbelser  nyttesløse…  I  Kristi  liv  fandt  denne  kærlighed  et
fuldkomment udtryk. Han elskede os i vor synd og fornedrelse. Han nåede ned til
selve elendighedens  dybder  for  at  løfte  jordens vildfarende sønner og døtre  op.
Hans  tålmodighed  blev  ikke  udtømt,  hans  iver  blev  ikke  kølnet  af.
Barmhjertighedens  bølger  vendte  igen  og  igen  tilbage  i  en  stærkere  strøm  af
kærlighed, selvom de blev slået tilbage af stolte, utaknemmelige og ubodfærdige
hjerter. Den, som er drevet af Kristi kærlighed, færdes blandt sine medmennesker
for at hjælpe de hjælpeløse, opmuntre de mismodige, vise syndere, hvad der er 
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Guds ideal for sine børn, og lede dem til ham, som alene kan sætte dem i stand til at
nå dette ideal. Tømt for selviskhed og fyldt med guddommelig velvilje og ømhed
bliver kristne draget til at arbejde for Kristus ved at hjælpe dem, som han gav sit liv
for. De har fællesskab med Frelseren, og hans kærlighed åbenbares i alt, hvad de
siger og gør. Vrede ord dør usagte hen. Der lægges bånd på ukristelige handlinger.
Gud godkender sådanne som sine redskaber og virker gennem dem for at opfylde
sin hensigt.’ Review & Herald, 21. juli 1910.

2. Hvad afslører denne kærlighed om dem, som praktiserer den? 1 Joh. 4, 7.

BEMÆRK: ‘Alle, der er blevet født ind i den himmelske familie, er i en særlig
forstand vor Herres brødre. Kristi kærlighed knytter medlemmerne af hans familie
sammen,  og  hvor  som  helst  denne  kærlighed  er  til  stede,  dér  åbenbarer  det
guddommelige slægtskab sig. “Enhver, der elsker, er født af Gud og kender Gud.”
1  Joh.  4,  7….  Men  Kristi  kærlighed  er  ikke  begrænset  til  nogen  særlig
samfundsklasse.  Han gør  sig til  ét  med ethvert  af  menneskenes børn.  For  at  vi
skulle kunne blive medlemmer af den himmelske familie, blev han medlem af den
jordiske familie. Han er Menneskesønnen og således broder til enhver af Adams
sønner og døtre. Hans disciple bør ikke føle sig som stående udenfor den fortabte
verden omkring dem. De er en del af menneskehedens store væv, og Himmelen
betragter  dem  som  lige  såvel  synderes  brødre  som  de  helliges  brødre.  Kristi
kærlighed omfatter både de faldne, de vildfarende og de syndige, og enhver venlig
handling,  der  bliver  gjort  for  at  højne  en  falden  sjæl,  enhver
barmhjertighedsgerning, bliver regnet for at være gjort imod ham.’ Kristus Alene, s.
76-77.

‘Profetiske gaver skal engang forsvinde’

3. Hvad minder Paulus os om angående profetier? 1 Kor. 13, 8b.

BEMÆRK:  Der  kommer  en tid  i  Guds  evige  rige,  hvor profetens  arbejde  ikke
længere behøves. I denne velsignede tid vil det arbejde med at forudsige fremtiden,
der almindeligvis er tilknyttet profeten, ikke længere være krævet. Der vil heller
ikke være behov for profetens grundlæggende arbejde med at opbygge, formane og
trøste (se 1 Kor. 14, 3). Dog vil kærligheden forsætte gennem evigheden, fordi det
er selve beskaffenheden af Guds rige.
‘Denne  kærlighed  “ophører  aldrig.”  Den kan  aldrig  miste  sin  værdi;  den  er  en
himmelsk egenskab. Den vil som en kostelig skat af sin ejermand blive båret ind
gennem porten til Guds stad.’ Mesterens Efterfølgere, s. 170.
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4. Hvordan viser Paulus, at selv om den profetiske gave er en ønskværdig

gave for kristne, forbliver kærlighed den højeste egenskab, kristne kan
besidde? 1 Kor. 14, 1. Sammenlign med 1 Kor. 13, 1.

BEMÆRK: ‘Den højeste kærlighed til Gud og uselvisk kærlighed til hinanden er
de  to  mægtige  arme,  på  hvilken  hele  loven  og  profeterne  hænger.  Et  godt  træ
frembærer gode frugter. Beviset for kærlighed til Kristus er åbenbaret i kærlighed
til hinanden. Uselvisk kærlighed til andre er placeret blandt de klareste beviser for
sand religion.  Ved den bæres et dagligt  vidnesbyrd for verden til  Kristi fordel.’
This Day With God, s. 287.

‘Tungetale skal forstumme’

5. Hvilken anden gave, som var værdsat af korinterne, vil der en dag ikke
længere være behov for? 1 Kor. 13, 8 (tredje del).

BEMÆRK: Der vil ikke længere være behov for den mirakuløse kraft til at tale
sprog uden at lære dem. Der vil kun være ét sprog i himmelen. Der vil ikke være en
forvirring (babel) af sprog på det sted med fuldkommen fred. Babels forbandelse
vil blive fjernet, når Gud endelig gør en ende på Babylons styre. Gaven, som var
meget  gavnlig  til  at  sprede  evangeliet  i  den  første  menigheds  tid,  vil  da  ikke
længere være krævet. 
‘Alle  de  genløste  hellige  vil  som aldrig  før  se  og  forstå  Faderens  og  Sønnens
kærlighed, og udødelige tunger vil bryde ud i lovsange. Han elskede os. Han gav sit
liv for os. Med herliggjorte legemer, med øgede åndsevner, med rensede hjerter og
rene læber skal vi synge om frelserkærlighedens rige fylde. I Himmelen bliver der
ikke nogen, som lider, og ingen tvivlere, som vi skal søge at overbevise om de
evige  realiteter,  ingen  fordomme,  der  skal  ryddes  af  vejen,  men  alle  vil  være
modtagelige  for  den  kærlighed,  som  overgår  al  forstand.’  Herren  Kommer, 6.
november.

6. Hvordan forklarede Paulus denne gaves ubrugelighed uden kærlighed? 1
Kor. 13, 1. Betragt 1 Kor. 14, 23.

BEMÆRK: ‘Vi kan være virksomme, vi kan udføre meget arbejde, men hvis ikke
vi har kærlighed, en sådan kærlighed, som Kristus havde, vil vi aldrig blive regnet
med til den himmelske familie.’ Kristi Lignelser, s. 153.
‘Hvis vi har Kristi sindelag, vil vi have den kærlighed, som “er langmodig,” “mild,
som “misunder ikke,” som “praler ikke, opblæses ikke, gør intet usømmeligt, søger
ikke sit eget, lader sig ikke ophidse, bærer ikke nag, glæder sig ikke over uretten,
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men glæder sig over sandheden; den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.” Uden
kærlighed til hinanden holder vi ikke Guds bud, og al vor bekendelse er blot en
forstillelse og som “et rungende malm eller en klingende bjælde.” Alt, hvad der er i
strid med kærlighed, ydmyghed og tro, fornægter Kristus.’  Youth’s Instructor, 2.
december.    

‘Kundskab skal forsvinde’

7. Hvad vil også blive afløst, når vi kommer ind i det himmelske rige? 1 Kor.
13, 8 (sidste del).  

BEMÆRK: ‘Ordet  ‘kundskab’  kan  forstås  generelt  som  den  kundskab,  der  er
nødvendig  for  os  for  at  kunne  leve  i  denne  verden,  men  det  kan  også  være
kundskab, som er en Åndens gave (se 1 Kor. 12, 8). Dog er selv denne kundskab
stadig delvis, som Paulus forklarer videre i vers 9, og vor delvise kundskab vil til
sidst blive afløst af en fuldkommen kundskab (se vers 10).

8. Hvilken fare er der i kundskab uden kærlighed? 1 Kor. 8, 1.

BEMÆRK:  ‘Budskabet  til  Laodikea-menigheden  passer  på  os  og  vor  tilstand.
Tilstanden hos dem, som er stolte af  deres kundskab om Guds ord, bliver  klart
fremstillet, mens ordets helliggørende indflydelse mangler i deres liv. Guds dybe
kærlighed findes ikke i deres hjerter, og det er netop denne dybe kærlighed, som
gør Guds folk til verdens lys.’ På fast grunn, bog 1, s. 353.
‘Det er ikke kundskab, som vi fortrinsvis har brug for, skønt kundskab helliggjort
af  Dig  er  dyrebar;  det  er  i  sandhed  viljen  og  kraften  til  at  elske,  det  er  den
vedvarende tanke om, at Gud er nær.’ Henry Twells.

‘Hvem vil kunne skille os fra Guds kærlighed?’

9. Hvordan udtrykker Johannes omfanget af Guds kærlighed? 1 Joh. 4, 9-
10.

BEMÆRK: ‘“Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud har
sendt sin Søn, den enbårne,  til  verden,  for at vi skal leve ved ham. Deri  består
kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han elskede os og sendte sin søn
som et sonoffer for vore synder.” 1 Joh. 4, 9-10… Gud elskede verden så højt, at
han gav et helt og fuldt bevis på den kendsgerning. Han undlod ikke noget, som
fristeren kunne benytte som grund til at påstå, at han ikke elskede os, for han gav
en gave, hvis værdi ikke kan beregnes. Havde han gjort mindre, ville Satan og hans
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redskaber have søgt at vække avind mod Gud ved at antyde, at han kunne have
gjort mere, end han gjorde. Gud elskede verden så højt, at han besluttede at give en
gave, der overgik enhver beregning, og gøre det åbenbart, at hans kærlighed var
uden  mål.  Guds  gave  ville  være  et  under  for  alle  verdener,  for  alle  skabte
intelligensvæsener, og den ville stedse bringe dem en større og dybere forståelse af,
hvor stor og uendelig Guds kærlighed var. Betragtningen af denne kærlighed ville
udrydde al selviskhed fra hjertet og således forvandle sjælen, så mennesker nærer
gavmildhed,  øver  selvfornægtelse  og  efterligner  Guds  eksempel.  Gud  elskede
verden så højt, at han gav himmelens bedste gave, for at den mest skyldbetyngede
overtræder  ikke  skulle  være  afskåret  fra  at  komme til  Kristus,  hvor  store  hans
synder end var, og gøres i stand til at bede om forladelse ved nådens trone.’ Signs
of the Times, 5. februar 1894.
 
10. Hvordan udtrykker Paulus omfanget af Guds kærlighed? Rom. 8, 38-39.

BEMÆRK: ‘I de himmelske boliger er Kristus sin menigheds talsmand; her går
han i forbøn for  dem, for  hvem han har betalt  forløsningens pris med sit  blod.
Hverken  århundreder  eller  tidsaldre  kan  udslette  virkningen  af  hans
forsoningsoffer. Hverken liv eller død, det høje eller det dybe kan skille os fra Guds
kærlighed, som er i Kristus Jesus; ikke fordi vi holder ham så fast, men fordi han
holder os så fast. Hvis vor frelse var afhængig af vore egne bestræbelser, kunne vi
ikke blive frelst; men den er afhængig af ham, der står bag alle løfterne. Vort greb
om ham kan synes  svagt,  men hans kærlighed  er  ligesom en ældre broders;  så
længe  vi  holder  forbindelsen  med  ham,  kan  ingen  rive  os  ud  af  hans  hånd.’
Mesterens Efterfølgere, s. 292.    

‘Så er også vi skyldige at elske hverandre’

11. Hvad  bør  vor  holdning  være  til  vore  medmennesker  i  lyset  af  Guds
forunderlige kærlighed til os? 1 Joh. 4, 11.

BEMÆRK:  ‘“En  ny  befaling  giver  jeg  jer,”  sagde  Kristus,  “at  I  skal  elske
hverandre:  ligesom jeg har  elsket  jer,  skal  også  I  elske hverandre.”  Joh. 13,34.
Hvilken vidunderlig udtalelse, men ak, hvor bliver den dårligt efterlevet! Inden for
Guds menighed i dag er der en sørgelig mangel på broderkærlighed. Mange, der
hævder at elske Frelseren, elsker ikke hverandre. Vantro mennesker er på vagt for
at se, om bekendende kristnes tro udøver en helliggørende indflydelse på deres liv,
og  de  er  ikke  længe  om  at  opdage  sindets  skrøbelighed  og  deres  forkerte
handlemåde. De kristne bør ikke give fjenden mulighed for at sige: Se, hvor disse
mennesker,  der  står  under  Kristi  banner,  hader  hinanden!  De  kristne  er  alle
medlemmer af én familie, de er alle børn af den samme himmelske Fader og har det
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samme velsignede håb om udødelighed. Det burde være et meget fast bånd, der
knytter dem sammen.’ Mesterens Efterfølgere, s. 290.

