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Forord

‘Satan vidste udmærket godt, at den hellige skrift ville sætte mennesker i stand til at
opdage hans bedrag og modstå hans magt. Selv verdens Frelser havde afvist hans
angreb med ordet. Ved hvert angreb holdt Kristus den evige sandheds skjold frem
og  sagde:  “Der  står  skrevet.”  Ordets  kraft  og  visdom  satte  han  op  imod  alle
modpartens  tilnærmelser.  For  at  Satan  kunne  bevare  sit  herredømme  over
mennesker og etablere den pavelige magtraners myndighed, måtte han holde dem i
uvidenhed om skriften. Bibelen ophøjer Gud og sætter ufuldkomne mennesker på
deres  rette  plads;  derfor  måtte  dens  hellige  sandheder  skjules  og  undertrykkes.
Denne logik antog romerkirken. I flere hundrede år var al udbredelse af Bibelen
forbudt. Folk måtte ikke læse den eller have den i deres hjem, og samvittighedsløse
præster og prælater fortolkede dens lære, så den underbyggede deres påstande. På
den måde opnåede paven at blive anerkendt næsten overalt som Guds stedfortræder
på Jorden og forlenet med myndighed over kirke og stat.’ Konfrontation, s. 38-39.
‘Bibellæsninger,  indgående  undersøgelser  af  bibelske  emner,  artikler,  som  er
skrevet  over  emner,  som  vil  forædle  sindet  og  øge  kundskaben,  studium  af
profetierne eller Kristi dyrebare undervisning – sådanne vil være en indflydelse,
som styrker de mentale kræfter og øger åndeligheden. Et nøje kendskab til Skriften
skærper forstanden og styrker sjælen mod angreb fra Satan.’ Ung i dag, s. 341.

‘“Mest vidunderlig bog! Herrens klare lys! Evighedens stjerne! Det eneste lys,
ved hvilket menneskets båd kan navigere gennem livets hav og nå sikkert frem til
salighedens kyst.”

Hvorfor skulle denne bog, denne dyrebare skat, være ophøjet og skattet som en
værdsat  ven?  Denne  er  vort  kort  over  livets  stormfulde  hav.  Den  er  vor
rejsehåndbog, der viser os vejen til de evige boliger og den karakter, vi må have,
for at bo i dem. Der er ingen bog, som ved læsning af den vil ophøje og styrke
sindet så meget som ved studiet af Bibelen. Her vil intellektet finde temaer af den
mest ophøjede karakter til at kalde på dens kræfter. Der er intet, der vil udruste alle
vore åndsevner med kraft,  som ved at bringe dem i kontakt med åbenbaringens
formidable sandheder. Anstrengelsen for at fatte og måle disse store tanker udvider
sindet. Vi kan grave dybt ned i sandhedens mine og samle dyrebare skatter, som vi
kan berige sjælen med. Her kan vi lære den sande måde at leve på, den tryggeste
måde at dø på.

Et fortroligt kendskab til Skrifterne skærper de dømmende kræfter og styrker
sjælen mod Satans angreb.  Bibelen er  Åndens sværd,  som aldrig vil  svigte i  at
besejre fjenden. Den er den eneste sande vejleder i alt, hvad der har med tro og
praksis at gøre. Grunden til, at Satan har så stor kontrol over menneskers sind og
hjerter, er, at de ikke har gjort Guds ord til deres rådgiver, og alle deres veje er ikke
blevet prøvet ved den sande prøve. Bibelen viser os, hvilken kurs vi skal følge for
at blive herlighedens arvinger. Salmisten siger: “Dit ord er en lygte for min fod, et
lys på min sti.” Men dette er ikke tilfældet, når den efterlades lukket og ulæst.” 

Review & Herald, 4. januar 1881.
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Forfatterens forord: Bibelen erklærer sig selv for at være Guds inspirerede ord.
Af denne grund har Djævelen ført en uophørlig krig mod Skrifterne og søger hvilke
som  helst  metoder,  han  kan  bruge,  til  at  skjule  dens  budskab  for  verden.  I
menighedens første dage foreslog Marcion, der levede fra omkring 85 til 160, et
Nyt Testamente bestående af kun elleve bøger, der var grupperet i to sektioner: en
udgave af Lukas evangeliet og et udvalg bestående af ti af Apostelen Paulus’ breve,
som Marcion betragtede som den rigtige fortolker og meddeler af Jesu lære. Begge
sektioner var rensede for elementer, der relaterede sig til Jesu barndom, jødedom
og materiale, der udfordrede Marcions lære om, at Det Gamle Testamentes Gud
ikke var den samme Gud, som Jesus talte om.

 Omkring samme tidspunkt begyndte en strøm af forfalskede ‘skrifter’ at vise
sig,  som kom fra gnostiske skribenter.  Disse bøger,  der  gav  sig ud for  at  være
skrevet af nytestamentlige personer som Barnabas, Filip, Tomas, Maria, Judas og
mange andre, lærte mange mærkelige doktriner, inklusiv de ideer, at skabelsen blev
udført  af  en  laverestående  gud,  at  nøglen  til  frelse  er  en  mystisk,  esoterisk
‘kundskab,’ og at alle materielle ting i alt væsentligt er onde, og kun åndelige ting
er gode.

Origen,  som levede  fra  omkring  185  til  254,  introducerede  en  ny  måde  at
fortolke Skrifterne på. Han ‘rettede’ Skrifterne og var talsmand for at tilføje visse
bøger til Det Nye Testamente. Hans måde at fortolke Skrifterne på var at behandle
skriften  allegorisk.  Han udviklede  visse doktriner  for  at  skabe  harmoni  mellem
Bibelen og græsk filosofi. Han skrev, at sjælen går gennem på hinanden følgende
stadier  af  inkarnation,  inden  den  til  sidst  når  Gud.  Han  forestillede  sig  endda
dæmoner, der bliver genforenet med Gud. For Origen var Gud det Første Princip,
og Kristus, som var Logos, var underordnet Gud.

I det fjerde århundrede gjorde Konstantin kristendommen lovlig, og en af hans
gerninger var at skaffe en officiel bibel. Han gav Eusebius af Kæsarea opgaven at
skaffe halvtreds kopier, som blev produceret i stor hast, sandsynligvis ved diktat
snarere end ved kopiering. Man mener, at to af disse bibler eksisterer i dag, den
såkaldte  Codex  Sinaiaticus  og  Codex  Vaticanus.  Disse  to  bibler  er  fulde  af
unøjagtigheder. De første ejere af Codex Sinaiaticus forsøgte at rette den; det er
estimeret, at den indeholder 14.800 rettelser udført af flere forskellige hænder. Til
sidst blev den lagt til side som ubrugelig og blev glemt indtil dens genopdagelse i
1844.

I Europa under den mørke middelalder af pavelige overherredømme var studiet
af Bibelen forbudt for folket. Bibelen kunne kun fås på latin, og den udgave, man
brugte,  den  såkaldte  Vulgata,  var  fuld  af  unøjagtigheder  og  fejl.  I  det
fremherskende mørke var valdenserne fremstående i at eje de ufordærvede Skrifter
på deres eget  sprog,  og valdensiske missionærer  rejste over hele Europa og tog
Skrifterne  til  folket.  Sådan  var  deres  trofasthed,  og  pavedømmet  førte  en
udslettelseskrig mod disse trofaste mennesker. I det 14. århundrede vovede John
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Wycliffe  at  oversætte  den  latinske  Vulgata  bibel  til  engelsk,  og  han  og  hans
efterfølgere led megen modstand og forfølgelse fra pavedømmets tilhængere.

I  det  16.  århundrede  fremstillede  Erasmus  en  udgave  af  det  græske  Ny
Testamente, og dette banede vejen for oversættelsen af Bibelen til moderne sprog.
Martin  Luthers  store  arbejde  var  hans  oversættelse  af  Bibelen  til  tysk,  mens
William Tyndale valgte eksil fra England for at oversætte Bibelen til engelsk. Han
led martyrdøden,  inden hans arbejde var  færdigt,  men andre tog arbejdet  op og
færdiggjorde det. I andre europæiske lande tog trofaste sjæle imod opgaven at give
Skrifterne  til  folket.  Men  arbejdet  aftog  i  de  århundreder,  der  fulgte,  idet
reformationen tabte sin første iver.

I begyndelsen af det 19. århundrede tog bibelselskaberne det forsømte arbejde
op med at oversætte Skrifterne.  I 1800 var Bibelen eller dele af den kun blevet
oversat til 71 sprog. I 1844 havde yderligere 86 sprog fået Skrifterne. Det var i det
afgørende  år,  at  pave  Gregory  XVI  fordømte  bibelselskaberne  som  fjender  af
katolicisme  og  bekræftede  de  pavelige  dekreter,  der  fordømte  udgivelsen,
distribueringen,  læsningen  og  besiddelsen  af  bibler,  som var  oversat  til  folkets
sprog. Bibelen blev tilføjet listen af forbudte bøger.

Men det var for sent at forbyde folket at læse Bibelen. Djævelen begyndte en
anderledes strategi: i 1844 blev Codex Sinaiaticus genopdaget og hyldet som ‘den
tidligste  og  mest  pålidelige  bibelmanuskript’  til  trods  for  dens  mange  fejl  og
unøjagtigheder.  Dens  udgivelse  sammen  med  dens  ‘nære  kammerat’  Codex
Vaticanus førte til en flod af nye bibeloversættelser, som begyndte i England med
Revised  Version.  Disse  nye  oversættelser  indeholdt  mange  forskelle  fra  de
eksisterende  bibler.  I  de  sidste  få  år  er  disse  nye  oversættelser  blevet  stærkt
forfremmet, og mange menigheder har nu sat deres bibler til side for disse moderne
oversættelser.

Den populære forfatter, A. S. Maxwell, foreslog: ‘Hvis din bibel tilfældigvis er
en kopi af King James oversættelsen fra 1611 eller Douai oversættelsen fra 1582
eller Revised Standard oversættelsen fra 1952 eller en moderne oversættelse som
den af Weymouth, Moffat, Goodspeed, Knox eller Phillips, er det lige meget. Læs
videre. Læs alle de oversættelser, du kan få.’

Men  de,  som  fremstiller  nye  oversættelser,  er  mere  og  mere  gået  bort  fra
stringent  oversættelse,  og  mange  af  de  populære  oversættelser  er  løse
omskrivninger af Skrifterne. 

Denne serie lektier har til formål at se på nogle af de ændringer, der findes i
disse nye oversættelser, i lyset af den ovenstående udtalelse om, at det ikke betyder
noget,  hvilken  oversættelse  du  bruger,  eftersom  de  forskelle,  der  findes,  ikke
påvirker Bibelens lære alvorligt.
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Lektie 1: 26. juni – 2. juli  
‘Dit ord er sandhed’

UDENADSVERS: ‘Jeg har skrevet til jer, ikke fordi I ikke kender sandheden, men
fordi I kender den og ved, at ingen løgn er af sandheden.’ 1 Joh. 2, 21.
STUDIEHJÆLP: In Heavenly Places, s. 179.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Joh. 7, 1-14.
LEKTIENS MÅL: At studere Joh. 7, 8 og de oversættelser, som gengiver dette vers
på sådan en måde, så de får Jesus til at sige en løgn.

Indledning
‘Sandheden har en åndelig indflydelse. Den kommer direkte og ufordærvet ind i
sindet fra Én, som er sandhed. Modtagelsen af sandheden i de indre dele er fyldt
med  de  største  resultater.  Sandheden  skal  modtages  i  hjertet  og  udvikles  og
udtrykkes i karakteren. Ingen løgn er af sandheden. Når som helst, det er muligt, er
Satan i nærheden for at introducere surdejen af sine bedrageriske vildfarelser. Lyt
ikke  et  øjeblik  til  den  fortolkning,  som vil  løsne  én  pind,  fjerne  én  søjle,  fra
sandhedens platform.’ Paulson Collection, s. 74

‘Jeg drager endnu ikke op til denne højtid’

1. Hvordan svarede Jesus, da han af sine brødre blev spurgt, om han ville
tage til løvhyttefesten? Joh. 7, 8.

BEMÆRK: ‘Brødrene havde sagt:  “Vis dig selv for verden.” [Se vers 3.] Jesus
adskiller sig fra sine brødre med en hel himmel. Ved at drage op til højtiden er
deres  hensigt,  uanset  hvor  “religiøs”  den  end  måtte  være,  dog  helt  igennem
verdslig. Så lad dem selv drage op… Det rigtige tidspunkt er endnu ikke kommet
for Jesus at drage op. Han vil drage op, men ikke straks… Så efter at have sagt
disse ting, blev han lidt længere i Galilæa. Men efter hans brødre var draget op,
drog hans også op.’ William Hendriksen, An Exposition of the Gospel of John, s. 6-
7.

2. Tog Jesus til løvhyttefesten? Joh. 7, 10. 14. 

BEMÆRK: ‘Efterhånden som afslutningen på Kristi gerning nærmede sig, skete
der en forandring med hans måde at arbejde på. Hidtil havde han søgt at undgå uro
og offentlige tilkendegivelser. Han havde afslået at modtage folkets hyldest og var
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hurtigt draget fra sted til sted, når den almindelige begejstring for ham syntes at gå
over alle grænser. Atter og atter havde han givet befaling om, at ingen måtte 
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Lektie 1: 26. juni – 2. juli
erklære ham for  at være Kristus.  På løvhyttefestens tid foretog han sin rejse til
Jerusalem hastigt og hemmeligt. Da hans brødre tilskyndede ham til offentligt at
erklære, at han var Messias, svarede han: “For mig er tiden endnu ikke kommet.”
Joh. 7, 6. Han drog ubemærket til Jerusalem og kom uanmeldt ind i byen, uden at
blive æret af folket.’ Den Store Mester, s. 331. 

‘Endnu ikke’

3. Hvordan bliver Joh. 7, 8 gengivet i et antal nyere bibeloversættelser?
 Revised Standard Version: ‘Drag I selv op til højtiden; jeg drager ikke op

til denne højtid, for min tid er endnu ikke helt inde.’
 [Den romersk katolske] New Jerusalem Bible: ‘Drag op til denne højtid

selv; jeg drager ikke op til denne højtid, fordi for mig er tiden endnu ikke
inde.’

 New International Version: ‘Drag I op til højtiden. Jeg drager ikke op til
denne højtid, fordi min tid endnu ikke er helt inde.’

 Good News Bible: ‘I kan tage hen til højtiden. Jeg tager ikke hen til denne
højtid, fordi det rette tidspunkt ikke er kommet for mig.’

BEMÆRK: Et stort antal nyere oversættelser udelader ordet ‘endnu.’ En virkelig
vanskelighed er blevet skabt ved at læse ‘ikke’ i stedet for ‘endnu ikke.’ De, som
foretrækker ‘ikke,’ har forsøgt indviklede måder at forklare Kristi ‘løgn’ på, for
eksempel, at ordet ‘offentligt’ skulle forstås, dvs. Jeg drager ikke op offentligt, men
hemmeligt.  Nogle  hævder,  at  Jesus  skiftede  mening,  eller  at  Faderen  skiftede
mening for ham. Der er tekstlærde, som erkender, at selvom nogle få manuskripter,
inklusiv Codex Sinaiaticus, siger ‘ikke,’ så er vægten af tekstmæssig understøttelse
for ‘endnu ikke’ Og det er klart, at ‘endnu ikke’ understøttes af sammenhængen,
både den umiddelbare og den bredere sammenhæng, og er derfor korrekt.
‘De,  som ved  deres  menneskelige  udlægning,  får  Skriften  til  at  sige  det,  som
Kristus aldrig har lagt i den, svækker dens kraft og får Guds røst i instruktion og
advarsler til at vidne falsk. De vil gerne undgå ubehagligheden, der kommer af at
adlyde Guds krav, og de er blevet skilte, der peger i den forkerte retning, til falske
stier, som fører til overtrædelse og død.’ Fundamentals of Christian Education, s.
386.

4. Hvilken forskel gøres der ved at  udelade ordet ‘endnu’ fra dette vers?
Joh. 8, 46.

BEMÆRK: ‘Alle, som siger noget usandfærdigt, tjener ham, som var en løgner fra
begyndelsen. Lad os være på vagt mod usandhed, for den tager os gradvis i sin
magt. Gør sandheden til dit bælte, er mit råd til alle. Hold fast ved din tro. Læg alle
undvigende svar bort og al overdrivelse. Sig aldrig noget usandt. Lad dine ytringer
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Lektie 1: 26. juni – 2. juli
være sande, både for din egen skyld og for andres.  Vær aldrig falsk i  ord eller
handling.  Kun  sandheden  tåler  at  blive  gentaget.  Det  er  væsentligt  for  kristen
karakterdannelse at vise troskab mod sandheden. “Så stå da fast, spænd sandhed
som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje” Ef. 6, 14.’ Lys fra det
Høje, s. 178.

‘Skal nogen sinde komme ind’

5. Hvad vil deres skæbne være, som fortæller løgne? Åb. 21, 8. 27.

BEMÆRK: ‘Falskhed og bedrag af enhver art er synd mod sandhedens Gud. Guds
ord  er  tydeligt  angående  disse  punkter.  “I  må  ikke  lyve,  I  må  ikke  bedrage
hverandre.” “Alle løgnerne, deres plads er i søen, som brænder med ild og svovl;
det er den anden død.” Gud er en Gud af oprigtighed og sandhed. Guds ord er en
bog af sandhed. Jesus er et trofast og sanddru vidne. Menigheden er sandhedens
vidne og grundvold. Alle den Højestes forskrifter er sande og retfærdige. Hvordan
forekommer undvigende svar og nogen overdrivelse eller noget bedrag i hans øjne?
For den falskhed, han udtalte, fordi han begærede gaverne, som profeten nægtede,
blev Elisas tjener ramt af spedalskhed, som endte kun med døden.’  Testimonies,
bind 4, s. 336.

6. Hvad bliver vi advaret om angående det at pille ved Guds ord? Ordsp. 30,
5-6. Sammenlign med Åb. 22, 18-19.

BEMÆRK: ‘Sådanne advarsler har Gud givet for at holde mennesker fra på nogen
måde at ændre det, han har sagt eller befalet… Alle, der hæver deres egen mening
over den guddommelige åbenbaring,  alle, der vil lave om på skriftens klare ord
efter eget forgodtbefindende, eller for at tilpasse dem det verdslige liv, påtager sig
et frygteligt  ansvar.  Skriftens ord, Guds lov, måler hvert menneskes karakter og
fordømmer alle, der ikke består denne ufejlbarlige prøve.’ Konfrontaiton, s. 228.
‘Mange studerer Skrifterne med det formål at bevise, at deres egne ideer er rigtige.
De ændrer meningen af Guds ord, så det passer  til  deres egne synspunkter.  Og
således gør de også med de vidnesbyrd, han sender. De citerer en halv sætning og
udelader  den  anden  halve,  som,  hvis  den  blev  citeret,  ville  vise,  at  deres
ræsonnement er falsk. Gud har en strid med dem, som forvrænger Skrifterne og får
dem til at passe til deres forudfattede ideer.’ Selected Messages, bog 3, s. 82.

‘Jeg siger jer sandheden’

7. Hvordan bekræftede Jesus, at han ikke var en løgner? Joh. 8, 54-55. 
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Lektie 1: 26. juni – 2. juli

BEMÆRK:  ‘De jødiske rådsherrer  elskede  ikke Gud,  derfor  ville  de  ikke  have
noget med ham at gøre og afslog alle tilbud om en retfærdig afgørelse.  Kristus,
Guds  elskede  Søn,  kom  for  at  gøre  vingårdens  ejers  ret  gældende,  men
vingårdsmændene behandlede ham med åbenbar foragt og sagde: “Vi vil ikke have
denne mand til at herske over os.” De misundte Kristus for hans smukke karakter.
Hans  undervisningsmetode  stod  langt  over  deres,  og  de  var  bange  for  den
fremgang, han havde. Han gik i rette med dem, afslørede deres hykleri og viste
dem,  hvad  der  ville  blive  følgen  af  deres  fremgangsmåde.  Dette  gjorde  dem
rasende. De følte sig krænket over de irettesættelser, som de ikke kunne bringe til
tavshed. De hadede den retfærdighed, som Kristus altid satte som målet her i livet.
De indså, at hans undervisning havde til følge, at deres egenkærlighed ville blive
afsløret,  og de besluttede sig til  at dræbe ham. De hadede hans mønsterværdige
sandhedskærlighed  og fromhed og ædelmodige sindelag,  som åbenbaredes i alt,
hvad han foretog sig. Hele hans liv var en irettesættelse af deres egenkærlighed.’
Lys over hverdagen, del 2, s. 95-96.