12. Hvad bør omfanget af vor kærlighed til hinanden være? 1 Joh. 5, 1-2.

BEMÆRK: ‘Tør du tilbageholde den tilgivelse og hengivenhed fra dine brødre,
som du ikke synes, de er værdige til? Vil du ønske, at Gud skulle handle således
mod dig? Behandl dine brødre, som du ønsker, at Gud skal behandle dig. Hvis vi
forventer,  at vore bønner om tilgivelse skal blive hørt, må vi opsende dem i en
tilgivende ånd. Vi skal tilgive andre på samme måde og i samme omfang, som vi
selv håber at blive tilgivet.  Den hårdhjertethed, som bekendende kristne udviser
mod hinanden, er ikke kristuslignende, men smager af det sataniske. Hver eneste af
os må åbne vort hjerte på vid gab for Jesu kærlighed og tilskynde medlidenhed og
hengivenhed for vore brødre.’ Bible Training School, 1. august, 1912.     
‘Denne  kærlighed  “ophører  aldrig.”  Den kan  aldrig  miste  sin  værdi;  den  er  en

himmelsk egenskab. Den vil som en kostelig skat af sin ejermand blive båret
ind gennem porten til Guds stad.’ Mesterens Efterfølgere, s. 170.
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‘Vor viden er ufuldendt’ 

UDENADSVERS: ‘Thi stykkevis erkender vi, og stykkevis profeterer vi.’ 1 Kor.
13, 9.
STUDIEHJÆLP: Uddannelse, s. 302-303. 
LEKTIENS MÅL: At hjælpe os til at indse, at vor viden altid kun vil være delvis
og dermed lære at være ydmyge. 

Indledning
‘Mange  føler  det  som et  ansvar,  der  hviler  på dem, at  de skal  forklare  enhver
tilsyneladende  vanskelighed  i  Bibelen  for  at  imødegå  tvivleres  og  skeptikeres
spidsfindigheder. Men ved at søge at forklare, hvad de kun har en ufuldkommen
forståelse af, udsætter de sig for at forvirre andres sind, hvor det gælder punkter,
som  er  klare  og  let  forståelige.  Dette  er  ikke  vor  gerning.  Ej  heller  skulle  vi
beklage, at disse vanskeligheder er til stede, men tage dem som noget, Gud i sin
visdom har tilladt. Det er vor pligt at modtage hans ord, der er tydeligt på ethvert
punkt, som er af væsentlig betydning for sjælens frelse, praktisere dets principper i
vort liv og undervise andre om dem både ved forskrift og eksempel. Således vil det
blive indlysende for verden, at vi har forbindelse med Gud og har ubetinget tillid til
hans ord. Et liv i gudsfrygt, et dagligt eksempel på retskaffenhed, sagtmodighed og
uegennyttig kærlighed vil være en levende fremstilling af Guds ords lære, og det vil
være et argument til forsvar for Bibelen, som få vil være i stand til at modstå. Dette
vil  vise  sig  at  være  den  mest  virkningsfulde  hindring  mod  den  fremherskende
tendens til tvivl og vantro.’ Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 258.

‘Stykkevis erkender vi’

1. Hvad minder Paulus os om angående vor kundskab i dette liv? 1 Kor. 13, 
9.   

BEMÆRK: ‘Mange mennesker plages til tider af tvivlstanker. Dette gælder især
personer, som for nylig er begyndt at vandre på kristenlivets vej. Der er mange ting
i Bibelen, som de ikke kan forklare eller forstå. Dette benytter Satan sig af til at
rokke ved deres tro på Skriften som en åbenbaring fra Gud. De spørger: “Hvordan
kan jeg vide,  hvilken vej  der  er  den rette?  Hvis  Bibelen  virkelig  er  Guds ord,
hvordan kan jeg så blive fri for denne tvivl og uklarhed?”’ Vejen til Kristus, s. 155.
‘Der kan være noget i Bibelen, som forekommer os mærkeligt, fordi det overgår
vor begrænsede  fatteevne.  Men når  frelseren  leder  os  langs  livets  flod,  vil  han
forklare  os  det,  som  vi  ikke  før  havde  rigtig  forstået.’  Herren  Kommer, 5.
november.
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2. Hvad er beviset på, at en person virkelig besidder kundskab og visdom?

Jak. 3, 13.

BEMÆRK: ‘Lad ikke nogen stille sig frem som én, der har stor visdom og evne;
for  hvis  han har  disse  talenter,  vil  han  ikke  være  den,  som vil  gøre  dem mest
fremtrædende. Det er dem, der nærer stor mistillid til selvet, som Gud vil bruge
som sine villige redskaber. Ved deres samtale vil disse vise, at de har fællesskab
med Gud og modtager den undervisning,  Kristus gav.  De har  et ophøjet  syn af
Jesus, og visdomsord strømmer ud fra deres sjæle i ord, som vil røre andre hjerter.
Deres  gerninger  viser  sig  ikke ved opblæste ord af  selvros,  men i  visdommens
sagtmodighed. De har ingen ord til at fortælle om andres mangler,  og de har et
meget  ydmygt  synspunkt  om sig selv,  fordi  de har  fået  en tydelig  forståelse  af
Jesus,  hans  hellige  karakter,  hans  selvfornægtelse,  hans  selvopofrelse  og  hans
hellige  mission.  Det  er,  når  mennesker  mister  Jesus af  syne,  hans renhed,  hans
uplettede  fuldkommenhed,  at  de  løfter  sig  selv  op  og  bliver  selvtilstrækkelige,
selvhøjtidelige, selvopblæste; så hvis andre ikke giver dem al den ærbødighed og
respekt,  de  synes,  de  har  krav  på,  bliver  de  urolige,  utilfredse  og  føler  sig
mishandlede. De afslører deres sande karakter på en umiskendelig måde og viser
deres mangler ved at være kværulerende og klagende, parate til at bekæmpe alt, der
ikke passer dem, selv når de er samlet for at tilbede Gud. Hvis de havde visdom, vil
de  kunne  se  resultatet  af  deres  egen  ukristelige  kurs;  men  blændet  af
selvhøjtidelighed ser de ikke deres svaghed, og de åbenbarer for alle, at man ikke
kan stole på dem.’ The Missionary Worker, 7. maj, 1902.

‘Ord, som er uden mening’

3. Hvordan irettesatte Gud Job, fordi han vovede at tale om ting, han intet
vidste om? Job. 38, 2.

BEMÆRK: ‘Men historien, sådan som den almindeligvis studeres, beskæftiger sig
med menneskers  bedrifter,  deres  sejre  i  krig og deres  held til  at  opnå magt  og
storhed. Guds medvirken i menneskeslægtens anliggender tabes af syne. Kun få
studerer,  hvorledes  hans  forsætter  virkeliggøres  i  nationernes  opkomst  og  fald.
Hvad teologien angår, da er den, sådan som den studeres og læses, for en stor del
blot en fremstilling af menneskelige spekulationer, der kun tjener til at “formørke
Guds råd med tale uden forstand.” Bevæggrunden til,  at man ophober alle disse
mange bøger, er alt for ofte ikke så meget en attrå efter at skaffe sindet og sjælen
føde som en trang til at blive bekendt med filosoffer og teologer, et ønske om at
kunne fremholde kristendommen for folket i lærde udtryk og sætninger.  Alle de
bøger, som er skrevet, kan ikke erstatte et helligt liv. “Lær af mig,” sagde den store
Lærer, “tag mit åg på jer,” “thi jeg er sagtmodig og ydmyg.” Jeres åndelige hovmod
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vil ikke være jer til nogen støtte, når I taler med sjæle, som er ved at omkomme af
mangel  på  livets  brød.  Når  I  studerer  disse bøger,  så sætter  I  dem i  stedet  for
praktisk undervisning, som I skulle få hos Kristus. Resultatet af denne granskning
skaffer  ikke  folket  næring.  Kun meget  lidt  af  denne granskning,  som koster  så
meget åndelig anstrengelse, bringer det, som vil hjælpe en til at arbejde med held
for sjæles frelse.’ I den store Læges fodspor¸ s. 449-450.

4. Hvilket  ransagende  spørgsmål  stillede  Gud  Job  for  at  påpege
begrænsningerne af hans kundskab? Job. 38, 4.

BEMÆRK: ‘Når man tager  menneskets  muligheder  for  forskning i  betragtning,
hvor kort dets liv er og hvor begrænset dets virkefelt og dets horisont; hvor ofte og
i hvor høj grad dets følgeslutninger viser sig at være forkerte, særlig dem, der angår
de  begivenheder,  som  menes  at  gå  forud  for  Bibelens  historie;  hvor  ofte
videnskabens  formodede  slutninger  bliver  revideret  eller  kasseret;  med  hvilken
beredvillighed det formodede tidsrum, der medgik til jordens udvikling, fra tid til
anden forøges eller formindskes med millioner af år; og hvordan de teorier, der er
fremsat af forskellige videnskabsmænd, er i modstrid med hinanden, når alt dette
tages i betragtning, skulle så vi, for at få ret til at føre vor oprindelse tilbage til kim
og bløddyr og aber, indvillige i at forkaste Den hellige Skrifts beretning, som er så
storslået i sin enkelhed: “Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte
han det?” 1 Mos. 1, 27. Skal vi forkaste dette slægtsregister, som er mere ærefuldt
end noget slægtsregister inden for kongehuset “søn af Adam, søn af Gud?” Luk. 3,
38.’ Uddannelse, s. 130.
‘Videnskaben opdager stadig nye undere; men dens forsken medfører intet, som,
hvis det bliver forstået på rette måde, kommer i modstrid med den guddommelige
åbenbaring. Naturens bog og det skrevne ord kaster lys over hinanden. De får os til
at kende Gud bedre ved at lære os noget  om de love, efter  hvilke han handler.
Slutninger, der med urette bliver draget efter, hvad man har opdaget i naturen, har
imidlertid  ført  til  en  formodet  uoverensstemmelse  mellem  videnskaben  og  det
åbenbarede ord; og under bestræbelserne for atter at tilvejebringe harmoni er der
blevet indført fortolkninger af Skriften, som undergraver og ødelægger kraften i
Guds ord. Man har ment, at geologien modsagde den bogstavelige udlægning af
den mosaiske skabelsesberetning. Det hævdes, at der krævedes millioner af år til
jordens udvikling fra  kaos;  og for  at  tilpasse Bibelen  efter  denne videnskabens
formodede  afsløring  har  man  antaget,  at  skabelsens  dage  har  været  uhyre
langvarige og ikke skarpt afgrænsede perioder, der strakte sig over tusinder eller
endog over millioner af år. Det er ganske upåkrævet at drage den slags slutninger.
Bibelens beretning er i overensstemmelse med sig selv og med, hvad naturen lærer
os. Uddannelse, s. 128-129.
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‘Oplad mine øjne’

5. Hvilken  bøn  vil  komme  fra  dem,  som  anerkender  deres  begrænsede
kundskab? Sal. 119, 18.

BEMÆRK: ‘Evangeliets forkyndelse er den eneste måde, hvorpå Gud kan bruge
mennesker  som sine  redskaber  for  at  frelse  sjæle.  Når  mænd,  kvinder  og  børn
forkynder evangeliet, vil Herren åbne de blindes øjne til at se hans love, og han vil
skrive sin lov på de oprigtigt angrendes hjerter. Guds besjælende Ånd, som virker
gennem menneskelige redskaber, fører de troende til at være ét i sind, ét i sjæl, til i
fællesskab  at  elske  Gud  og  holde  hans  bud  og  forberede  sig  til  forvandling
hernede.’ Review & Herald, 13. oktober, 1904.
‘I skal lære lige så vel at se med forstanden som med øjnene. I skal opøve jeres
dømmekraft,  så den ikke bliver  svag og uduelig.  I  skal  bede om vejledning og
overlade alt til Herren. I skal lukke jeres sind for al dårskab og synd, og lukke det
op for enhver himmelsk påvirkning. I skal få det mest mulige ud af jeres tid og
muligheder for at kunne udvikle harmoniske egenskaber.’ Gud Sønner & Døtre, 3.
oktober.

6. Hvilket eksempel er vi givet på, at en sådan bøn bliver besvaret? 2 Kong.
6, 17. Læs fra vers 8 for at se sammenhængen.

BEMÆRK:  ‘I  dag  som  i  fortiden  følger  hele  himmelen  med  for  at  se  Guds
menigheds  udvikling,  når  det  gælder  frelsens  sande videnskab.  Herren  Jesus er
iblandt menneskene. Hans engle går omkring iblandt os, ukendte og uden at det
bliver forstået og erkendt. Vi bliver reddet fra mange snarer og usete farer, som vor
modstander ved sit rænkespil og sin fjendtlighed lægger på vor vej for at ødelægge
os. Å, om vore øjne kunne åbnes, så vi kunne se den årvågenhed og den ømme
omsorg,  som  disse  lysets  budbærere  viser!  Hvis  de,  som  høfligt  tager  imod
gunstbevisninger fra jordiske venner,  var klar over, hvor meget de skylder Gud,
ville de med taknemmelige hjerter tage imod den dyrebare omsorg og hjælp, som
de nu ikke lægger mærke til.’ Lys fra det Høje, s. 100.    