8. Hvilket vidnesbyrd gav selv hans fjender om Jesus? Matt. 22, 16.

BEMÆRK:  ‘Jesus  talte,  som mennesket  aldrig  før  havde  talt.  Han  udgød  hele
himmelens skat  i  visdom og kundskab for mennesker.  Han er lyset,  der oplyser
hvert menneske, der kommer til verden. Enhver fase af sandheden var klar for ham.
Han kom ikke  for  at  sige  uvise  meninger  og synspunkter,  men kun for  at  tale
sandhed baseret på evige principper.’ Christian Education, s. 78.

‘Fuld af nåde og sandhed’

9. Hvad var Jesu vidnesbyrd om sig selv? Joh. 14, 6. Sammenlign med Joh.
8, 40. 45.

BEMÆRK:  ‘I  menneskelige  øjne var  Kristus  kun et  menneske,  dog var  han et
fuldkomment menneske. I sin menneskeskikkelse var han legemliggørelsen af den
guddommelige karakter. Gud legemliggjorde sine egne egenskaber i sin Søn – sin
magt, sin visdom, sin godhed, sin renhed, sin sandfærdighed… De århundreder, der
er gået, siden Kristus vandrede blandt menneskene, har ikke formindsket tilliden til
vort vidnesbyrd om, at Kristus er alt det, han gjorde krav på at være. I dag kan
spørgsmålet  gentages:  “Hvad  mener  I  om Kristus?”  (Matt.  22,  42)  og  uden  et
øjebliks tøven kan svaret gives: “Han er verdens lys, den største religiøse filosof og
lærer, verden nogen sinde har haft.” Alle, som hører hans stemme i dag, alle, som
studerer  hans  læres  principper,  må med sandhed sige  med jøderne  på  hans tid:
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Lektie 1: 26. juni – 2. juli
“Aldrig har noget menneske talt, som dette menneske taler.” “Mon han ikke skulle
være Kristus?” (Joh. 7, 46; 4, 29).’ At jeg må kende Ham, 15. april.

10. Hvilket vidnesbyrd blev givet om Jesus af hans discipel Peter? 1 Pet. 2, 21-
22. Sammenlign med Joh. 1, 14.

BEMÆRK: ‘Kristus syndede ikke, og der blev heller ikke fundet svig i hans mund.
Han fordærvede ikke menneskelig natur, og selvom han var i kødet, overtrådte han
ikke Guds lov på nogen måde. Mere end dette fjernede han enhver undskyldning
fra det faldne menneske, som det kunne bruge som en grund til ikke at holde Guds
lov. Kristus var omgivet af menneskehedens skrøbeligheder, han var udsat for de
voldsomste fristelser, fristet i alle ting ligesom mennesker, dog udviklede han en
fuldkommen retskaffen karakter. Ingen plet af synd blev fundet på ham.’ Signs of
the Times, 16. januar 1896. 

‘Ingen løgn er af sandheden’

11. Hvordan kan vi være sikre på, at sandheden og løgne ikke blandes? 1 Joh.
2, 21.

BEMÆRK: ‘Sandfærdighed og oprigtighed bør altid næres af alle, som hævder at
være  Kristi  efterfølgere.  Gud og det  rigtige  bør  være  mottoet.  Handl  ærligt  og
retfærdigt i denne nuværende onde verden. Nogle vil være ærlige, når de ser, at
ærlighed ikke vil bringe deres verdslige interesser i fare; men alle, som handle ud
fra dette princip, vil have deres navne slettet fra livets bog. Streng ærlighed må
opøves. Vi kan kun gå gennem verden én gang; vi kan ikke komme tilbage og rette
på  nogen  fejl;  derfor  må hver  handling,  der  foretages,  være  med gudsfrygt  og
omhyggelig overvejelse. Ærlighed og taktiske hensyn vil ikke være i harmoni med
hinanden; enten skal taktiske hensyn underlægges og sandhed og ærlighed styre,
ellers vil taktiske hensyn tage styringen og ærlighed ophøre med at lede. Begge kan
ikke handle sammen; de kan aldrig være i overensstemmelse. Når Gud tæller sine
juveler, vil de sande, de oprigtige, de ærlige være hans udvalgte, hans skat. Engle
forbereder kroner til sådanne, og lys fra Guds trone vil afspejles i sin pragt fra disse
diademer, der er besat med stjerner.’ Review & Herald, 29. december 1896.
‘Til alle elever vil vi sige: I Herrens navn skal I ikke tillade jer selv at blive holdt
der, hvor den åndelige atmosfære er forgiftet af skepticisme og falskhed. De, som
har haft beviset på sandheden, men som i dage-, uge-, måneds- og årevis har haft en
snedig indflydelse omkring sig, som giver en forvrænget fremstilling, et falsk skin,
af  Guds  sandhed,  er  ikke  egnede  til  at  være  lærer  for  vore  unge.  Der,  hvor
falskheder angående Guds ord og værk bliver meddelt som sandhed, er ikke et sted
for elever, som bereder sig til det fremtidige, udødelige liv. Vi søger himmelen,
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Lektie 1: 26. juni – 2. juli
hvor ingen, som har ændret Guds sandhed til en løgn, kan komme ind.’ Manuscript
Releases, bind 12, s. 125.

12. Hvem er kilden til sandhed, og hvem er kilden til løgne? Joh. 1, 14; 8, 44.

BEMÆRK:  ‘Sandheden  har  en  åndelig  indflydelse.  Den  kommer  direkte  og
ufordærvet ind i sindet fra  Én, som er sandhed. Modtagelsen af sandheden i de
indre dele er fyldt med de største resultater. Sandheden skal modtages i hjertet og
udvikles og udtrykkes i karakteren. Ingen løgn er af sandheden. Når som helst, det
er  muligt,  er  Satan i  nærheden for  at  introducere  surdejen  af  sine bedrageriske
vildfarelser. Lyt ikke et øjeblik til den fortolkning, som vil løsne én pind, fjerne én
søjle, fra sandhedens platform. Menneskelige fortolkninger, modtagelsen af fabler,
vil  ødelægge  din  tro,  forvirre  din  forståelse  og  gøre  din  tro  på  Jesus  Kristus
virkningsløs. Studer det tredje kapitel af Åbenbaringen omhyggeligt. I det påpeges
faren ved at miste dit greb om de ting, du har hørt og lært fra Kilden til alt lys.
“Kom derfor i hu, hvordan du tog imod ordet og hørte det; hold fast ved det, og
omvend dig” [Åb. 3, 3]. Hvorfor omvende dig? Fordi der er kommet fejl i form af
teorier, der er så underfundige, at ved indflydelsen af sind på sind, gennem deres
virken, som har forladt troen, vil den snedige fjende få dig til at blive gennemsyret
af den ånd, som vil drage dig væk fra troen, uden at du opdager det.’ Manuscript
Releases, bind 12, s. 125-126.
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Lektie 2: 3. – 9. juli
‘De, der holder hans bud’

UDENADSVERS: ‘Velsignede er de, der holder hans bud, for at de kan få adgang
til livets træ og gennem portene gå ind i staden.’ Åb. 22, 14 [efter King James].
STUDIEHJÆLP: Konfrontation, s. 389-391.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Åb. 22, 11-15.
LEKTIENS MÅL: At studere Åb. 22, 14 og se, om lydighed er en betingelse for at
få evigt liv.

Indledning
‘Ingen,  som  har  haft  sandhedens  lys,  vil  komme  ind  i  Guds  stad  som
budovertrædere. Hans lov ligger ved fundamentet for hans regering på jorden og i
himmelen. Hvis de bevidst har trampet på og foragtet hans lov på jorden, vil de
ikke blive taget  til  himmelen for  at  gøre  den samme gerning  der;  der  er  ingen
forandring af karakteren, når Kristus kommer. Karakterdannelsen skal foregå under
nådetidens timer. Dag for dag registreres deres handlinger i himmelens bøger, og
de vil på Guds store dag blive gengældt, eftersom deres gerninger har været. Da vil
det ses, hvem der modtager velsignelsen: “Velsignede er de, som holder hans bud,
for at de kan få adgang til livets træ og gennem portene gå ind i staden” (Åb. 22,
14).’ Faith & Works, s. 43. 

‘Adgang til livets træ’

1. Hvordan udtrykker Jesus selv retten til at komme ind i det nye Jerusalem 
og spise af livets træ? Åb. 22, 14.   

BEMÆRK: ‘De genløste hellige, som har elsket Gud og holdt hans bud her, vil
gennem portene gå ind i staden og få adgang til livets træ. De får igen lov at spise
af  det,  ligesom  vore  første  forældre  gjorde  det  før  faldet.  Bladene  fra  dette
uforgængelige, mægtige træ vil være til lægedom for folkene. Alle deres smerter vil
være forsvundet. De vil aldrig mere opleve sygdom, sorg og død, for bladene fra
livets træ har helbredt dem. Fordi Jesus har lidt møje, skal han se det, hvorved han
skal mættes, når de frelste, som har været genstand for sorg, kamp og prøvelser og
sukket  under  forbandelsen,  skal  samles  om  dette  livets  træ  og  spise  af  dets
uforgængelige frugt, som vore første forældre forspildte retten til ved at overtræde
Guds befalinger. Aldrig mere vil der opstå nogen fare for, at de igen skulle miste
adgangen til livets træ, for den, der fristede vore første forældre til at synde, vil
være tilintetgjort i den anden død.’ Herren Kommer, 13. november.
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Lektie 2: 3. – 9. juli

2. Hvad var det, der førte til, at Adam og Eva blev forhindret i at spise af
livets træ? 1 Mos. 2, 16-17; 3, 11. 17-19. 24.

BEMÆRK: ‘Lydighed mod alle Guds befalinger var betingelsen for at kunne spise
af livets træ. Adam faldt på grund af ulydighed. Lydighed ved Jesus Kristus giver
mennesket en fuldkommen karakter og ret til dette livets træ. Betingelserne for igen
at  kunne  nyde  af  træets  frugt  er  tydelig  fremsat  i  Jesu  Kristi  vidnesbyrd  til
Johannes:  “Salige er de, som holder hans bud, så de kan få ret til  livets træ og
gennem portene gå ind i staden” (Åb. 22, 14, eng. bibel).’ Herren Kommer,  13.
november

‘Borttage hans del ud af livets bog’

3. Hvordan  bliver  dette  vers  gengivet  i  flertallet  af  de  nyere
bibeloversættelser?
 New International Version: ‘Velsignede er de, som vasker deres klæder,

for at de kan få ret til livets træ og gennem portene gå ind i staden.’
 Good News Bible:  ‘Lykkelige er  de, som vasker deres  klæder rene og

dermed få ret til at spise af frugten fra livets træ og gennem portene gå ind
i staden.’

 [Den romersk katolske] New Jerusalem Bible: ‘Velsignede er de, som
ville have vasket deres klæder rene, så de kan få ret til at spise af livets træ
og kan komme gennem portene ind i staden.’

 Revised Standard Version: ‘Velsignede er de, som vasker deres klæder,
for at de kan få ret til livets træ, og for at de gennem portene må gå ind i
staden.’

BEMÆRK: Tidligt  i  den kristne menigheds  historie opstod der  en gruppe,  som
nægtede vigtigheden af lydighed mod Gud. Deres indflydelse forbliver udbredt selv
i dag. Det er ikke overraskende, at Satan har angrebet især dette vers. Ved forsigtigt
at pille ved nogle få græske bogstaver er det blevet muligt at fjerne lydighed fra
dette vers og erstatte det med ‘vaske deres klæder,’ den gengivelse, der foretrækkes
i  praktisk  talt  alle  nyere  engelske  oversættelser  og  findes  i  deres  fortrukne
manuskript, den almindeligt kendte fordærvede Codex Sinaiaticus. (Åbenbaringens
Bog mangler fuldstændig fra Codex Vaticanus.) På koine græsk er ‘bud’ ‘entolas,’
‘klæder’  er  ‘stolas.’  Forskellen  mellem  ‘gør’  og  ‘vasker’  er  ‘poiountes’  og
‘pluontes.’ Tertullian, der levede i det 2. århundrede, og Cyprian, der levede i det 3.
århundrede,  citerer  begge  dette  vers  som ‘gør  hans  bud.’  Men Athanasius,  der
levede i det 4. århundrede, og Primasius ved slutningen af det 6. århundrede citerer
dette vers som ‘vasker deres klæder.’ Codex Sinaiaticus blev fremstillet i det 4.
århundrede. De lærde mener, at dette manuskript blev fremstillet ved diktat snarere
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Lektie 2: 3. – 9. juli
end ved kopiering, fordi nogle af dets fejl synes at være resultatet af, at skribenten
har hørt forkert. (Ved ét tilfælde skriver han faktisk to alternative udgaver af et
vers!)  Det  er  muligt,  at  denne forkerte  udgave af  Åbenbaringen  opstod ved,  at
skribenten hørte det, der blev dikteret for ham, forkert. Denne ændring af verset
fandt  sin  vej  til  den  latinske  Vulgata  og  findes  i  Douay  oversættelsen  og
efterfølgende  katolske  oversættelser  på  engelsk.  Skribenter  af  nyere  engelske
oversættelser, der fornægter behovet for lydighed mod Guds bud, foretrækker også
denne ændring i Åb. 22, 14.

4. Hvilken advarsel gives der angående at pille ved ordene i Åbenbaringens
Bog? Åb. 22, 18-19.

BEMÆRK: ‘Angående de budskaber, han havde skrevet, erklærede Johannes: “For
enhver, som hører de profetiske ord i denne bog, vidner jeg: ‘Hvis nogen lægger
noget til dette’” for at mindske styrken af deres betydning, “‘skal Gud lægge på
ham de plager,  som der er skrevet  om i denne bog.’” … Gud erklærer,  at hans
domme vil falde med tiltagende frygtelighed på enhver, som vil forsøge at ændre
de  højtidelige  ord,  der  er  skrevet  i  denne  bog,  Åbenbaringen  af  Jesus  Kristus.
“Salige er den, som oplæser, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det,
der  er skrevet  i  den; thi  tiden er  nær.” “Hvis nogen tager  noget  bort  fra  denne
profetiske bogs ord, skal Gud fratage ham hans del i livets bog og den hellige stad
og fra de ting, som der er skrevet om i denne bog. Han, som vidner om disse ting
siger: ‘Ja, jeg kommer snart.’ Amen. Kom, Herre Jesus.” “Ved I ikke, at når I stiller
jer til rådighed for en som lydige trælle, så er I trælle under ham, som I lyder?”
Studer disse ord.’ Review & Herald, 2. august 1906.

‘Vil du gå ind til livet’

5. Hvordan understreger Paulus livsvigtigheden af lydighed? Rom. 6, 16.

BEMÆRK: ‘“Faste efter mit sind er at løse gudløsheds lænker, at løsne ågets bånd,
at slippe de kuede fri og sønderbryde hvert åg.” Men hvordan skal vi gøre det? Det
er  at  fremstille  lydighed  mod  Jesus  Kristus.  Og  når  vi  fremstiller  den
fuldkommenhed, der er i hans krav, i hans bud, i hans lov, fremstiller vi det, som
vil løse gudløsheds lænker og de, som er undertrykt af fjenden. Hvem er fjenden?
Hvem holder øje med os til højre og til venstre? Det er ham, der gjorde oprør mod
Guds lov i himmelen. Det er ham, der faldt på grund af hans illoyalitet, og når vi
arbejder i hans rækker, fæstner vi undertrykkelsens lænker. “Så er I trælle under
ham, som I lyder.” Hvis det er Kristus, du adlyder, er du fri, fordi han kom for at
sætte os fri. Hvis vi er på Kristi side, står vi under Jesu Kristi blodplettede banner.
Prins  Immanuels  blodplettede banner  vidner om, at  vi  er  frie,  gjort  frie  i  Jesus
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Lektie 2: 3. – 9. juli
Kristus, fordi han er soning for vore synder, og ikke for vore alene, men for alle,
som vil tro på hans navn. Det er den frihed, vi ønsker. “At slippe de kuede fri.”
Hvad kan vi sige til dem? Vi kan vise dem, at lydighed mod Jesu Kristi krav er
frihed  og  frelse.  Det  er  i  sandhed  Jesu  Kristi  fuldkommenhed  åbenbaret  i  vor
verden i hans karakter.’ Manuscript Releases, bind 5, s. 37-39.

6. Hvilket råd gav Jesus én, som søgte evigt liv? Matt. 19, 17.

BEMÆRK: ‘“Men vil du gå ind til livet,” tilføjede han, “så hold budene!” Guds
karakter kommer til udtryk i hans lov, og for at du kan være i harmoni med Gud,
må lovens principper være bevæggrunden til alle dine handlinger. Kristus gør ikke
lovens krav mindre. I et sprog, der ikke er til at misforstå, fremholder han lydighed
mod den  som betingelsen  for  at  erholde  evigt  liv,  den  samme betingelse,  som
krævedes af Adam før syndefaldet. Herren venter intet mindre af nogen nu, end han
forventede  af  mennesket  i  Paradiset:  fuldkommen  lydighed,  en  uplettet
retfærdighed. De krav, som Gud stiller under nådens pagt, er lige så omfattende
som de krav, han stillede i Eden: vi skal leve i harmoni med Guds lov, der er hellig,
retfærdig og god.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 208.    

‘Dette er det evige liv’

7. Hvordan advarer Jesus mod dem, som er ulydige mod endda kun ét af
Guds bud og lærer andre at gøre det samme? Matt. 5, 19.  

BEMÆRK: ‘Lad ikke nogen bedrage sig selv med den antagelse, at de kan blive
hellige, når de med vilje overtræder et af Guds bud. Begår man en bevidst synd,
bringer man Åndens røst til tavshed og skiller sig fra Gud. “Synd er lovbrud,” og
“enhver,  der  synder,  har  hverken  set  ham eller  kendt  ham.” 1 Joh.  3,  6.  Skønt
Johannes i sine breve opholder sig meget ved kærlighed, tøver han ikke med at
afsløre den sande karakter hos dem, der hævder at være helliggjorte, mens de lever
i overtrædelse af Guds lov. “Den, der siger: ‘Jeg kender ham,’ og ikke holder hans
bud, han er en løgner, og i ham er sandheden ikke; men den, der holder hans ord, i
ham er sandelig Guds kærlighed blevet fuldkommet.” 1 Joh. 2, 4-5. Her er prøven
på  ethvert  menneskes  bekendelse.  Vi  kan  ikke  betegne  noget  menneske  som
helliggjort uden at måle det efter Guds eneste mål for hellighed i Himlen og på
Jorden. Hvis mennesker ikke føler den moralske lovs betydning, hvis de forklejner
Guds forskrifter  og får  dem til  at  se mindre ud, end de er ,  hvis de bryder det
mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, vil de ikke finde nogen agtelse
i Himlen, og vi kan vide, at deres krav er uden grund.’ Konfrontation, s. 389-390.
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Lektie 2: 3. – 9. juli
8. Hvordan  viste  Johannes,  at  det  at  holde  Guds  bud  er  tegn  på,  at  et

menneske kender Gud? 1 Joh. 2, 3-4. Betragt Joh. 17, 3.