‘Stykkevis profeterer vi’

7. Hvad forklarer Paulus om, hvad profetier åbenbarer? 1 Kor. 13, 9b.  

BEMÆRK: ‘Selvom, som Peter forklarer (2 Pet. 1, 19), profeti er det lys, som Gud
har givet for at oplyse denne verdens mørke, kan den kun delvis åbenbare Guds
hensigt. Af denne grund skal vi være forsigtige med vor fortolkning af de profetier,
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som endnu ikke er opfyldt.  Historiens lektie viser, at alt for ofte er de, som har
været  for  selvsikre  på,  hvordan  en  profeti  ville  blive  opfyldt,  blevet  gjort  til
skamme af begivenhederne. Det største og mest tragiske tilfælde af dette findes hos
de skriftkloge og farisæerne på Kristi tid, som undlod at anerkende, at profetier gik
i  opfyldelse  for  øjnene  af  dem,  på  grund  af  deres  forudindtagne  opfattelser  af,
hvordan  disse profetier  skulle  opfyldes.  Derfor  bliver  vi  nødt  til  at  erkende og
anerkende, at vor indsigt og forståelse af profetier kun er delvis.

8. Hvordan beskriver Paulus det billede, der gives af profetier,  der endnu
ikke er opfyldt? 1 Kor. 13, 12a.

BEMÆRK: ‘Fra begyndelsen af mit arbejde med pen og stemme har min største
frygt været, at jeg ville gøre alt for svage bestræbelser for at fremstille Kristus som
korsfæstet iblandt jer. Jeg har aldrig frygtet for, at jeg ville fremsætte dette emne i
for stærkt et lys. Enhver linje, jeg har skrevet, har været utilfredsstillende, fordi mit
sprog er alt for svagt til at åbenbare forløsningens underfulde tema. Mine udtryk er
kommet alt for  kort til  at  beskrive emnets størrelse.  Menneskets pen, en engels
tunge kan aldrig til fulde beskrive Guds kærlighed, som den er åbenbaret i Kristus.
Vi ser i et spejl, i en gåde, vi har kun svage og ufuldkomne glimt af ham, som er
afglansen af sin Faders herlighed.’ Signs of the Times, 18. august 1890.
‘Sådan  er  nogle  af  de  ting,  som  vi  ser  efter.  Den  præcise  måde,  orden  eller
rækkefølge vil jeg ikke påtage mig at definere. Vi ser stadig som i et spejl, i en
gåde, det majestætiske omrids af disse gigantiske kendsgerninger, som udgør Guds
menigheds håb. Men vi ser efter disse ting, og mens vi tænker på deres komme og
deres herlighed, er vi klar til at udbryde: “Åh længe ventede dag begynd; daggry
for denne verden af elendighed og synd! Med glæde betræder vi den hellige vej,
som fører til hvile, til hvile med Gud.”’ Uriah Smith,  Review & Herald 18. juli,
1865.

‘For at I, når det er sket, skal tro’

9. Hvad forklarede Peter om profetier? 2 Pet. 1, 19.

BEMÆRK: ‘Apostlen var særlig berettiget til at tale om Guds formål med hensyn
til menneskeslægten; for under Kristi virksomhed på jorden havde han set og hørt
meget, der hørte til Guds rige. “Det var ikke kløgtigt opdigtede fabler, vi fulgte,”
mindede  han  de  troende  om,  “men  vi  havde  selv  været  øjenvidner  til  hans
guddomsherlighed. Thi han fik ære og herlighed af Gud Fader, da denne røst lød til
ham fra den majestætiske herlighed: “Denne er min Søn, den elskede; i ham har jeg
velbehag! Denne røst hørte vi lyde fra Himmelen, da vi var med ham på det hellige
bjerg.” Hvor overbevisende end dette vidnesbyrd om visheden i den troendes håb
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var, fandtes der et endnu mere overbevisende i de profetiske vidnesbyrd, hvorved
alles tro måtte blive bekræftet og sikkert grundfæstet. “Og nu står det profetiske ord
så meget fastere for os,” sagde Peter, “det gør I vel i at agte på som på et lys, der
skinner på et mørkt sted.”’ Med Mesterens Efterfølgere, s. 282.
 
10. Hvordan forklarede Jesus formålet med profetier? Joh. 13, 19.

BEMÆRK: ‘Kristus advarede sine disciple med hensyn til, hvad de ville komme ud
for i deres gerning som evangelister. Han vidste, hvilke lidelser de skulle udholde,
hvilke prøvelser og vanskeligheder de ville blive kaldet til at bære. Han ville ikke
skjule for dem, at de skulle møde modstand, for at deres tro ikke skulle rokkes, når
de uventede vanskeligheder kom. Han sagde: “Og nu har jeg sagt jer det, før det
sker, for at I skal tro, når det er sket.” Joh 14, 29. Deres tro skulle snarere styrkes
end  svækkes,  når  trængslerne  kom.  Så  ville  de  kunne  sige  til  hinanden:  “Han
fortalte  os,  at  dette  ville  komme,  og  hvad  vi  skulle  gøre  for  at  møde  det.”’
Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 349.
Nogle anser profetier som morgendagens avis, som er givet til os i dag, men vi skal
vogte  os  mod  at  anvende  denne  tilgang,  som  har  ledt  nogle  til  at  anvende
nyhedsmedierne  til  at  fortolke  bibelske  profetier.  Frem  for  at  danne  bestemte
opfattelser af, hvordan profetier skal opfyldes,  bør vi i bøn omhyggeligt  studere
Skrifterne,  mens  vi  søger  guddommelig  oplysning,  så  vi  ikke  begår  de  samme
fejltagelser som dem, der i de forgange tider undlod at se opfyldelsen af profeti,
fordi de var blændede af deres overtillid til deres egen opfattelse.    

‘I tro vandrer vi her, ikke i skuen’

11. Hvilket vigtigt princip om kristenlivet fremhævede Paulus? 2 Kor. 5, 7.

BEMÆRK: ‘Vi behøver at forlade os på Jesus hver dag og hver time. Han har
lovet, at som vor dag er, skal vor styrke være. Ved hans nåde kan vi bære alle nuets
byrder og udføre dets pligter. Men mange nedtrykkes af forudanelser om fremtidige
besværligheder. De søger stadig at overføre morgendagens byrder på dagen i dag.
På denne måde bliver en stor del af deres prøvelser indbildte. For disse har Jesus
ikke gjort nogen foranstaltning; han lover os kun nåde for dagen. Han byder os, at
vi ikke skal bebyrde os med morgendagens bekymringer og besværligheder;  for
“hver dag har nok i sin plage.” Matt. 6, 34. Den vane at ruge over forventede onder
er uklog og ukristelig. Ved at gøre dette forsømmer vi at nyde nuets velsignelser og
at benytte dets anledninger. Herren kræver, at vi skal udføre dagens pligter og bære
dens prøvelser.  Det er i dag, vi skal være på vagt, så vi ikke synder i ord eller
handling. Vi må prise og ære Gud i dag. Ved at øve levende tro i dag skal vi besejre
fjenden.  Vi  må i  dag søge  Gud og sætte os for,  at  vi  ikke vil  hvile  eller  være
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tilfredse uden hans nærværelse. Vi bør våge og bede, som om dette var den sidste
dag, der bliver os tilstået. Hvor dybt alvorligt bør derfor ikke vort liv være! Hvor
nøje  bør  vi  ikke  følge  Jesus  i  alle  vore  ord  og  handlinger!’  Vejledning  for
Menigheden, bind 2, s. 50.

12. Hvilke Kristi ord bør være fremmest i vore tanker, når vi især tænker på,
hvad profetierne åbenbarer om de afsluttende begivenheder af  verdens
historie? Matt. 6, 33-34.

BEMÆRK: ‘Vi skal se ham, som han er, og vi skal blive ligesom ham. Hvile, hvile
i Guds rige. Bliv ved lidt længere, lid nogle få dage længere, og der venter en
evighed af lykke og glæde, det er det, du vil have. Retfærdighedens krone er
for  sejrvinderen.  Hver  eneste  af  jer  skal  tænke på dette.  Tænk på  det  om
morgenen, jeg må nu i dag se på den krone. Jeg må løbe for den. Jeg må løbe
kapløbet for den. Og kronen er min, hvis jeg sejrer. Men hvis jeg ikke sejrer
og bliver besejret af Satan, mister jeg den krone; en anden får den. Skal vi
ikke prøve at vinde det evige livs krone? Hvis vi mister himmelen, mister vi
alt. Hvis vi vinder himmelen, vinder vi alt. Jeg ser uforlignelig charme i Jesus.
Jeg ønsker ikke nogen større belønning end den, han giver os. Jeg ønsker ikke
nogen  større  belønning  end  den.  Jeg  ønsker  at  leve  for  Gud,  ikke  for
verdenen. Jeg ønsker, at øjet kun er rettet mod hans herlighed. Lad os alle om
morgenen,  ved middagstid og om aftenen stille os frem for Gud som hans
ejendom,  ikke  vor  egen,  og  stride  troens  gode  strid.  Du  skal  ikke  have
morgendagens tro i dag. Du har kun tro til i dag; når morgendagen kommer,
vil du finde tro; så du må ikke bekymre dig for i morgen. I dag er det: Er jeg
Herrens? Har jeg hans Ånds vidnesbyrd i dag? Kommer mit navn frem på
himmelens store Talsmands læber i dag? Vandrer jeg i harmoni med Jesus
Kristus og de himmelske engle i dag?’ Sermons & Talks, bind 1, s. 190. 
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‘Når det fuldkomne kommer’

UDENADSVERS:  ‘Men  når  det  fuldkomne  kommer,  skal  det  stykkevise
forsvinde.’ 1 Kor. 13, 10.
STUDIEHJÆLP: Konfrontation, s. 547-551. 
LEKTIENS MÅL: At overveje hvad der menes med ‘når det fuldkomne kommer.’ 

Indledning
‘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.  Dér,  hvor vor
begrænsede forstand kun kunne se forvirring og fejlslagne hensigter, vil vi se smuk
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 kende fuldt ud, ligesom jeg jo
selv er kendt fuldt ud.” 1 Kor. 13, 12.’ Vejen til Kristus, s. 167-168.

‘Oplært af Herren’ 

1. Hvornår ophører vor delvise indsigt? 1 Kor. 13, 10.   

BEMÆRK:  ‘Selv  mænd  med  den  højeste  intelligens  kan  ikke  forstå  Jehovas
hemmeligheder, således som de åbenbares i naturen. Det guddommeligt inspirerede
ord  stiller  mange  spørgsmål,  som  selv  den  lærdeste  ikke  kan  svare  på.  Disse
spørgsmål blev ikke stillet, for at vi skulle få svar på dem, men for at lede vor
opmærksomhed hen til  Guds dybe hemmeligheder og lære os, at vor visdom er
begrænset,  og at  der  i  omgivelserne for  vort  daglige liv findes mange ting,  der
ligger uden for vor begrænsede fatteevne, og at Guds domme og hensigter ikke kan
udgrundes. Hans visdom er uransagelig.’  Vejledningen for Menigheden, bind 3, s.
230.
‘Den  uddannelse,  der  påbegyndes  her,  vil  ikke  fuldføres  i  dette  liv.  Den  vil
fortsætte gennem al evighed og skride fremad uden ophør. Dag for dag vil Guds
vidunderlige gerninger og vidnesbyrdene om hans mirakuløse kraft i skabelsen og
opretholdelsen  af  universet  åbenbare  sig  for  sindet  i  ny skønhed.  I  det  lys,  der
skinner  fra  tronen,  vil  hemmelighederne  forsvinde,  og  sjælen  vil  fyldes  med
forundring over enkelheden i de ting, som aldrig før kunne forstås.’ Counsels for
the Church, s. 325.
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2. Hvordan udtrykte David sin erkendelse af, at hans indsigt kun var delvis?

Sal. 139, 6.

BEMÆRK: ‘De rene af hjertet skal se Gud. Hans tilstedeværelse kan åbenbares;
men den kan ikke forstås. Denne kundskab er for vidunderlig for os. Der er følelser,
som ikke kan blive kommunikeret. Nogle ting kan man ikke sige. Ord er tamme, og
vore tanker kan overhovedet ikke rumme det hele, for der er en uendelighed uden
for vore tanker.’ Manuscript Releases, bind 6, s. 381.