BEMÆRK: ‘Der findes nogle, der regner sig for hellige. De erklærer, at de helt
tilhører Herren og hævder at være berettigede til Guds forjættelser, skønt de nægter
at vise lydighed mod hans bud. Disse lovens overtrædere gør krav på alt det, der er
lovet Guds børn; men dette er anmasselse fra deres side, for Johannes siger os, at
den sande kærlighed til Gud viser sig i lydighed mod hans bud. Det er ikke nok
teoretisk at tro sandheden, at give sig ud for at tro på Kristus, at tro, at Jesus ikke er
nogen bedrager, og at Bibelens religion ikke er en snedigt opfundet fabel. “Den, der
siger:  ‘Jeg kender ham,’  og ikke holder  hans bud,” skrev Johannes,  “han er  en
løgner, og i ham er sandheden ikke; men den, der holder hans ord, i ham er sandelig
Guds kærlighed blevet fuldkommet. Derpå kender vi, at vi er i ham.” 1 Joh. 2, 4-5.
“Og den, der holder hans bud, bliver i Gud, og Gud i ham.” 1 Joh. 3, 24.’Mesterens
Efterfølgere, s. 296. 

‘Dette er kærlighed til Gud’

9. Kan et menneske elske Gud, mens det ikke adlyder hans bud? 1 Joh. 5, 2-
3. Se også 2 Joh. 1, 6.

BEMÆRK: ‘Det var et stort offer, Kristus gav for os, ved at dø på korset. Hvad er
vi villige til at ofre for hans kærlighed? Jesus siger: “Hvis I elsker mig, så hold
mine befalinger”  – ikke  at  udvælge  en  eller  to  eller  ni,  men alle  ti.  Alle  hans
befalinger må holdes. Johannes fortæller os om dem, som giver sig ud for at elske,
men som ikke adlyder Guds krav. “Den, der siger: ‘Jeg kender ham,’ og ikke holder
hans bud, han er en løgner, og i ham er sandheden ikke.” “Thi dette er kærlighed til
Gud, at vi holder hans bud; og hans bud er ikke byrdefulde.”’ Christ Triumphant, s.
78.
 
10. Hvordan knyttede Jesus lydighed mod budene med kærlighed til  ham?

Joh. 14, 15. 21.

BEMÆRK: ‘Det menneske, der prøver at holde Guds bud, fordi han føler, det er
hans pligt – fordi det kræves af ham – vil aldrig føle glæden ved at adlyde. Han
adlyder  ikke.  Når  Guds  krav  føles  som  en  byrde,  fordi  de  går  på  tværs  af
menneskets tilbøjeligheder, ved vi, at det liv, vi lever, ikke er et kristeligt liv. Sand
lydighed er følgende af en indre overbevisning.  Den har  sin rod i kærlighed til
retfærdighed, kærlighed til Guds lov. Det, det kommer an på, er vor troskab mod
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Lektie 2: 3. – 9. juli
vor Forløser. Den vil lede os til at handle ret, fordi det er ret, – fordi det er Gud
velbehageligt, at vi gør, hvad der er ret.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 82.    

‘De hellige’

11. Hvad er der i vente for dem, som vælger at være ulydige mod Gud? Ef. 5,
6; Kol. 3, 5-6.

BEMÆRK:  ‘Menneskelige  opfindelser  behager  det  kødelige  sind  og  beroliger
samvittigheden,  mens  den  klynger  sig  til  synd.  Det  var  ikke  tiltalende  for
mennesker  at  se  og  praktisere  den  tro,  som virker  ved  kærlighed  og  helliggør
sjælen. Synd blev ikke forladt og foragtet, og for at undskylde den var man nødt til
at opfinde en måde, ved hvilken sandhedens sværds æg kunne sløves; så mennesker
førte menneskeligt  ræsonnement og menneskelige påstande ind. Hvis mennesker
havde tilladt Guds ord at udføre sin gerning på hjertet og intellektet, ville de have
skelnet  mellem  det  falske  og  det  sande  og  have  adskilt  dem.  Hvis  de  havde
modtaget  Skrifterne i  deres  enfoldighed,  ville de ikke have givet  sig selv op til
verdslige foretagender for at opfylde deres timelige forhåbninger. Men de gjorde
Guds ord virkningsløst gennem deres traditioner og forvrængede Skriften fra dens
sande betydning. Herren siger, at sandhedens ord er i stand til at gøre mennesker
vise  til  frelse.  Det  er  et  værn  og  skjold  og  beskytter  mennesker  fra  fjendens
vildfarelser. “Lad ingen bedrage jer med tomme ord; thi for sådanne synders skyld
kommer  Guds  vrede  over  ulydighedens  børn.  Gør  derfor  ikke  fælles  sag  med
dem!”’ Signs of the Times, 4. juni 1894.

12. Hvordan identificeres Guds hellige? Åb. 14, 12. Sammenlign med Åb. 12,
17.
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Lektie 2: 3. – 9. juli
BEMÆRK: ‘Her er betingelserne, på hvilke hver sjæl vil blive udvalgt til evigt liv.

Din lydighed mod Guds bud vil bevise din ret til en arv med de hellige i lyset.
Gud har bestemt en vis fortræffelighed af karakter, og enhver, som ved Kristi
nåde når hans kravs standard, vil få rigelig adgang til herlighedens rige. Alle,
som vil nå denne karakters standard, vil være nødt til at bruge de midler, som
Gud har tilvejebragt til dette formål. Hvis du vil arve den hvile, der er tilbage
for Guds børn, må du blive Guds medarbejder. Du er udvalgt til at bære Kristi
åg, til at bære hans byrde, til at løfte hans kors. Du skal “stræbe efter at gøre
din kaldelse og udvælgelse urokkelig.” [2 Pet. 1, 10.] Gransk Skrifterne, og du
vil  se,  at  ingen af  Adams sønner eller  døtre er  udvalgt  til  at  blive frelst  i
ulydighed  mod  Guds  lov.  Verden  gør  Guds  lov  ugyldig;  men  kristne  er
udvalgt til helliggørelse ved lydighed mod sandheden.’  Christian Education,
s. 118.
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Lektie 3: 10. – 16. juli
‘Den strålende morgenstjerne’

UDENADSVERS: ‘Jeg, Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse
ting  i  menighederne.  Jeg  er  Davids  rodskud  og  ætling,  jeg  er  den  strålende
morgenstjerne.’ Åb. 22, 16.
STUDIEHJÆLP: Darkness Before Dawn, s. 2.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Es. 14, 12-14; Ez. 2, 11-19.
LEKTIENS MÅL: At studere om Es. 14, 12-14 henviser til Kristus, Satan eller en
anden.

Indledning
‘Lucifer  havde  sagt:  “Jeg  rejser  min  trone  deroppe  over  Guds  stjerner;  ...  den
Højeste lig.” Es. 14, 13-14. Men Kristus, “da han var i guddomsskikkelse, holdt
han  det  ej  for  et  røvet  bytte  at  være  Gud  lig,  men  han  gav  afkald  og  tog
tjenerskikkelse på og blev mennesker lig.” Fil. 2, 6-7. Dette var et frivilligt offer.
Jesus  kunne godt  være  forblevet  ved  sin  Faders  side.  Han kunne have  beholdt
Himmelens  herlighed  og  englenes  lovprisning.  Men  han  valgte  at  overgive
scepteret i Faderens hænder og at stige ned fra universets trone for at kunne bringe
lys til dem i mørket og liv til dem, der var ved at omkomme.’ Den Store Mester, s.
13. 

‘O Lucifer, morgenens søn’

1. Hvad bliver vi fortalt angående ondskabens oprindelse? Es. 14, 12-14.   

BEMÆRK:  ‘Lucifer,  “morgenrødens  søn,”  var  den  første  blandt  de skærmende
keruber,  hellig  og  ubesmittet.  Han  stod  i  den  store  Skabers  nærværelse,  og
herlighedens lys, der stedse omgiver den evige Gud, hvilede over ham… Lidt efter
lidt gav Lucifer efter for ønsket om selvophøjelse… Skønt denne mægtige engel
havde fået  al sin herlighed af Gud, begyndte han at betragte den som sin egen.
Skønt han var æret frem for den himmelske hærskare, var han ikke tilfreds med sin
stilling, men vovede at begære den hyldest, der alene tilkommer Skaberen. I stedet
for  at  søge  at  ophøje  Gud  som  det  højeste  mål  for  alle  de  skabte  væseners
hengivenhed og troskab, bestræbte han sig på at sikre sig selv deres tjeneste og
lydighed. Og idet denne fyrste blandt englene begærede den herlighed, som den
evige Fader havde givet sin Søn, stræbte han efter en magt, som det alene var Kristi
ret at eje.’ Patriarker & Profeter, s. 12.

2. Hvilken anden tekst viser noget om ondskabens oprindelse? Ez. 28, 12-19.
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BEMÆRK:  Det  hævdes,  at  denne tekst  ikke  henviser  til  Djævelen,  men til  en
bestemt konge af Tyrus. Læg mærke til de følgende punkter:
 Op til dette punkt er Ezekiels profeti blevet rettet mod Tyrus og Tyrus’ fyrste.

Ezekiel  bruger  konsekvent  ordet  ‘fyrste’  for  at  betegne  hersker,  f.eks.
Jeruslames fyrste, Israels fyrste, Tyrus’ fyrste, Ægyptens lands fyrste, David en
fyrste,  Mesjeks og Tubals fyrste.  I denne profeti skelnes der mellem Tyrus’
fyrste (versene 1-10) og kongen af Tyrus.

 Kongen af  Tyrus  siges  at  have  været  i  Eden,  Guds  have.  Dette  kan  ikke
virkeligt  siges  om nogen menneskelig hersker  af Tyrus.  Foruden Herren og
hans engle er det faktisk kun Adam, Eva og Djævelen, der har været i Eden.

 Kongen af  Tyrus  kaldes  to gange for ‘en salvet  skærmende kerub.’  (Nogle
populære oversættelser ændrer dette.) Et andet sted beskriver Ezekiel i detalje
keruber som åndelige væsener. Den menneskelige hersker over Tyrus var helt
sikkert  ikke  en  af  keruberne.  Den menneskelige  hersker  over  Tyrus  havde
heller aldrig været på Guds hellige bjerg.

 Væsenet, der beskrives i disse vers, blev beskrevet som fuldkommen i sin færd
fra den dag,  han blev skabt. Ingen menneskelig konge af Tyrus blev nogen
sinde skabt (faktisk var det kun Adam og Eva blandt menneskene, der kunne
siges at være blevet skabt), og intet menneske, undtagen Adam og Eva, var
fuldkomment i sin færd fra begyndelsen af sin eksistens.