‘Alting nyt’

3. Hvordan beskriver Esajas den tid, hvor vor indsigt ikke længere vil være
delvis? Es. 54, 13.

BEMÆRK: ‘Når så det slør, der formørker vort syn, dér skal blive fjernet, og vore
øjne skal  skue den verden af  skønhed,  som vi  nu kun opfatter  i  glimt gennem
mikroskopet;  når  vi  betragter  himmelrummets  herlighed,  som  vi  nu  gennem
kikkerter udforsker i det fjerne; når syndens fordærv er forsvundet og hele jorden
vil vise sig i “Herren, vor Guds skønhed,” hvilket felt vil da ikke åbne sig for vor
gransken! Der kan videnskabsmanden læse beretningerne  om skabelsen og ikke
opdage nogen mindelse om syndens lov. Han kan lytte til musikken fra naturens
røster og ikke høre nogen klagelyd eller nogen undertone af smerte. I alt det skabte
kan han genkende en eneste skrift – se “Gud navn skrevet med store bogstaver” i
det vældige himmelrum, og hverken på jorden eller i  havet eller i  luften er der
noget spor af det onde tilbage.’ Herren Kommer, 25. december.

4. Hvad er vi forvisset om, når syndens herredømme endelig er ovre? Åb. 21,
5.

BEMÆRK: ‘Der, hvor der var overflod af synd, findes der endnu større overflod af
Guds nåde. Selve jorden, just det område, som Satan gør fordring på som sit eget,
skal  ikke  blot  frikøbes,  men  ophøjes.  Vor  lille  verden,  som  under  syndens
forbandelse er den eneste mørke plet i hans strålende skaberværk, skal blive æret
frem  for  alle  andre  verdener  i  Guds  univers.  Her,  hvor  Guds  Søn  iklædte  sig
menneskeskikkelse,  her,  hvor herlighedens Konge levede,  led og døde, her  skal
Guds bolig være hos menneskene, når han gør alting nyt, “og han skal bo hos dem,
og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem” og være deres Gud. Og
til evige tider skal de forløste vandre i Herrens lys, og de skal prise ham for hans
uudsigelige gave: IMMANUEL: “GUD MED OS!”’ Den Store Mester, s. 16.
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‘Skab eder et nyt hjerte og en ny ånd’

5. Hvad kræves der af os, hvis vi skal være blandt dem, som ser Herren gøre
alting nyt? 2 Kor. 5, 17.

BEMÆRK: ‘Den gamle natur, som er født af blod og køds vilje, kan ikke arve
Guds rige.  De gamle manerer,  de nedarvede tilbøjeligheder, de gamle vaner, må
opgives, for dydige egenskaber er ikke noget, man arver. Den nye fødsel består i at
få  nye  motiver,  ny  smag,  nye  tilbøjeligheder.  De,  som  er  født  til  nyt  liv  ved
Helligånden, har fået del i guddommelig natur, og i alle deres livsvaner og adfærd
vil de vidne om deres forhold til Kristus. Når mennesker, som bekender sig til at
være kristne, fastholder alle deres fejl i karakter og naturel, i hvilken henseende er
deres standpunkt da anderledes end de verdsliges? De værdsætter ikke sandheden
som noget,  der helliggør og forædler.  De er ikke blevet fødte på ny… En ægte
omvendelse  forvandler  de nedarvede  og erhvervede tilbøjeligheder  til  det  onde.
Guds religion er af fast stof, som består af utallige tråde, der er vævet sammen med
finfølelse og kyndighed. Intet  uden den visdom, der kommer fra Gud, kan gøre
denne vævning fuldkommen. Der er mange, mange slags stof, som ser godt ud ved
første øjekast, men de kan ikke bestå prøven. De tåler ikke at blive vasket. Farverne
er ikke ægte. De blegner i sommerens solskin og fortager sig. Tøjet tåler ikke hård
behandling.  Der er mange,  hvis religion er sådan. Når karakterens rendegarn og
islæt ikke kan stå prøve, så er det værdiløst stof, den består af. Forsøget med at
sætte en ny lap på det gamle gør ikke sagen bedre, for det gamle, tynde stof river
sig løs fra det ny, så riften bliver meget større end før. Det hjælper ikke at lappe.
Den eneste mulighed er at kassere den gamle klædning og skaffe sig en helt ny.
Kristi plan er den eneste rigtige. Han siger: “Se, jeg gør alting nyt.” Hvis nogen er i
Kristus, er han en ny skabning.” … En religion, som kun er lappeværk, har aldeles
ingen værdi for Gud. Han kræver et udelt hjerte.’ Herren Kommer, 17. august.

6. Hvordan beskrev Esajas den tid, hvor Gud gør alting nyt? Es. 43, 18-21.

BEMÆRK: ‘Der skal de frelste kende fuldt ud, ligesom de selv er kendt fuldt ud.
Den  kærlighed  og  medfølelse,  Gud  selv  har  indpodet  i  sjælen,  finder  dér  sin
sandeste og lifligste udfoldelse. Den rene samhørighed med de hellige væsener, det
harmoniske samfund med de velsignede engle og med de trofaste fra alle tider, som
har tvættet deres klæder hvide i Lammets blod, de hellige bånd, der binder “ethvert
faderforhold i Himmel og på jord” sammen – bidrager alt sammen til de frelstes
lykke.’ Konfrontation, s. 550.    
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7. Hvor omfattende vil vor viden være på dette tidspunkt? Es. 11, 9; Hab. 2,

14.  

BEMÆRK: ‘Der skal udødelige mennesker med stadig fryd betragte skaberkraftens
vidundere, den forløste kærligheds mysterium. Der skal ikke være nogen grusom,
bedragerisk fjende, der frister til at glemme Gud. Hver evne skal udvikles, hvert
anlæg øges. Kundskabstilegnelsen vil ikke trætte hjernen eller tære på kræfterne.
Der  kan  de  største  foretagender  føres  videre,  de  største  forhåbninger  nås,  den
højeste ærgerrighed gøres til virkelighed. Der vil stadig være nye højder at bestige,
nye  undere  at  beundre,  nye  sandheder  at  forstå,  nye  opgaver,  der  kalder  på
forstandens og sjælens og legemets kræfter.’ Konfrontation, s. 550.

‘Skal det stykkevise forsvinde’

8. Hvad vil  ikke længere være nødvendig, når det fuldkomne kommer? 1
Kor. 13, 10.

BEMÆRK: ‘Da nu Gud er  kilden til  al  sand kundskab,  er  det,  som vi har  set,
uddannelsens vigtigste formål at rette vore tanker mod hans egen åbenbaring af sig
selv. Adam og Eva modtog deres kundskab gennem direkte forbindelse med Gud,
og de lærte af ham gennem hans skaberværk. Alt det skabte var i sin oprindelige
fuldkommenhed et udtryk for Guds tanke. For Adam og Eva rummede naturen en
rigdom af guddommelig visdom. Men på grund af synden blev mennesket afskåret
fra at lære af Gud ved direkte samvær og for en stor del også gennem hans værk.
Jorden,  som er  ødelagt  og besmittet  af  synden,  genspejler  kun svagt  Skaberens
herlighed. Det er sandt, at de skabte ting, som han benytter i undervisningen, ikke
er udslettede. På hvert blad af hans skaberværks store bog findes der stadig spor af
hans skrift. Naturen taler stadig om sin Skaber. Men alligevel er disse åbenbaringer
kun  delvise  og  ufuldkomne,  og  i  vor  faldne  tilstand,  med  svækkede  evner  og
begrænset udsyn, er vi ude af stand til at fortolke dem på rette måde. Vi trænger til
den  rigere  åbenbaring  af  Gud  selv,  som  han  har  givet  os  i  sit  skrevne  ord.’
Uddannelse, s. 16.

9. Hvordan  anerkender  Jesus  sine  disciples  manglende  evne  til  at  forstå
mere end delvis viden? Joh. 16, 12.

BEMÆRK: ‘Da Helligånden på pinsefestens dag blev udgydt over disciplene, fik
de en fuldere forståelse af de sandheder, som Kristus havde talt i lignelser. Meget
af den lære, som havde været skjult for dem, blev klargjort. Men selv da blev Kristi
forjættelse ikke givet i hele sin fylde. De modtog alle den kundskab om Gud, som
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de  kunne bære;  men den  fuldstændige  opfyldelse  af  løftet  om,  at  Kristus  ville
fremstille Faderen klart for dem, lå endnu i fremtiden. Således forholder det sig
også nu. Vor kundskab om Gud er kun delvis og ufuldstændig. Når striden er endt,
og Mennesket Jesus Kristus fremstiller for Faderen sine trofaste tjenere, som i en
syndig  verden  har  båret  et  sanddru  vidnesbyrd  om  ham,  da  vil  de  få  en  klar
forståelse af det, som nu er dem en hemmelighed.’ I Den Store Læges Fodspor, s.
426.
 

‘Det gamle huskes ej mer’

10. Hvad vil ikke længere være en del af vor kundskab, når det fuldkomne
kommer? Es. 65, 17.

BEMÆRK: ‘Forbandelsens sidste spor er udslettet. Intet evigt brændende helvede
vil minde de frelste om syndens frygtelige følger. Kun ét minde bliver tilbage: Vor
Frelser vil altid bære mærkerne efter sin korsfæstelse. På hans sårede hoved, hans
side,  hans  hænder  og  fødder  ses  de  eneste  spor  af  syndens  grusomme  følger.
Profeten, der ser Kristus i hans herlighed, siger: “Fra hans side udgår stråler, dér er
hans vælde i skjul.” I den gennemstungne side, hvorfra den blodrøde strøm flød ud,
som forsonede mennesket med Gud, dér er Frelserens herlighed, dér “er hans vælde
i skjul.” Han var “vældig til at frelse” på grund af forløsningens offer. Han er derfor
også  i  stand  til  at  udøve  retfærdighed  mod  dem,  der  foragtede  Guds
barmhjertighed. Og tegnene på hans ydmygelse er hans største ære. Til evig tid vil
sårene fra Golgata forkynde hans pris og erklære hans magt.’ Konfrontation, s. 547-
548.    

11. Hvordan vil  fjernelsen af  disse ting fra vor hukommelse  påvirke Guds
folk? Åb. 21, 4a; Es. 25, 8.

BEMÆRK:  ‘Alt  det,  som  den  første  Adam  mistede,  vil  den  anden  genvinde.
Profeten siger: “Du hyrdetårn, Zions datters høj, til dig skal det komme, det forrige
herredømme  tilfalde  dig,  Jerusalems  datters  rige.”  Mika  4,  8.  Og  Paulus  viser
fremad til et “pant på vor arv, så hans ejendomsfolk kan blive forløst.” Ef. 1, 14.
Gud skabte jorden som et hjem for hellige, lykkelige væsener. Denne hensigt vil
blive nået, når den, fornyet ved Guds kraft og friet fra synd og sorg, skal blive de
forløstes evige hjem.’ Det Kristne Hjem, s. 419.

‘Ikke mere’

12. Hvilke ting vil ikke længere have en plads, når det fuldkomne kommer?
Åb. 21, 4.
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BEMÆRK: ‘I de forløstes hjem vil der ikke være nogen tårer. Ingen begravelser og
ingen tegn på sorg. “Ingen indbygger siger: ‘Jeg er syg!’ Folket der har sin synd
forladt.”  En  vældig  bølge  af  lykke  flyder  frem  og  bliver  dybere,  efter  som
evigheden  ruller  videre…  Lad  os  med  dyb  alvor  betænke  de  kommende
velsignelser. Lad vor tro trænge gennem hver eneste af mørkets mørke skyer og
beskue ham, som døde for verdens synder. Han har åbnet Paradisets porte for alle,
som modtager ham og tror på ham… Lad de trængsler, som smerter os så dybt,
blive gavnlige lærdomme, som lærer os at trænge fremad imod målet, den sejrspris,
til  hvilken vi er kaldet  i  Kristus Jesus. Lad tanken om Herrens snarlige komme
opmuntre os. Lad dette håb glæde vore hjerter.’ Herren Kommer, 10. december.

13. Hvordan blev Esajas vist den tid, hvor disse ting ikke mere ville være? Es.
35, 5-6. 10.

BEMÆRK: ‘Jeg beder jer om at læse hele det femogtredvte kapitel af Esajas’ bog
sammen  med  det  seksoghalvtredsindstyvende  kapitel.  Læs  disse  lovende,
inspirerede  ord,  når  du  er  skuffet  over  den  åndelige  mangel,  som  du  ser  i
menighederne og i individerne. De er givet til opmuntring for vore menigheder og
skal gøres krav på i nødsituationer. Når du møder dem, som ikke er villige til at
blive hjulpet og styrket, skal du ikke tillade dig selv at blive mismodig; lad din tro
på Gud være stærk, når du hos de troende finder ubehjælpsomhed og misstemning.
Jeg er blevet vist, at onde engle i troende menneskers skikkelse vil arbejde i vore
rækker  for  at  indføre  en  stærk  ånd  af  vantro.  Lad  ikke  engang  dette  gøre  dig
mismodig,  men  arbejd  med  et  oprigtigt  hjerte  for  at  hjælpe  Herren  mod disse
sataniske kræfter.’ Review & Herald, 6. maj, 1909.

14. Hvilken forvisning har vi om, at disse ting rent faktisk vil være borte for
evigt? Nah. 1, 9.
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BEMÆRK: ‘Hele universet skal være vidne til syndens natur og følger. Og dens

totale  udryddelse,  som  i  begyndelsen  ville  have  gjort  englene  bange  og
vanæret Gud, vil nu godtgøre hans kærlighed og befæste hans ære over for det
univers af skabninger, der glædede sig over at gøre hans vilje, og i hvis hjerter
hans lov er. Aldrig mere skal det onde vise sig igen. Som Guds ord siger: “Ej
kommer der to gange nød.” Guds lov, som Satan har beskyldt for at være et
trældommens åg, vil blive æret som frihedens lov. En prøvet og overbevist
skabning  vil  aldrig  mere  vendes  fra  troskab  mod  ham,  hvis  væsen  har
tilkendegivet  sig  for  dem  som  bundløs  kærlighed  og  uendelig  visdom.’
Konfrontation, s. 415.
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‘Har jeg aflagt det barnagtige’

UDENADSVERS: ‘Så længe jeg var et barn, talte jeg som et barn, tænkte jeg som
et  barn,  dømte  jeg som et  barn;  efter  at  jeg er  blevet  mand,  har  jeg aflagt  det
barnagtige.’ 1 Kor. 13, 11.
STUDIEHJÆLP: Uddannelse, s. 80. 
LEKTIENS MÅL: At studere åndelig vækst og dens betydning. 

Indledning
‘Dersom vi ikke har lært Kristi mildhed og ydmyghed, vil barnets impulsive og
tankeløse holdning og skarpe modsætninger ofte komme til syne. Den stærke og
ukontrollerede vilje overtager styringen. De trænger til at studere Paulus’ ord: “Så
længe jeg var et barn, talte jeg som et barn, tænkte jeg som et barn, dømte jeg som
et barn; efter at jeg er blevet mand, har jeg aflagt det barnagtige.”’  Det Kristne
Hjem, s. 85.

‘Som et barn’

1. Hvordan beskrev Paulus sin erfaring som et barn? 1 Kor, 13, 11a.   

BEMÆRK: ‘En lille pige spurgte mig engang: “Skal du tale i eftermiddag?” “Nej,
ikke i eftermiddag,” svarede jeg. “Det er jeg meget ked af,” sagde hun. “Jeg troede,
du skulle tale, og jeg havde bedt flere af mine kammerater om at komme. Vil du
være venlig at spørge præsten om at tale med lette ord, som vi kan forstå? Vil du
fortælle ham, at vi ikke forstår store ord som ‘retfærdiggørelse’ og ‘helliggørelse’?
Vi ved ikke, hvad disse ord betyder.” Den lille piges klage indeholder en lektie,
som er værd at overveje for lærere og præster. Er der ikke mange, som vil gøre vel i
at agte på denne anmodning: “Tal med lette ord, så vi kan forstå, hvad du mener”?
Gør dine forklaringer tydelige, for jeg ved, at der er mange, som ikke forstår mange
af de ting, som siges til dem. Lad Helligånden forme og danne din tale og rense det
for al slagger. Tal som små børn, idet du husker, at der er mange, som er oppe i
årene,  der  er  som  små  børn  i  forståelsen.’  Counsels  to  Parents,  Teachers  &
Students, s. 254.

2. Hvad bliver vi vist for at advare os om ikke at undervurdere børns evne til
at lære? 2 Tim. 3, 15.

BEMÆRK: ‘Lige  fra  barndommen kendte Timoteus den hellige  skrift,  og dette
kendskab var ham et værn imod de onde indflydelser, der omgav ham, og imod 
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fristelsen til at lade fornøjelse og egenkærlig tilfredsstillelse gå foran pligten. En
sådan beskyttelse trænger alle vore børn til, og det bør være en del af forældrenes
og Kristi sendebuds, gerning at sørge for, at børnene får den rette undervisning i
Guds ord.’ Vejledning For Menigheden, bind 1, s. 435.

‘Hvis I ikke vender om og bliver som børn’

3. Hvilken lektie fra små børn underviste Jesus om? Matt. 18, 1-2.

BEMÆRK:  ‘Den  mægtige  Gud,  hvis  herlighed  stråler  fra  himlene,  og  hvis
guddommelige hånd opretholder millioner af verdener, er vor Fader.  Vi behøver
blot at elske ham, stole på ham, som små børn i tro og tillid, og han vil godtage os
som sine  sønner  og døtre,  og  vi  skal  være  arvinger  til  hele  den evige  verdens
uudsigelige herlighed.’ My Life Today, s. 86.
‘Forældrene bør være omvendte og vide, hvad det vil sige at lægge sig under Guds
vilje som små børn. De bør tage alle tanker til fange i lydighed mod Kristus, før de
kan lede deres familie, således som Gud ønsker.’ Det Kristne Hjem, s. 236.

4. Hvilket  særligt  aspekt  af  barndommen  henledte  Kristus  især
opmærksomheden på? Matt. 18, 3.

BEMÆRK: ‘De mennesker, som ydmyger sig selv som små børn, er de mennesker,
som vil blive undervist af Gud. Herren er ikke afhængig af noget menneskes talent,
for han er kilden til alle fuldkomne gaver. Det mest ydmyge menneske besidder
himmelske  gaver,  hvis  han  elsker  og  frygter  Gud.  Herren  kan  bruge  sådant  et
menneske,  fordi  han  ikke  stræber  efter  at  arbejde  efter  sin  egen  standard.  Han
arbejder med frygt og bæven for ikke at ødelægge mønsteret. Hans liv er et udtryk
for Kristi liv. Vi må konstant nære sagtmodighed og ydmyghed, hvis vi vil besidde
Kristi ånd.’ The Faith I Live By, s. 138.

‘Den faste føde er for de fuldvoksne’

5. Hvilken advarsel gav Paulus om dem, som ikke vokser åndeligt? Heb. 5,
12-13.

BEMÆRK: ‘Paulus kunne ikke tale så tydeligt,  som han ønskede, til  de jødiske
omvendte  om gudsfrygtens  hemmelighed.  På  grund  af  deres  åndelige  svaghed,
deres mangel på opfattelse, kunne han ikke sige sandheden, som, hvis de kunne
have hørt rigtigt med intelligent forståelse, ville have været en duft af liv til liv.
Fejlen lå ikke hos deres lærere, men hos dem. De var langsomme til at opfatte. De
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var blevet givet rigelige fordele. De kunne være vokset i forstand angående Kristus,
hans arbejde, hans kraft til helt og fuldt at frelse alle dem, som kommer til ham.
Men de var ikke gået fremad og opad og havde ikke forbedret deres mulighed for at
lære mere og stadig mere om Frelseren.  Fordi  de ikke i tro havde modtaget  de
sandheder, som var givet dem, var deres hukommelse svag. De kunne ikke i deres
sind bevare de sandheder, som er nødvendige for få fremgang i karakterdannelse.
Apostelen henleder deres opmærksomhed mod deres mangel i denne henseende,
som  var  blevet  deres  åndelige  skrøbelighed.  Deres  misforståelse  gav  dem  et
utydeligt  billede af  Kristi kraft  til  at  gøre sit  folk til  pris på jorden.’  Review &
Herald, 16. juni, 1903.

6. Hvordan beskriver Paulus denne stigende forståelse af åndelige ting? Heb.
5, 14.

BEMÆRK: ‘Som middel til intellektuel udvikling er Bibelen mere virkningsfuld
end nogen anden bog eller alle andre bøger tilsammen. Storheden i dens emner, den
værdige enkelhed i dens ord og skønheden i dens billedsprog fornyer  og højner
tankerne, som intet andet kan gøre det. Intet andet studium kan meddele en sådan
åndelig kraft som bestræbelsen for at fatte det åbenbarede ords overvældende store
sandheder.  Når sindet således er kommet i kontakt med den Almægtiges tanker,
kan det ikke undgå at folde sig ud og blive styrket.  Og Bibelens kraft er endnu
stærkere til  at  udvikle den åndelige natur.  Mennesket,  der  er skabt til  at  være i
samfund med Gud, kan kun gennem et sådant fællesskab finde sit rette liv og sin
rette udvikling. Da det er skabt til at finde sin største glæde i Gud, kan det ikke i
noget andet finde det, som kan stille hjertets længsler eller tilfredsstille sjælens sult
og tørst. Den, som med et oprigtigt og lærvilligt sind gransker Guds ord og søger at
forstå dets sandheder, vil komme i berøring med dets ophav; og hvis han ikke selv
vil  det  anderledes,  er  der  ingen  grænse  for  hans  udviklingsmuligheder.’
Uddannelse, s. 124.
‘Lad de vigtigere skriftsteder i forbindelse med lektien læres udenad, ikke som en
pligt,  men  som  en  forret.  Selvom  hukommelsen  kan  være  mangelfuld  i
begyndelsen, så vil den styrkes ved øvelse, således at I efter nogen tid vil finde
glæde i at samle på sandhedens ord. Og vanen vil vise sig at være en overmåde
værdifuld hjælp til åndelig vækst.’ Counsels for the Church, s. 207.    

‘Efter at jeg er blevet mand’

7. Hvad finder sted, når en person bliver moden? 1 Kor. 13, 11b.  

BEMÆRK: ‘Vi skal ikke altid forblive som børn i vor kundskab og erfaring om
åndelige  ting.  Vi  skal  ikke  altid  udtrykke  os  som  et  menneske,  der  lige  har
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modtaget  Kristus;  men  vore  bønner  og  formaninger  skal  vokse  i  indsigt,
efterhånden som vi får flere erfaringer om sandheden. Vi ville ikke synes om det,
hvis et barn på ti år talte som et barn på seks, og hvor ville det være pinligt at høre
udtryk for barnlig forståelse fra en, som var nået til modenhed. Når et menneske er
blevet  ældre,  venter  vi  en  tilsvarende  indsigt  hos ham, i  forhold til  hans  år  og
muligheder. Men hvis vi venter denne tilkendegivelse af voksende forståelse hos
barnet, når det vokser til, burde vi så ikke også vente at se de kristne vokse i nåde
og erfaring?’ Guds Sønner og Døtre, s. 1119. 

8. Hvilke barnlige ting skal lægges bort fra den voksende kristnes liv? 1 Pet.
2, 1-2. Betragt Gal. 5, 19-21.

BEMÆRK: ‘Kendsgerningen er, at mange er gået ind i forkyndergerningen med en
barnagtig, lunefuld og egenrådig ånd, ligesom deres mødre tillod dem at vokse op.
Det er derfor, at jeg ofte taler til fædre og mødre om at indse det store ansvar, som
hviler på dem. Hver partikel af denne barnlighed må efterlades. I er vokset op til
menneskers fulde vækst, derfor skal de barnlige ting, som I nærede, de ubehagelige
karaktertræk, som I ved, ikke er efter Kristi orden, jeres ubesindige ord, lægges
bort.’ General Conference Bulletin, 16. april, 1901.

‘Herren vor Guds skønhed’

9. Hvad skal erstatte de barnlige ting, der skal sættes til side? Gal. 5, 22-23.

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.  “Men  Åndens  frugt  er  kærlighed,  glæde,  fred,
langmodighed,  mildhed, godhed,  trofasthed,  sagtmodighed,  afholdenhed.” Denne
frugt kan aldrig forgå, men vil modnes til en høst til evigt liv.’ Kristi Lignelser, s.
55-56.
 
10. Hvad bør den voksende kristnes bøn være? Sal. 90, 17.

BEMÆRK: ‘Ved evangeliet skal sjæle, som den onde har fordærvet og holder i
trældom, finde genløsning og få del i Guds børns herlige frihed. Guds forsæt går
ikke blot ud på at frelse fra den lidelse, der er syndens uundgåelige følge, men at
frelse fra selve synden. Den fordærvede, misdannede sjæl må renses og omdannes,
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så den kan blive iført “Herren vor Guds skønhed,” blive “hans Søns billede lige.”’
Med Mesteren På Bjerget, s. 65.    