 Det er derfor logisk at slutte, at bag den menneskelige fyrste af Tyrus var den
virkelige hersker af Tyrus, én, som engang havde været en af de højeste engle i
himmelen, men som havde vendt sig fra fuldkommenhed til brøde, med andre
ord Djævelen. 

‘Det er umuligt at forklare syndens oprindelse, så at man giver en grund for dens
tilstedeværelse. Men man kan alligevel forstå nok, både angående dens oprindelse
og dens endelige udryddelse, til helt og fuldt at se Guds retfærdighed og godhed i
hans handlemåde med det onde. Der er intet, der er forklaret tydeligere i skriften,
end at  Gud ikke på nogen måde er ansvarlig  for  syndens opkomst.  Synd er  en
ubuden  gæst,  for  hvis  tilstedeværelse  der  ikke  kan  gives  nogen  grund.  Den  er
gådefuld,  uforklarlig;  at  undskylde den er  at  forsvare den.  Kunne der findes en
undskyldning for den eller en grund for dens tilstedeværelse, ville den ophøre med
at være synd. Vor eneste forklaring på, hvad synd er, gives i Guds ord. Den lyder
således: “Synd er lovbrud.” 1 Joh. 3, 4. Den er resultatet af et princip, der strider
mod  den  store  kærlighedens  lov,  der  danner  grundvolden  for  Guds  regering.
Synden havde sin oprindelse i selviskhed. Lucifer, den skærmende kerub, ønskede
at være den første i Himmelen. Han søgte at få kontrol over de himmelske væsener,
at drage dem bort fra deres Skaber og selv at vinde deres hyldest. På denne måde
bedrog han englene. På denne måde bedrog han menneskene. Han fik dem til at
tvivle  på  Guds  ord  og  nære  mistillid  til  at  hans  godhed.  Synden  opstod  i  et
fuldkomment  univers.  Grunden  til  dens  opkomst  og  udvikling  er  aldrig  blevet
forklaret og kan aldrig blive det, selv på den sidste store dag, når dommen bliver sat

20



Lektie 3: 10. – 16. juli
og bøgerne åbnet. På den dag vil det stå klart for alle, at der ikke har været nogen
som helst årsag til synden.’ At jeg må kende Ham, 9. januar.

Lucifer – Den Skinnende

3. Hvordan gengives Es. 14, 12 i dagens populære bibeloversættelser?
 New  International  Version:  ‘Hvordan  du  dog  er  faldet  fra  himmelen,  O

morgenstjerne, morgengryets søn! Du er blevet kastet ned til jorden, du, som
engang holdt nationerne nede!’

 Good News Bible: ‘Babylons konge, strålende morgenstjerne, du er faldet fra
himmelen!  I  fortiden  besejrede  du  nationer,  men nu er  du blevet  kastet  til
jorden.’

 [Den romersk katolske] New Jerusalem Bible: ‘Hvordan kom du til at falde fra
himmelen,  Morgenstjerne,  Morgengryets  søn?  Hvordan  kom du til  at  blive
kastet til jorden, du, som plejer at undertvinge nationerne?’ [Fodnoten knytter
denne tekst til fønikisk mytologi!]

 Revised  Standard  Version:  ‘Hvordan  du  dog  er  faldet  fra  himmelen,  O
Morgenstjerne, Morgengryets søn! Hvordan du dog er hugget ned til jorden,
du, som holdt nationerne nede!’

BEMÆRK: ‘Ændringen i de nye oversættelser udspringer ikke fra det oprindelige
hebræiske sprog, men fra de nye oversættelsers redaktørers “teologi.” Ordlyden i
NIV er  fuldstændig magen til  det  synspunkt,  som NIV komitémedlem R. Laird
Harris har udtrykt. Han hævder, at Es. 14 ikke handler om “Lucifer,” men om en
konge af Babylon og hans begravelse.  NIV udgaven af Harris’  synspunkt  er én
lænke i en kæde, der er bundet til New Age Lucifer-tilhænger H. P. Blavatsky, der
ligesom  de  nye  oversættelser  og  nyteologer  fornægter  Lucifers  fald.  Blavatsky
skriver  teksten  for  det  20.  århundredes  skribenter  og  siger:  “Nu  er  der  mange
tekster  i  Bibelen,  der  på  overfladen  beviser,  at  denne  tro  på  et  tidspunkt  var
universel;  og to  af  de  mest  overbevisende er  Ezekiel  28 og Esajas  14.  Kristne
teologer er velkomne til at fortolke den store krig før skabelsen, … hvis de vælger
at gøre det, men det er alt for tydeligt, hvor absurd ideen er.’ Riplinger,  New Age
Versions, s. 42.

4. Hvad siger Es. 14, 12 i virkeligheden?
 Her  er  ord  for  ord  oversættelsen  af  dette  vers:  ‘Hvordan  er  du  faldet  fra

himlene, O Strålende Én, morgenens søn, du er hugget ned til jorden, du, som
svækker nationerne.’

BEMÆRK: Det hebræiske ord ‘Helel’ bliver ikke brugt noget andet sted i Bibelen.
Det er et navn, der betyder ‘Strålende Én.’ Da Bibelen blev oversat til latin for de
vestlige kirker, blev det latinske navn ‘Lucifer’ (som betyder lysbærer) valgt, fordi
det udtrykker en lignende betydning til det hebræiske navn.
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‘En undersøgelse af det oprindelige hebræisk vil fordrive enhver illusion om, at
“morgenstjerne” er en acceptabel erstatning for ordet “Lucifer.” Det hebræiske er
“Helel, ben shachar,” som nøjagtigt er oversat til “Lucifer, morgenens søn.” NIV
og  NASB  giver  en  engelsk  oversættelse,  som om det  hebræiske  havde  sagt:
“sharcharkokab, ben sharchar,” eller morgenstjerne, morgenens søn (eller daggry).
Dog  forekommer  ordet  for  stjerne  (kokab)  intet  sted  i  teksten.  “Morgenen”
forekommer kun én gang, som KJV viser, ikke to gange, som de nye oversættelser
angiver.  Ordet  “kokab”  er  oversat  som  stjerne  dusinvis  af  gange  af  NIV
oversætterne;  morgen  eller  daggry  bliver  ligeledes  brugt  hundredvis  af  gange.
Redaktørerne  for  de  nye  oversættelser  ved,  at  “boger  kokab” er  morgenstjerne,
eftersom  det  bliver  brugt  i  Job  38,  7.  Hvis  det  var  Guds  mening  at  meddele
“morgenstjerne,” kunne han have gentaget det her. Det ord, han vælger, “helel,”
forekommer ingen andre steder i Det Gamle Testamente, ligesom “Lucifer” ikke
forekommer noget andet sted.’ Riplinger:  New Age Versions, s. 42.

‘Den strålende morgenstjerne’

5. Hvem  identificerer  Bibelen  ved  titlen  “Morgenstjerne”?  Åb.  22,  16.
Betragt 2 Pet. 1, 19.

BEMÆRK:  ‘Der  er  et  stort  arbejde,  der  endnu  skal  udføres,  og  enhver  mulig
anstrengelse  må gøres  for  at  åbenbare  Kristus  som den  synd-tilgivende  Frelser,
Kristus som den strålende morgenstjerne, og Herren vil give os gunst foran verden,
indtil arbejdet er fuldført.’ Evangelism, s. 65.

6. Hvilken mening kan vi få ud af Åb. 2, 28, hvis den, der kendes i Skriften
som Morgenstjernen, virkelig var den, som faldt fra himmelen på grund
af sin stolthed og ambition? Åb. 2, 28.

BEMÆRK: ‘Enhver omvendt sjæl har et arbejde at udføre. Vi skal modtage nåde
for frit at give nåde. Vi skal lade lyset skinne frem fra den strålende Morgenstjerne
og lade lyset  skinne frem i selvopofrelses- og selvfornægtelsesgerninger,  idet  vi
følger det eksempel, som Kristus har givet os i sit eget liv og sin egen karakter. Vi
skal fra roden trække det  stof,  som vil  gøre os i stand til  at  bære megen frugt.
Enhver  sjæl,  som har  hørt  den  guddommelige  indbydelse,  skal  lade  budskabet
genlyde  fra  bakke  til  dal,  idet  han  siger  til  dem,  han  kommer  i  kontakt  med:
“Kom.”’ This Day With God, s. 327.    

‘Den Højeste lig’

7. Hvad var Lucifers synd? Es. 14, 14b.  
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BEMÆRK: ‘Lucifer havde sagt: jeg vil være “den Højeste lig!” (Es. 14, 12. 14), og
ønsket om selvophøjelse havde bragt strid ind i de himmelske boliger og havde
bortjaget en stor del af Guds hærskare. Hvis Lucifer virkelig havde ønsket at blive
som den Højeste,  ville  han aldrig  have  forladt  den plads,  der  var  tildelt  ham i
Himmelen; thi den Højestes ånd giver sig udtryk gennem uselvisk tjeneste. Lucifer
ønskede Guds magt, men ikke hans egenskaber. Han søgte den øverste plads for sig
selv, og enhver skabning, der drives af hans ånd, vil gøre det samme. Derfor vil
fjendskab, uenighed og strid være uundgåelig. Herredømmet bliver den stærkestes
sejrspris. Satans rige er et magtens rige; hver enkelt betragter enhver anden som en
hindring på vejen til  hans egen ophøjelse eller som et springbræt,  ved hjælp af
hvilket han selv kan nå til en højere stilling.’ Den Store Mester, s. 296.

8. Hvordan forsøgte fristeren at få Eva til at begå den samme synd? 1 Mos.
3, 5b.

BEMÆRK: ‘Satan ønskede at få overtrædelse til  at forekomme som en virkelig
velsignelse for dem, og at  Gud tilbageholdt  noget virkeligt  godt fra dem ved at
forbyde dem at tage af træets frugt. Hvis I spiser, skal jeres øjne åbnes, sagde han,
og I skal være som guder. I vil være ligesom Gud selv i kundskab og i kraft. Men
hvilken åbning var dette ikke! “I bliver som Gud til at kende godt og ondt!” Den
kundskab blev erhvervet, men hvilken kundskab var den ikke! Syndens forbandelse
var  den  kundskab,  de  fik.  Eva  begærede  det,  som  Gud  havde  forbudt.  Hun
åbenbarede en mistillid til Gud og hans godhed og et ønske om at være uafhængig
og gøre, som hun tænkte var bedst. Eva tilbød Adam frugten og blev hans frister.
Hun ville være en gud. Hun ville være en lov for sig selv. Hun ville ikke anerkende
nogen hæmning.  Men den tilsyneladende mindste af  synder  gjorde  hende til  en
overtræder af Guds lov.’ Christ Triumphant, s. 22.