‘Hver enkelt af os blev nåden givet’

11. Hvad er det middel, hvorved kristne kan vokse i nåde? Ef. 4, 7.

BEMÆRK: ‘Gud tildeler  os sin velsignelse,  for at  vi  kan give til  andre.  Og så
længe som vi giver os selv som de kanaler, hvorigennem hans kærlighed kan flyde,
vil Herren holde kanalerne forsynede. Når du beder Gud om dit daglige brød, vil
han se lige ind i dit hjerte for at se, om du vil give det samme til andre, som er mere
trængende end dig. Når du beder: “Gud! vær mig synder nådig,” ser han, om du vil
vise medfølelse for dem, som du omgås. Dette er beviset på vor forbindelse med
Gud, at vi er barmhjertige, ligesom vor Fader i himmelen er barmhjertig. Hvis vi er
hans,  vil  vi  med et  glad  hjerte  gøre  lige,  hvad han beder  os  om at  gøre,  hvor
ubelejligt det end kan være, hvor meget det end kan stride imod vore egne følelser.
Det er ved at gøre Kristi gerninger, ved at hjælpe de lidende og plagede, som han
gjorde, at vi udvikler kristen karakter. Det er til vort bedste, at Gud har kaldet os til
at  udøve  selvfornægtelse  for  Kristi  skyld,  at  bære  korset,  at  arbejde  og  ofre  i
søgningen efter at frelse det, der er gået tabt. Dette er Herrens renselsesproces, hvor
det dårlige materiale renses væk, så de dyrebare karaktertræk, som Kristus Jesus
besad,  kan komme til  syne  i  den troende.  Al slagger  må renses  fra  sjælen ved
sandhedens  helliggørelse.  Gennem  Kristi  nåde  bliver  vore  anstrengelser  for  at
velsigne andre ikke kun midlet til vor vækst i nåde, men de vil øge vor fremtidige,
evige glæde. Til dem, som har været Kristi medarbejdere, vil der blive sagt: “Vel,
du gode og tro tjener, du har været tro over lidt, jeg vil sætte dig over meget; gå ind
til din herres glæde.”’ Counsels on Stewardship, s. 164-165.
‘Den, der er optaget af sig selv, kan ikke vokse og bære frugt. Hvis du har taget
imod Kristus som din personlige Frelser, må du glemme dig selv og prøve at hjælpe
andre. Tal om Kristi kærlighed og fortæl andre om, hvor god han er. Udfør enhver
gerning, som du bliver stillet overfor. Hav en byrde for dine medmennesker og gør
alt, hvad der står i  din magt, for at søge at frelse dem. 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.’  Kristi
Lignelser, s. 55-56.

12. Hvad er målet for kristen modenhed? Ef. 4, 12-15.
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BEMÆRK:  ‘Kristus  venter  med  længsel  efter  at  se  sit  billede  åbenbaret  i  sin

menighed. Når Kristi karakter genspejles i al sin fuldkommenhed i hans folk,
vil han komme for at tage dem til sig.’ Kristi Lignelser, s. 56
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‘Da skal jeg kende fuldt ud’

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: My Life Today, s. 365. 
LEKTIENS MÅL: At se kontrasten mellem vor nuværende ufuldendte kundskab
og den herlige udsigt foran os. 

Indledning
‘Ved sit  andet  komme vil  Herren  Jesus  opfylde  alle  sit  folks  forventninger  og
ønsker. Forventning og ønske er … bestanddele af håb. Det første henviser til, hvad
Gud har sagt, og det sidste til hjertets indstilling til det. En person kan forvente det,
han ikke ønsker, og han kan ofte ønske det, som han ikke har nogen grund til at
forvente. Hvad forventer og ønsker den hellige? Fuldkommen kundskab; han håber
snart at kende, ligesom han er kendt, og ikke længere se i et spejl. Når Kristus
kommer,  vil  der  være  en  “åbenbaring  af  Gud.”  Det  vil  blive  som den  “skyfri
morgensol,” en dag med stråleglans. Da vil forståelsen være tydelig, hukommelsen
god; øjet vil da være tilfreds med at se og øret med at høre. Da vil en forøgelse af
kundskab  ikke  medføre  en  forøgelse  af  sorg,  men  enhver  ny  opdagelse  i  den
himmelske videnskab vil bringe nye strømme af glæde til  sjælen.’  Uriah Smith,
Review & Herald, 30. august, 1864.

‘I et spejl’

1. Hvordan beskriver Paulus begrænsningen af vor forståelse i denne 
verden? 1 Kor, 12, 12a.   

BEMÆRK: ‘Guds tjenere vil ofte finde sig selv i vanskeligheder, men de ved ikke
hvorfor. Skal de slippe Guds hånd, fordi vanskelighederne tårner sig op? Skal deres
tro svigte, fordi de ikke kan se deres vej gennem mørket? Gud forbyde det. De skal
nære en blivende fornemmelse for Guds kraft til at opretholde dem i deres arbejde.
Hvis de lader ham lede og stræber efter at  opretholde hans lov, kan de ikke gå
fortabt, og de kan heller ikke fare vild.’ Signs of the Times, 8. oktober, 1896.
‘Ofte kommer en Kristi discipel i forhold, hvor han ikke kan tjene Gud og dog
fremme sine verdslige foretagender. Måske viser det sig, at lydighed over for et
tydeligt krav fra Gud vil afskære ham fra at tjene til livets underhold. Satan ville
gerne få ham til at tro, at han må ofre sin faste overbevisning. Men det eneste, vi i
denne verden kan stole på, er Guds ord. “Søg først Guds rige og hans retfærdighed,
så skal alt det andet gives jer i tilgift.” Matt. 6, 33. End ikke i dette liv tjener det til 
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vor fordel at vige bort fra at gøre vor himmelske Faders vilje. Når vi får kendskab
til kraften i hans ord, skal vi ikke gå ind på Satans forslag for at skaffe os føde eller
frelse vort  liv.  Det eneste,  vi skal  spørge om, er dette:  Hvad er Guds vilje? og
hvordan lyder hans løfter? Når vi ved dette, skal vi adlyde det ene og stole på det
andet.’ Den Store Mester, s. 75.

2. Hvilken indstilling vil hjælpe os i denne tid med begrænset forståelse? Fil.
3, 12-13.

BEMÆRK: ‘Paulus tvivlede aldrig på Guds evne eller villighed til at give ham den
nåde, han behøvede for at leve et kristent liv. Han lever ikke under en sky af tvivl
og famler sig frem i usikkerhedens tåge og mørke, mens han klager over trængsler
og prøvelser. En glædes stemme, stærk med håb og mod, lyder over hele linjen ned
til vor tid. Paulus havde en sund religiøs erfaring. Kristi kærlighed var hans store
tema og den tvingende magt,  som styrede  ham. Når han befandt  sig  i  de mest
nedslående omstændigheder,  som ville have haft en nedtrykkende indflydelse på
halvkristne, er han fast i hjertet, fyldt med mod, håb og glæde. Det samme håb og
den samme glæde viser sig, mens han er på skibsdækket, og stormen raser omkring
ham, og skibet  går  i  stykker.  Han giver  ordrer  til  skibets  fører  og bevarer  alle
ombordværendes liv. Selvom han er en fange, er han i virkeligheden skibets mester,
den frieste og lykkeligste mand ombord.’ Conflict & Courage, s. 352.

‘Agt vel på, at ikke nogen skal føre jer vild’

3. Hvilken advarsel er givet om ondskabens kræfter til at forvirre og vildlede
Guds folk? Matt. 24, 4-5. 11. 23-25.

BEMÆRK: ‘Tiden er kommet, da ærkeforførerens undergørende magt vil give sig
mere klart til kende. Og hans bedrag vil virke mere og mere tiltrækkende, så de vil
forvirre og føre endog de udvalgte vild, om det var muligt. Mørkets fyrste og hans
onde engle virker på den kristne verden og forleder dem, der bekender sig til Kristi
navn, til at stå under mørkets banner og bekrige dem, der holder fast ved Guds bud
og troen på Jesus. En frafalden kirke vil forene sig med verdslige og djævelske
magter for at få dyrets mærke sat på panden eller hånden og få Guds børn til at
tilbede  dyret  og  dets  billede.  De vil  forsøge  at  tvinge  dem til  at  opgive  deres
troskab mod Guds lov og vise pavedømmet hyldest. Da vil de tider være kommet,
da menneskesjælene vil blive prøvet, for de frafaldnes sammenslutning vil kræve,
at  Guds  lydige  undersåtter  skal  fornægte  Jehovas  lov  og  forkaste  hans  ords
sandhed.’ Herren Kommer, 15. juli.
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4. Hvor omfattende kan disse vildfarelser blive? 2 Kor. 11, 14-15.

BEMÆRK:  ‘Som  sidste  akt  i  det  store  bedrageri  vil  Satan  selv  personificere
Kristus. Kirken har længe erklæret, at den ser frem til Frelserens genkomst som
opfyldelse af sine forhåbninger. Nu vil den store bedrager få det til at se ud, som
om  Kristus  er  kommet.  Forskellige  steder  på  jorden  vil  Satan  vise  sig  blandt
mennesker  som  et  majestætisk  væsen  med  strålende  skønhed,  svarende  til
beskrivelsen af Guds Søn i Johannes’ Åbenbaring, 1, 13-15. Den stråleglans, der
omgiver ham, overgår alt, hvad menneskelige øjne hidtil har set. Sejrsråbet lyder
overalt: “Kristus er kommet! Kristus er kommet!” Mennesker kaster sig til jorden
for ham i tilbedelse, mens han løfter sine hænder og udtaler velsignelse over dem,
som Kristus velsignede sine disciple, da han vandrede på jorden. Hans stemme er
blid og dæmpet, men meget melodisk. I blide, medlidende toner fremsætter han
nogle af  de samme nådige  himmelske sandheder,  Frelseren  gav  udtryk  for;  han
helbreder  folkets  sygdomme,  og så gør  han krav på,  i  sin  påtagne skikkelse af
Kristus, at have ændret sabbatten til søndag og befaler alle at holde den dag hellig,
han har velsignet. Han erklærer, at de, der bliver ved med at holde den syvende dag
hellig, bespotter hans navn ved at nægte at lytte til hans engle, der sendes dem med
lys og sandhed. Dette er det stærke, næsten overvældende bedrag.’ Konfrontation,
s. 511.

5. Hvad bliver vi advaret imod i disse tider med forvirring og vildfarelse? 2
Tess. 2, 10-11.

BEMÆRK: ‘Da vil slaggerne blive skilt fra guldet, og det vil vise sig, hvem der er
gudfrygtige, trofaste og sanddru, og hvem der er troløse, slagger og glitter. Hvilken
sky af avner vil da ikke blive blæst bort med Guds kasteskovl! Hvor vi nu kun kan
se gulve fulde af hvede, vil det være avner, som blæses bort med Guds kasteskovl.
Enhver, som ikke er forenet  med Kristus som midtpunktet, vil ikke kunne bestå
ildprøven den dag. Medens de, der er iført Kristi retfærdighed, vil holde fast på
sandhed og pligt, vil de, der har stolet på deres egen retfærdighed, få deres plads
under  mørkets  fyrstes  sorte  banner.  Da vil  det  blive synligt,  om valget  var  for
Kristus eller Beliar. De, der har næret mistillid til sig selv, og som har været sådan
stillet, at de ikke har turdet blive brændemærket og forhånet, vil omsider åbenlys
erklære sig for Kristus og hans lov; medens mange, der så ud som blomstrende
træer, der dog ikke havde frugt, vil følge flertallet og gøre det onde og få frafaldets
mærke på panden eller hånden.’ Herren Kommer, 15. juli.
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‘Nu kender jeg stykkevis’

6. Hvad må vi altid have i tankerne i vor samtale med andre? 1 Kor. 13, 12
midt.

BEMÆRK: ‘Her kan han fra Guds ords sikre grund betragte historiens vældige
ideer  og  få  nogen  viden  om  de  grundregler,  som  er  bestemmende  for
begivenhedernes  forløb blandt  menneskene.  Men hans udsyn  er  stadig tåget  og
hans viden ufuldstændig. Først når han står i evighedens lys, vil han kunne se alting
klart.’ Uddannelse, s. 304.    

7. Hvordan  kan  vor  manglende  evne  til  at  erkende  vor  kundskabs
begrænsninger være en hindring for os selv og andre? Matt. 15, 14.  

BEMÆRK: ‘Der er verdslige mennesker, som vil tilbyde at være vore vejledere; de
betragter deres kurs som vis, men de er af den klasse, som, mens de påstår at være
vise, er nødt til at blive tåber for at blive vis i Guds visdom. De fører væk fra stien,
hvor Jesu stemme høres sigende: “Her er vejen, I skal gå!” De er falske lærere,
blinde vejledere for blinde. De afleder opmærksomhed fra det arbejde,  som skal
gøres  i  denne  periode  af  verdens  historie.  Men  de,  som  trin  for  trin  følger
Vejlederen, vil høre og kende den Sande Hyrdes stemme.’  Review & Herald, 31.
januar, 1893.
‘Mange  vil  ikke  selv  ransage  Skrifterne.  De  forbliver  i  villig  uvidenhed  om
tibudslovens oprindelse og bestandighed. De stoler på andres studier til at afgøre
denne sag for dem. Blinde vejledere siger: “Du behøver ikke at holde Guds lov, for
den er ikke bindende. Den er et trældoms åg.” Og de villige uvidende er blinde,
som ledes af blinde. Ingen af dem er skyldfri. Gud har i sin lov tilvejebragt et spejl,
så de kan se deres sande karakter.  Vil det forbedre deres tilstand at knuse dette
trofaste spejl, fordi det afslører deres mangler? Det arbejde, de burde engagere sig
i, er at lægge synd og enhver urenhed væk og gør retfærdighed. At forblive i villig
uvindenhed om Guds lovs krav vil ikke beskytte dem fra den staf, der tildeles som
konsekvens for dens krænkelse.’ Review & Herald, 8. marts, 1870.

‘Ansigt til ansigt’

8. Hvilken herlig udsigt venter dem, som udøver sand kristelig kærlighed? 1
Kor. 13, 12 midt. Åb. 22, 4.

BEMÆRK: ‘“Nu ser vi jo i et spejl, i en gåde.” Vi ser Guds billede som i et spejl, i
naturen og i hans færd med mennesker, men til den tid skal vi se ham ansigt til
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ansigt,  uden  noget  fordunklende  slør  imellem  os.  Vi  skal  opholde  os  i  hans
nærværelse og se hans åsyns herlighed.’ Konfrontation, s. 550.
‘I den lavere skole,  som vi går i  her på jorden, skal vi lære de lektier,  som vil
berede os til at begynde i den højere skole, hvor vor uddannelse vil fortsætte under
Kristi personlige ledelse. Da skal han oplyse vort sind, så vi kan forstå meningen i
hans ord. Skal vi ikke i de få dage af prøvetiden, som vi har tilbage, være som
mænd og kvinder, der søger livet i Guds rige, en evighed af lykke og herlighed? Vi
kan ikke gå glip af den forret, det er, at se Jesus ansigt til ansigt og fra hans egne
læber høre beretningen om forløsningens plan.’ Lys Fra Det Høje, s. 33.

9. Hvilken slags mennesker vil være i stand til at se Herren ansigt til ansigt?
1 Joh. 3, 2-3.

BEMÆRK: ‘Den fuldkomne karakter er grundlagt på, hvad Kristus er for os. Hvis
vi til stadighed er afhængige af vor Frelsers fortjenester og vandrer i hans fodspor,
vil vi blive lig ham, rene og ubesmittede. Vor Frelser kræver ikke det umulige af
nogen sjæl. Han forventer ikke noget af sine disciple, som han ikke er villig til at
give  dem  nåde  og  styrke  til  at  udføre.  Han  ville  ikke  kalde  dem  til  at  være
fuldkomne, hvis han ikke kunne tilbyde dem, han har kaldet til så højt og helligt et
privilegium, alle fuldkommenhedens dyder… Vor opgave er inden for vort område
at  stræbe  efter  at  opnå  den  fuldkommenhed,  som  Kristus  opnåede  i  ethvert
karaktertræk i sit liv her på jorden. Han er vort eksempel. I alle ting skal vi stræbe
efter at ære Gud i vor karakter… Vi må være fuldstændig afhængige af den kraft,
han har lovet at give os.’ At Jeg Må Kende Ham, 4. maj.
‘Jesus åbenbarede ingen evner og udøvede ingen magt, som mennesker ikke kan få
ved at tro på ham. Hans fuldkommenhed som menneske kan alle hans efterfølgere
komme i besiddelse af, hvis de vil underordne sig Gud, sådan som han gjorde det.’
Den Store Mester, s. 456.
‘Vor Frelser er en frelser til fuldkommengørelse af hele mennesket. Han er ikke
kun Gud for  en del  af  mennesket.  Kristi  nåde  virker  til  opdragelse  af  hele  det
menneskelige  materiale.  Han har  skabt  alt.  Han  har  genløst  alt.  Han  har  skabt
tanken,  styrken  og legemet  såvel  som sjælen,  der  har  del  i  den  guddommelige
natur, og det er alt sammen hans erhvervede ejendom. Han bør tjenes af hele ens
hjerte, sind, sjæl og styrke. Så vil Herren blive æret ved sine hellige i selv de mest
dagligdags, timelige ting, som de giver sig af med. “Helliget Herren” vil stå skrevet
på dem.’ At Jeg Må Kende Ham, 21. november.
 

‘Da skal jeg kende fuldt ud’

10. Hvilken forsikring havde Paulus om, at begrænsningerne og barriererne i
vor kundskab vil blive fjernet? 1 Kor. 13, 12b.
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BEMÆRK: ‘Alle universets skatte ligger åbne for Guds frelstes studier. Uhæmmet
af  dødeligheden  flyver  de  utrætteligt  ud  til  fjerne  verdener  –  verdener,  som
skælvede af sorg over synet af menneskets ulykke, og som genlød af glade sange
ved meddelelsen om en løskøbt sjæl. Med usigelig fryd får jordens børn del i den
glæde  og  visdom,  som  ejes  af  væsener,  der  aldrig  har  syndet.  De  deler  de
kundskabsskatte og den indsigt, der er opnået gennem umindelige tiders fordybelse
i Guds værk. Med et syn, der ikke er sløret, iagttager de skabelsens herlighed – sole
og stjerner og systemer, der alle drejer sig om Guds trone i deres bestemt orden.
Skaberens navn står skrevet på alle ting, fra de mindste til de største, og hans magt
viser sig i det alt sammen. Og efterhånden som evighedens år går, bringer de større
og prægtigere åbenbaringer af Gud og Kristus. Ligesom kundskaben er gradvist
tiltagende,  vil  kærlighed,  ærefrygt  og lykke øges.  Jo mere  mennesker  lærer  om
Gud, jo større beundring får de for hans karakter.’ Konfrontation, s. 550-551.    

11. Hvor meget visdom har Herren? Kol. 2, 3.

BEMÆRK: ‘Hvis det var muligt for skabte væsener at tilegne sig en fuldstændig
forståelse  af  Gud og hans skaberværk,  ville  de ikke kunne trænge dybere ind i
sandheden og ikke kunne tilegne sig mere kundskab og ikke kunne udvikle sind og
hjerte mere, når de var nået til dette punkt. Så ville Gud ikke længere være den
højeste,  og  mennesket  ville  ophøre  med  at  gå  fremad,  når  det  havde  nået
kundskabens  og  udviklingens  grænse.  Lad  os  takke  Gud  for,  at  dette  ikke  er
tilfældet. Gud er uendelig. I ham er “alle visdommens og kundskabens skatte skjult
til stede.” Kol. 2, 3. Menneskene kan ransage og lære til evig tid og alligevel aldrig
komme til bunds i hans visdoms skatte, godhed og magt.’ Vejen Til Kristus, s. 161-
162.

‘Ligesom jeg jo selv er kendt fuldt ud’

12. Hvilken forsikring giver Paulus om, at vi vil beholde vor identitet, når vi
enten opstår fra de døde eller bliver forvandlet? 1 Kor. 13, 12b. Betragt
Sal. 139, 16.

BEMÆRK:  ‘Vi  vil  kunne kende  vore  venner  på  samme måde,  som disciplene
kendte  Jesus.  Om  de  så  har  været  vanskabte;  sygelige  eller  vansirede  i  dette
dødelige liv, så vil  deres  særegne personlighed i deres  opstandene legeme være
fuldkommen bevaret,  og vi skal i  det ansigt,  der stråler af lyset  fra  Jesu ansigt,
genkende trækkene hos dem, vi elsker.’ At Jeg Må Kende Ham, 22. december.
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13. Hvordan bliver de, som vil se ham ansigt til ansigt, beskrevet? Åb. 7, 9-10.

15-17.

BEMÆRK: ‘De frelste vil møde og genkende dem, hvis opmærksomhed de har
henledt til den ophøjede Frelser. Hvilken velsignet samtale de vil få med disse
sjæle! “Jeg var en synder,” vil én sige, “uden Gud og uden håb i verden, og du
kom til mig og henledte min opmærksomhed til den dyrebare Frelser som mit
eneste håb.”… Andre vil  sige:  “Jeg var en hedning i  et  hedensk land. Du
forlod dine venner og dit hyggelige hjem og kom ud for at lære mig, hvordan
jeg kunne finde Jesus og komme til tro på ham som den eneste sande Gud. Jeg
ødelagde mine afguder og tilbad Gud, og nu ser jeg ham ansigt til ansigt. Jeg
er  frelst,  evigt  frelst,  for  altid  at  skue  ham,  som  jeg  elsker.”  Andre  vil
udtrykke  deres  taknemmelighed  til  dem,  der  gav  de  sultne  at  spise  og de
nøgne klæder. “Da fortvivlelse holdt min sjæl bundet i vantro, sendte Herren
dig for at opmuntre og trøste mig,” siger de. “Du gav mig mad for at stille mit
fysiske behov, og du oplod Guds ord for mig og skabte et åndeligt behov. Du
behandlede mig som en broder.  Du viste mig medfølelse i mine sorger og
helbredte min sønderknuste, sårede sjæl, så jeg kunne gribe Kristi hånd, der
var udrakt for at frelse mig. Jeg levede i uvidenhed, men du underviste mig
tålmodigt om, at jeg havde en Fader i Himmelen, som havde omsorg for mig.
Du læste de dyrebare løfter i Guds ord for mig. Du vækkede troen i mig på, at
han ville frelse mig. Mit hjerte blev blødgjort, bøjet og brudt, når jeg tænkte
på det offer, Kristus havde bragt for mig… Nu er jeg her, frelst, evig frelst, for
altid at leve i hans nærhed og lovprise ham, som gav sit liv for mig.” Hvilken
jubel der vil blive, når disse genløste møder dem, der har haft en byrde for
dem! Og de, som har levet, ikke for at behage sig selv, men for at være til
velsignelse for de mindre begunstigede, som har så få af livets goder – hvor
vil deres hjerter banke af glæde!’ Herren Kommer, 22. oktober.
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‘Størst af dem er kærligheden’

UDENADSVERS: ‘Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre; men størst af dem er
kærligheden.’ 1 Kor. 13, 13.
STUDIEHJÆLP: Lys Fra Det Høje, s. 232. 
LEKTIENS MÅL: At se hvor vigtig kærlighed virkelig er. 

Indledning
‘Herren ønsker, at jeg skal drage hans folks opmærksomhed til det trettende kapitel
i første Korinterbrev. Læs dette kapitel hver dag og hent trøst og styrke fra det. Lær
fra det den betydning, Gud lægger på helliggjort, guddommelig kærlighed, og lad
den lektie, det lærer, komme ind i jeres hjerter. Lær at kristuslignende kærlighed er
af himmelsk oprindelse, og at uden den er alle andre kvalifikationer værdiløse. I det
trettende  kapitel  i  første  Korinterbrevet  definerer  apostelen  Paulus  sand
kristuslignende kærlighed. Dette kapitel er et udtryk for lydigheden hos alle, som
elsker Gud og holder hans bud. Det bringes til handling i enhver sand troendes liv.’
SDA Bible Commentary, bind 6, s. 1091.

‘Så bliver… disse tre’

1. Hvilke tre ting forbliver det største i den kristnes erfaring? 1 Kor. 13, 13.  

BEMÆRK: ‘“Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre,” troen, som holder fast ved
den Almægtige og nægter at lade sig afvise; håbet, som gør det godes og sandes
fremtidige sejr til nutidige opmuntringer og glæder; og kærligheden, som indvier
alt til Gud og for Gud.’ Guds Sønner & Døtre, s. 5. juli.

2. Hvordan forklarer Paulus vigtigheden af  disse tre i  den kristnes liv? 1
Tess. 5, 8.

BEMÆRK: ‘Gud har udstyret alle med en fuld rustning, men det er nødvendigt for
os at tage den på.’ Signs of the Times, December 5, 1895.
‘For dem, der lever den sidste afslutning så nær, burde Paulus’ ord lyde med særlig
kraft: “Men da vi hører dagen til, så lad os være ædru, iførte troen og kærligheden
som en  brynje  og  frelseshåbet  som en  hjelm!  Thi  Gud  bestemte  os  ikke  til  at
rammes af hans vrede, men til at få frelsen i eje ved vor Herre Jesus Kristus, som
døde for os, for at vi, hvad enten vi våger eller sover, skal leve sammen med ham.”
En kristen, som våger, arbejder også og søger af al kraft at gøre alt, hvad der står i
hans magt for at fremme evangeliets forkyndelse. Når kærligheden til Frelseren 

81



Lektie 13: 19. – 25. juni
vokser,  vokser  også  kærligheden  til  næsten.  Han har  ligesom sin  Mester  hårde
prøvelser; men han tillader ikke sorger at forbitre hans sind eller ødelægge hans
sjælefred. Han ved, at prøvelser, hvis de bæres på rette måde, vil forædle og lutre
ham og bringe ham i nærmere fællesskab med Kristus. De, som får del i  Kristi
lidelser, vil også få del i hans trøst og til sidst komme til at få del i hans herlighed.’
Mesterens Efterfølgere, s. 140-141.