‘Du var en salvet, skærmende kerub’

9. Hvordan bliver Ez. 28, 14 gengivet i nogle populære bibeloversættelser?
 Good News Bible: ‘Jeg sætter en frygtindgydende engel der for at vogte dig.

Du boede på mit hellige bjerg og vandrede mellem funklende ædelsten.’
 New  Jerusalem  Bible  [romersk  katolsk]:  ‘Jeg  havde  forsynet  dig  med  en

vogtende  kerub;  du  var  på  Guds  hellige  bjerg;  du  vandrede  mellem
rødglødende kul.’

 Revised English Bible: ‘Jeg satte en tårnhøj kerub som din vogter; du var på
Guds hellige bjerg, og du vandrede stolt mellem ildsten.’

BEMÆRK: ‘De, som fremsætter et doktrin, som er i modstrid med Bibelens, ledes
af  den store frafaldne,  som blev kastet ud af Guds sale.  Før hans fald blev der
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skrevet om ham: “Du var indsigtens segl, fuld af visdom og fuldkommen i skønhed.
I Eden, Guds have, var du; alle slags ædelsten var din klædning… Du var en salvet,
skærmende kerub; jeg gjorde dig dertil; på Guds hellige bjerg var du; du vandrede
mellem ildstenene. Du var fuldkommen i din færd fra den dag, du blev skabt, indtil
der fandtes brøde i dig… Dit hjerte hovmodede sig over din skønhed, du satte din
visdom til på grund af din glans. Jeg vil kaste dig til jorden, jeg vil lægge dig foran
konger, så de kan se dig… Jeg vil gør dig til aske på jorden for øjnene af alle dem,
som ser dig. Alle blandt folkeslagene, der kendte dig, skal være forbavsede over
dig: du skal være en rædsel, og du skal aldrig mere være.” Med en sådan leder, en
engel, som var udelukket af himmelen, kan disse angivelige vise mænd på jorden
fabrikere fortryllende teorier, som de kan forblinde menneskers sind med.’ Youth’s
Instructor, 7. februar 1895.
 
10. Hvad er den bogstavelige oversættelse af dette vers?
 Her er ord for ord oversættelsen af dette vers: ‘Du (var) den salvede kerub,

som skærmer, og jeg havde sat dig på Guds hellige høj, (hvor) du var midt
iblandt ildstenene. Du gik op og ned.’

BEMÆRK:  ‘“Du  må  ikke  have  andre  guder  end  mig.”  Lucifer  drog  tvivl  om
retfærdigheden af dette krav i himmelen og mente, at dets eksistens overhovedet
ikke var nødvendig. Han sagde i sit hjerte: “Jeg stormer himlen, rejser min trone
deroppe over Guds stjerner, tager sæde på stævnets bjerg i yderste nord, stiger op
over skyernes højder, den Højeste lig.” Han var blevet gjort smuk, han var blevet
højt ophøjet i himmelen, og hans hjerte hovmodede sig på grund af hans skønhed;
han satte sin visdom til på grund af sin glans. Om ham var det blevet sagt: “Du var
indsigtens segl, fuld af visdom og fuldkommen i skønhed. I Eden, Guds have, var
du; alle slags ædelsten var din klædning, karneol, topas, jaspis, krysolit, sjoham,
onyks,  safir,  rubin,  smaragd og guld… Du var  en salvet, skærmende kerub; jeg
gjorde dig dertil;  på Guds hellige bjerg var du; du vandrede op og ned mellem
ildstenene. Fuldkommen var du i din færd, fra den dag du skabtes, indtil der fandtes
brøde i dig.”  “Så siger  den Herre Herren: Fordi dit  hjerte hovmoder sig,  og du
siger: ‘Jeg er en gud, på et gudesæde sidder jeg midt ude i havet!’ skønt du er et
menneske og ingen gud, og fordi du føler dig i hjertet som en gud, … jeg vil slænge
dig til jorden, jeg vil lægge dig foran kongerne, så de kan se dig… Jeg vil gøre dig
til aske på jorden for øjnene af alle dem, som ser dig. Alle blandt folkeslagene, der
kendte dig, skal være forbavsede over dig: du skal være en rædsel, og du skal aldrig
mere være.” Under symbolet af Tyrus’ konge giver Skrifterne os en beskrivelse af
den første store rebels karakter og skæbne, ham, som gjorde oprør mod Guds lov.’
Signs of the Times, 24. september 1894.    

‘Den Højeste lig’

11. Hvordan kan vi forstå Fil. 2, 6-7, hvis Kristus virkelig var den oprørske,
der faldt fra himmelen, fordi han stræbte efter at være den Højeste lig? 
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BEMÆRK: ‘Lucifer regnede det for noget attråværdigt at være Gud lig, medens
Kristus, den ophøjede, “gav afkald og tog tjenerskikkelse på og blev mennesker lig.
Og da han i fremtræden fandtes som et menneske, ydmygede han sig selv og blev
lydig til døden, ja, døden på et kors.”  Fil. 2, 7-8. Nu var dette kors ham ganske
nær, og hans egne disciple var så opfyldte af at søge deres eget, selve grundreglen i
Satans rige, at de ikke kunne komme i harmoni med deres Herre, ja, end ikke forstå
ham, når han talte om sin ydmygelse for deres skyld. Meget kærligt, men dog med
højtideligt eftertryk, forsøgte Jesus at rette det onde. Han viste dem, hvad det er for
et princip, der hersker i Himmeriget, og hvori sand storhed består, når den vurderes
efter  de  himmelske  boligers  målestok.  De,  som  lod  sig  drive  af  stolthed  og
ærgerrighed, tænkte mere på den løn, de skulle få, end på, hvordan de skulle give
Gud de gaver tilbage, som de havde modtaget. De ville slet ikke få nogen plads i
Himmeriget, thi de havde stillet sig på lige fod med Satans forkæmpere. Ydmyghed
først, siden ære. Til at udfylde en betroet plads blandt mennesker vælger Himmelen
den tjener, der som Johannes Døber indtager en ydmyg plads over for Gud. Den
mest  barnlige  discipel  kan udrette  det  mest  virkningsfulde  arbejde  for  Gud.  De
himmelske kræfter kan samvirke med den, som ikke søger at ophøje sig selv, men
at frelse sjæle.’ Den Store Mester, s. 297.

12. Lærer Bibelen, at Kristus virkelig er ‘den Højeste lig’? Heb. 1, 1-3; Kol. 1,
12-15. Betragt Joh. 14, 9.

BEMÆRK: ‘Hvem er Kristus? Han er den levende Guds enbårne Søn. Han er for
Faderen  som et  ord,  der  udtrykker  tanken,  som en  tanke,  der  er  blevet  hørlig.
Kristus  er  Guds  ord.  Kristus  sagde  til  Filip:  “Den,  som  har  set  mig,  har  set
Faderen.” Hans ord var en genklang af Guds ord. Kristus var Gud lig. Han var hans
herligheds  afglans  og  hans  væsens  udtrykte  billede’  Guds  sønner  & døtre,  15.
januar. 
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‘Vor Fader, du som er i Himlene’

UDENADSVERS: ‘Derfor skal I bede således: “Vor Fader, du som er i Himlene!
Helliget vorde dit navn; komme dit rige; ske din vilje på jorden, som den sker i
Himmelen; giv os i dag vort daglige brød; og forlad os vor skyld,  som også vi
forlader vore skyldnere; og led os ikke ind i fristelse; men fri os fra det onde; thi dit
er Riget og magten og æren i evighed! Amen.’ Matt. 6, 9-13.
STUDIEHJÆLP: Fra Naturens Talerstol, kap. 5.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Matt. 6, 9-13; Luk. 11, 2-4.
LEKTIENS  MÅL:  At  studere  Herrens  forbilledlige  bøn  og  den  måde,  den  er
fremstillet i populære moderne bibeloversættelser.

Indledning
‘Bøn er at oplade hjertet for Gud som for en ven. Dette er ikke nødvendigt for at
underrette Gud om, hvad vi er, men for at vi kan tage imod ham. Bønnen bringer
ikke Gud ned til os, men den løfter os op til ham. Da Jesus var på jorden, lærte han
sine disciple, hvordan de skulle bede. Han opfordrede dem til at omtale deres trang
for Gud hver dag og kaste al deres sorg på ham. Og den forsikring, han gav dem
om bønhørelse, er også en forsikring til os.’ Vejen til Kristus, s. 93. 

‘Derfor skal I bede således’

1. Hvilket mønster for vore bønner viste Jesus os? Matt. 6, 9-13.   

BEMÆRK: ‘Jesus anviser dem ingen ny formular for bøn. Han gentager, hvad han
tidligere  har  lært  dem, som om han ville  sige:  I  trænger  til  at  forstå,  hvad jeg
allerede har  sagt;  det  har  en dybere betydning,  end I  hidtil  har fattet.  Frelseren
begrænser os imidlertid ikke til brugen af netop disse ord. Som den, der var stillet
på lige fod med menneskene, fremholder han sit eget ideal af en bøn – ord så enkle,
at et lille barn kan tilegne sig dem, og dog så vidtrækkende, at de største ånder
aldrig kan fatte deres fulde betydning. Vi opfordres til at komme til Gud med vor
taksigelse,  fremlægge  vor  trang,  bekende  vore  synder  og  gøre  krav  på  hans
miskundhed i overensstemmelse med hans løfte.’ Fra Naturens Talerstol, s. 129.