‘Tro’

3. Hvilken rolle spiller tro i den kristnes liv? Hab 2, 4.

BEMÆRK: ‘“Min retfærdige skal leve af tro.” Heb. 10, 38. Du overgav dig til Gud
for at tilhøre ham alene, for at tjene og lyde ham, og du tog imod Kristus som din
Frelser. Du kunne ikke selv gøre forsoning for dine synder eller forandre dit hjerte;
men da du havde overgivet dig til Gud, troede du, at han for Kristi skyld gjorde alt
dette for dig. Ved tro blev du Kristi ejendom, og ved tro må du vokse op til ham –
ved at give og tage. Du må give alt – dit hjerte, din vilje, din tjeneste – overgive dig
til ham for at lyde alle hans bud. Du må også tage imod alt – tage imod Kristus, al
velsignelses fylde, at han må bo i dit hjerte og være din styrke, din retfærdighed,
din evige hjælper – for at du kan få kraft til at adlyde. Du må hellige dig til Gud
hver morgen.  Lad  dette  være din første  handling.  Lad din bøn være:  “Tag mig
Herre, at jeg må tilhøre dig alene! Jeg lægger alle mine planer for dine fødder. Brug
mig i dag i din tjeneste. Bliv hos mig og lad al min gerning ske i dig.” Dette er et
dagligt anliggende. Overlad dig til Gud hver morgen for den dag, der er begyndt.
Overgiv alle dine planer til  ham for at blive gennemført  eller forkastet, alt efter
hvad hans forsyn måtte vise dig. Således kan du hver dag give dit liv i Guds hånd,
og derved vil dit liv mere og mere blive dannet efter Kristi liv.’ Vejen Til Kristus, s.
101-102.

4. Hvordan bliver vi vist betydningen af tro? Heb. 11, 6. Sammenlign Heb.
10, 38.

BEMÆRK: ‘Den kendsgerning, at mennesker kan behage Gud, er en vidunderlig
tilskyndelse  til  os  om  at  gøre  de  mest  udholdende,  intense  bestræbelser,
bestræbelser,  som  står  i  forhold  til  værdien  af  det,  vi  ønsker  at  vinde.  “Guds
medarbejdere er vi; Guds ager, Guds bygning er I.” Enok vandrede med Gud. Han
var ikke tilfreds med sit eget selskab. Han vandrede med Gud. Han behagede Gud.
Herren er ikke glad, når de, som han har skabt, er syndere. Vi må altid vandre med
Gud og lære af Jesus Kristus, som har overvundet enhver fristelse, som vi rammes
af. Han blev fristet på alle måder som vi, dog uden synd. Herren drager mennesker
tæt til sin side for at vandre med dem, arbejde med dem, lære dem, hvordan han i
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menneskelighed overvandt hver fristelse og derfor, hvordan de kan sejre gennem
den foranstaltning, som Herren har gjort. Med enhver fristelse er der en udvej ved
at vandre ydmygt med Gud. Uden tro, stadig voksende tro, er det umuligt at behage
Gud.’ Christ Triumphant, s. 53 
‘Når vi lever ved troen på Guds Søn, vil Åndens frugter vise sig i vort liv; ikke én
af dem vil mangle.’ Den Store Mester, s. 463.

‘Håb’

5. Hvilken rolle spiller håb i vor frelse? Rom. 8, 24.

BEMÆRK: ‘Lad mig bede jer indtrængende om ikke at blive mismodige, hvis jeres
søgning efter Frelseren ikke straks bringer en overbevisning om tilgivelse og fred.
Kristus parerede den syrisk-fønikiske kvindes bønner med henblik på at afprøve
oprigtigheden af hendes tro. Hvis et hjertes glade håb blev vundet alt for let, kan
det blive værdsat for lidt. Giv ikke op, min ven! Selv hvis hver time skulle bruges
på at søge Jesus indtil din dødsdag. Men en sådan langtrukken erfaring behøver
ikke at være din. Jeg frygter, at du ikke fuldt ud har forstået betydningen af Guds
tilladelse til “med frimodighed” at komme til nådens trone. Bed om, hvad du vil, og
alt du vil. Du er ikke en fremmed ved den store Konges dør. Kongens Søn er selv
klar til at tage imod din anmodning og gå i forbøn for dig hos sin almægtige Fader
og tale din sag.  Fortvivlelse har  endnu aldrig frelst  en synder.  “I  håbet  blev vi
frelst.” Du mister alt ved modløshed og tilbagetog. Du vinder alt ved at gå fremad.
Antag, at Columbus, mens han ikke var langt fra Vestindien, havde givet efter for
fortvivlelse og havde sejlet hjemad. Det var den sidste strækning, der blev sejlet,
som udødeliggjorde ham og gav et nyt  kontinent til civilisationen. Så er det det
sidste afgørende skridt med at overgive hele din sjæl til Kristus, som åbner den
himmelske arvs  evige  herligheder  for  dig.’  Uriah Smith,  Review & Herald, 26.
februar, 1861.

6. På hvad er vort håb funderet? Heb. 6, 17-20.

BEMÆRK: ‘Vi har  et  saligt  håb i  Jesus.  Det er  sikkert  og fast  og når  ind bag
forhænget. Det giver os trøst i trængsel, det giver os glæde i sorg, spreder mørket
omkring  os  og  får  os  til  at  se  tværs  igennem  det  alt  sammen  og  frem  til
udødeligheden og det evige liv. Jordiske skatte har ingen tiltrækning for os, for når
vi har dette håb, så rækker det langt ud over jordens skatte, som forgår, og griber
fat i den evige arv, de skatte, som er uforgængelige, uforkrænkelige, ubesmittelige
og uvisnelige. Vore jordiske legemer skal dø og lægges i graven. Men det salige
håb lever indtil opstandelsen, hvor Jesu røst vækker det hensovede støv op. Da skal
vi fryde os i opfyldelsen af det salige, herlige håb. Vi kender ham, som vi har sat
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vor lid til. Vi har ikke løbet på må og få og ikke arbejdet forgæves. En rig og herlig
belønning venter  os;  det  er  sejrskransen,  som vi  løber  for  at  vinde,  og hvis  vi
tappert holder ud, vil vi også vinde den.’ Herren Kommer, 23. oktober.    

‘Kærlighed’

7. Hvad afslører ægte kristen kærlighed om en person? 1 Joh. 4, 12.  

BEMÆRK: ‘Disse  hellige  lektier  vil  tilvejebringe  den  nødvendige  reformation,
hvis de modtages i hjertet. Mange vil miste himmelen, medmindre de forandrer
deres selviske, ukærlige og usympatiske træk og lærer, at Kristi Ånd ikke er selvisk
og forbydende, uhøflig og ukærlig… Medmindre vi praktiserer Kristi metoder og
modtager hans Ånd, er vi ikke hans. Han ønsker, at vi skal åbenbare hans kærlighed
i  ord  og  gerning.  Alt,  hvad  vi  gør,  skal  flyde  fra  et  dybt,  blivende
kærlighedsprincip, et princip, der er efter Kristi lighed, som er kærlighed og lys og
fred.  Men  hvor  lidt,  hvor  meget  lidt,  af  Kristi  karakter  bliver  åbenbaret!
Selvfornægtelsens ånd er ved at blive en sjælden ting. Dog er der kærlighed i vore
menigheder. Der er dem, som elsker Gud højest og deres næste som sig selv. Deres
bønner og deres almisser kommer op for Gud som et mindesmærke. Herren slipper
dem ikke  af  syne.  Han  iagttager  dem,  som vandrer  i  lyset  så  hurtigt,  som de
modtager det. De er genstand for hans særlige omhu.’  Review & Herald, 3. april,
1900.

8. Hvad afslører mangel på kærlighed om en person? 1 Joh. 4, 8.

BEMÆRK: ‘“Den, der ikke elsker, bliver i døden. Enhver, der hader sin broder, er
en morder; og I ved, at ingen morder har evigt liv blivende i sig. Derved har vi lært
kærligheden at kende, at han satte sit liv til for os; så er også vi skyldige at sætte
livet til for brødrene.” Det er ikke verdens modstand, som er den største fare for
Kristi menighed. Det er det onde, som næres i de troendes egne hjerter,  som er
årsag til  deres værste ulykker og som med den største sikkerhed forsinker Guds
riges fremgang. Der findes ingen sikrere vej til at svække åndelighed end at nære
misundelse, mistanke, kritik og formodninger om onde ting. På den anden side er
det stærkeste vidnesbyrd  om, at Gud har sendt sin Søn til  verden, netop, at der
består enighed og enhed blandt de mennesker af forskellig indstilling, som udgør
hans menighed. Dette vidnesbyrd har enhver Kristi discipel ret til at bære. Men for
at kunne gøre dette må de indordne sig under Kristi herredømme. Deres sind må
omformes  til  at  ligne  hans  og  deres  vilje  til  at  blive  som  hans.’  Mesterens
Efterfølgere, s. 290.
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‘Disse tre’

9. Er tro, håb og kærlighed alternativer, eller skal vi besidde dem alle? 1
Kor. 13, 13.

BEMÆRK: ‘Aposetlen Paulus siger: Så bliver da tro, håb og kærlighed. Disse tre
kristne dyder skal indflettes i alle vore ord og gerninger.’ Bible Training School, 1.
juni, 1903.
 
10. Hvordan forbinder Paulus disse tre med den kristne erfaring? 1 Tess. 1, 3.

BEMÆRK: ‘Hvor dyrebare for dem, som mister deres kære i denne verden; er ikke
deres tro på og håb om Guds løfter, som åbner døren til fremtidens udødelige liv
for  dem! Deres  håb kan fæstne sig ved den usete virkelighed i den kommende
verden. Kristus er opstået fra de døde som førstegrøden. Håbet og troen styrker
sjælen til at drage gennem gravens mørke skygger i sikker tro på at opstå til evigt
liv på opstandelsens morgen,  Guds Paradis!  De saliges  hjem! Så skal  alle tårer
borttørres fra deres ansigt! Når Kristus kommer for anden gang, “underfuld i alle,
der blev troende,” (2 Tess. 1,10) så skal døden opsluges i sejren, og der skal ikke
mere findes sygdom eller sorg eller død! Vi har fået en rig forjættelse: “Salige er
de,  som tvætter  deres  klæder,  for  at  de kan få adgang til  livets træ og gennem
portene gå ind i staden.” Åb. 22, 14. Er ikke denne forjættelse rig og trøstende for
dem, der elsker Gud?’ At Jeg Må Kende Ham, 22. december.
‘Og forjættelsen findes i Guds ords have: “Evigt liv til dem, der med udholdenhed i
god gerning søger herlighed og ære og uforkrænkelighed.” Paulus siger: “Thi vor
trængsel, der er stakket og let, virker uden mål og måde en evig vægt af herlighed
for os, som ikke har blikket rettet mod de synlige ting, men mod de usynlige; thi de
synlige varer kun en tid, de usynlige varer evigt.”’ Review & Herald, 11. oktober,
1887.    

‘En endnu ypperligere vej’

11. Hvad er af større betydning end at besidde åndelige gaver? 1 Kor. 12, 31.

BEMÆRK:  ‘Den  største  af  alle  gaver,  alle  talenter,  er  sand  kristuslignende
kærlighed. Det er ikke en stilling eller bekendelse, som giver et menneske værdi i
Guds øjne. Det er ved at være god og at gøre det gode.’ Pacific Health Journal, 1.
december, 1901.

12. Hvorfor er kærligheden den største af disse tre? 1 Joh. 4, 7.
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Lektie 13: 19. – 25. juni

BEMÆRK: ‘Kærlighed er grundvolden for sand gudsfrygt. Ingen har kærlighed til
Gud, uanset hvad hans bekendelse end måtte være, medmindre han er besjælet
af uegennyttig kærlighed til sin broder.   Når vi elsker Gud, fordi han først
elskede os, vil vi elske alle, som Kristus gik i døden for. Vi vil ikke have lyst
til at lade en sjæl, som er i den største fare og har det største behov, gå uden at
være advaret, arbejdet for og draget omsorg for. Vi vil ikke have lyst til at
holde de fejlende på afstand og være kritiske og fordringsfulde eller lade dem
i stikken, så de falder dybere ned i ulykkelighed og mismod og til at falde på
Satans slagmark, for Gud vil behandle os, som vi behandler vore brødre eller
de yngre medlemmer af Herrens familie.’ Our Father Cares, s. 241.
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