2. Med hvilke ord svarede han på deres anmodning, da hans disciple bad
ham om at lære dem at bede? Luk. 11, 2-4.

BEMÆRK: ‘Vor Frelser gav Herrens bøn to gange, først til den skare, der var til
stede ved bjergprædikenen, og dernæst nogle måneder senere til disciplene alene. 
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Disciplene havde for en kort tid ikke været  sammen med Herren,  og ved deres
tilbagekomst fandt de ham fordybet  i samtale med Gud. Tilsyneladende uden at
lægge mærke til  deres tilstedeværelse fortsatte han med at  bede højt. Frelserens
ansigt oplystes af en himmelsk klarhed. Han syntes at befinde sig i den Usynliges
umiddelbare nærhed, og i hans ord lå der en levende kraft som hos en, der talte med
Gud. De lyttende disciple følte sig dybt grebne i deres hjerter. De havde lagt mærke
til,  hvorledes han i  ensomhed ofte tilbragte lange timer i samtale med Faderen.
Dagene benyttede han til at hjælpe de skarer, der flokkedes omkring ham, og til at
blotte rabbinernes bestikkende lære. Ved dette uophørlige arbejde blev han ofte så
fuldstændig udmattet, at hans moder og hans brødre, ja endog hans disciple havde
frygtet  for,  at  det  kunne koste  ham livet.  Men når  han  vendte  tilbage  efter  de
bedetimer,  der  afsluttede  den  slidsomme dag,  lagde  de  mærke til  det  fredfulde
udtryk i hans ansigt og til den følelse af friskhed, der syntes at gennemtrænge hans
væsen.  Det  var  efter  disse  timer,  som han  tilbragte  sammen  med  Gud,  at  han
morgen  efter  morgen  trådte  frem  for  at  bringe  menneskene  himmelens  lys.
Disciplene var begyndt at sætte hans bedetimer i forbindelse med den kraft, som
fulgte hans ord og hans gerninger. Når de nu lyttede til hans påkaldelse, fyldtes de
med ærefrygt og følte sig ydmygede. Efter at han var færdig med sin bøn, var det
med en følelse af deres egen dybe trang, at de udbrød: “Herre! lær os at bede.”
(Luk. 11, 1).’ Fra Naturens Talerstol, s. 127-128.

‘Dit er riget, magten og æren’

3. Hvad er  udeladt  fra Kristi  bøn i  Matt.  6,  9-13  i  de fleste  af  de nyere
populære bibeloversættelser?

 New International Version: ‘Vor Fader i himmelen, helliget være dit navn, dit
rige komme, din vilje ske på jorden, som den sker i himmelen. Giv os i dag
vort daglige brød. Tilgiv os vor skyld, som vi også har tilgivet vore skyldnere.
Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra den onde.’

 Good News Bible: ‘Vor Fader i himmelen: må dit hellige navn blive æret; må
dit rige komme; må din vilje ske på jorden, som den sker i himmelen. Giv os i
dag den mad, vi behøver. Tilgiv os det forkerte, vi har gjort, ligesom vi tilgiver
det forkerte, andre har gjort imod os. Udsæt os ikke for hård prøve, men beskyt
os fra den onde.’

BEMÆRK:  Praktisk  talt  udelader  alle  nyere  oversættelser  de  afsluttende  ord  i
Herrens bøn. Årsagen til denne udeladelse forklares typisk på denne måde: ‘Denne
lovprisning forekommer ikke i de ældste og bedste græske manuskripter, og i dem,
der indeholder den, er der ret store variationer… Fremstående tekstautoriteter tror,
at den er tilføjet af andre senere, sandsynligvis for at gøre bønnen mere egnet til
offentlig tilbedelse.’ (Bemærkningen taget fra ‘The New Scofield Reference Bible.)
Faktisk er der overvældende dokumentarisk bevis for ægtheden af disse ord. De er
udeladt  i  et  lille  antal  ikke-repræsentative  og  upålidelige  manuskripter,  men  er
fundet uden nævneværdige variationer i næsten alle de eksisterende manuskripter
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af  Mattæus’ evangelium så vel som mange andre gamle græske manuskripter, der
blev brugt i offentlig tilbedelse. Det forslag, at de senere blev tilføjet, blev først
fremsat  i  1514  i  Complutensian  Polyglot,  der  blev  fremstillet  under  kardinal
Ximenes’  overopsyn.  Kritikere  af  Guds  ord  bliver  ved  med  at  gentage  denne
beskyldning til trods for mangelen på tilstrækkeligt bevis.            

4. Hvilken stor sandhed er indeholdt i de afsluttende ord af Herrens bøn?
Matt. 6, 13b.

BEMÆRK: ‘“Dit er riget og magten og æren.” Matt. 6, 13. Den sidste sætning i
Herrens bøn henpeger ligesom den første  på vor himmelske Fader som stående
over al magt og myndighed og over hvert navn, der nævnes. De år, der lå foran
disciplene,  fortonede  sig  i  Frelserens  øjne  ikke  som en  glansfuld  periode  med
timelig velfærd og ære, således som disciplene havde drømt om, men som en mørk
tid  på  grund  af  de  storme,  som  menneskeligt  had  og  djævelsk  vrede  ville
afstedkomme.  Nationale  stridigheder  og  ødelæggelser  ville  gøre  disciplenes  vej
fuld af farer, og ofte ville deres hjerter nedtrykkes af frygt. De ville komme til at se
Jerusalem i  ruiner,  se  templet  fejet  bort,  dets  gudstjeneste  ophørt  for  stedse  og
Israel spredt i alle lande som vragstumper på en øde kyst. Jesus sagde: “I skal få at
høre om krige og krigsrygter.” “Folk skal rejse sig mod folk og rige mod rige, og
der  skal  være  hungersnød  og  jordskælv  her  og  der.  Men  alt  dette  er  veernes
begyndelse.” Matt. 24, 6-8. Kristi efterfølgere skulle dog ikke frygte for, at deres
håb var tilintetgjort,  eller at  Gud havde forladt  jorden. Magten og æren tilhører
ham,  hvis  store  forsæt  fremdeles  uforstyrret  ville  skride  fremad  mod  sin
fuldbyrdelse.  I  den  bøn,  hvori  de  gav  udtryk  for  deres  daglige  behov,  skulle
disciplene løfte blikket op over al ondskabens magt og myndighed og vende det
mod Herren deres Gud, hvis rige hersker over alt, og som er deres Fader og evige
Ven.’ Fra Naturens Talerstol, s. 146-147.

De ældste og bedste manuskripter?

5. Hvordan gengiver de populære moderne oversættelser den bøn, Kristus
lærte sine disciple i Luk. 11, 2-4.

 New International Version: ‘Fader, helliget være dit navn, dit rige komme. Giv
os  hver  dag  vort  daglige  brød.  Tilgiv  os  vore  synder,  for  vi  tilgiver  også
enhver, som synder imod os. Og led os ikke ind i fristelse.’

 Good News Bible: ‘Fader: må dit hellige navn blive æret; må dit rige komme.
Giv os dag for dag den mad, vi behøver. Tilgiv os vore synder, for vi tilgiver
enhver, som gør os fortræd. Og udsæt os ikke for hård prøve.’

 Revised Standard Version: ‘Fader, helliget være dit navn. Dit rige komme. Giv
os hver dag vort daglige brød; og tilgiv os vore synder,  for vi  selv tilgiver
enhver, som er os skyldige; og led os ikke ind i fristelse.’
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BEMÆRK: De, som tilbyder denne forkortet udgave af Herrens bøn, hævder, at
den  er  baseret  på  ‘de  ældste  og  bedste  manuskripter.’  De  ældste  (men  ikke
nødvendigvis de bedste) manuskripter er kendt som Aleph, A, B, C og D. Blandt
disse  fem  er  der  kaotisk  uoverensstemmelse  angående  Herrens  bøn  i  Lukas’
evangelium. D (Codex Bezae) indskyder en omskrivning af Matt.  6, 7 i Lukas.
Aleph (Codex Sinaiaticus) og B (Codex Vaticanus) udelader ‘vor’ foran Fader og
også  ‘som  er  i  himmelen.’  D  udelader  ‘dit’  foran  ‘navn,’  tilføjer  ‘på  os’  og
omdanner de græske ord for ‘dit rige.’ B udelader ‘din vilje ske, som i himmelen,
også på jorden.’ Aleph inkluderer dog disse ord og tilføjer ‘så’ foran ‘også’  og
udelader en græsk artikel.  Aleph udelader artiklen foran ‘dag for dag,’  mens D
havde ‘denne dag’ fra Mattæus. D har ‘skyld’ fra Mattæus i stedet for ‘synder.’ D
har også ‘vore skyldnere’  i  stedet  for ‘enhver,  som er  os skyldige.’  Både B og
Aleph udelader ‘fri os fra det onde.’ Dette er en delvis opsummering af mangelen
på harmoni i de manuskripter, der foretrækkes af dem, som fremstiller de populære
moderne oversættelser. Disse manuskripter forvansker de femogfyrre ord i Herrens
bøn. De er ikke enige i nogen enkelt variation. Det er kun på ét punkt, to af disse
manuskripter er enige med hinanden, og denne enighed er i en grammatisk fejl! I
toogtredive  af  de  femogfyrre  ord  er  der  uoverensstemmelse  i  disse  fem
manuskripter. Dog vil skribenterne af disse moderne oversættelser have os til at tro,
at  disse er  ‘de ældste og bedste manuskripter.”  Udgaven af Herrens bøn i New
International  Version  kan  ikke findes  i  noget  enkelt  græsk  manuskript,  men er
samlet bid for bid fra forskellige manuskripter. 

6. Hvilken betydning har ændringen fra ‘Vor Fader, som er i himmelen’ til
‘Fader’?

BEMÆRK:  Da  denne  forkortede  udgave  af  Herrens  bøn  først  blev  fremsat  i
Westcott og Horts Revised Version, blev den hilst velkommen med stor glæde af
Madame  Blavatsky,  Lucifer-tilhængeren.  Hun  kaldte  den  for  ‘den  virkelige
Patemoster,’  ‘den  korrekte  udgave’  og  tilskrev  den  Marcion  [en  tidlig  gnostisk
kætter  og  forvansker  af  Skrifterne].  For  Madame  Blavatsky  var  Lucifer  den
virkelige Fader. Denne ‘Fader’ er selvfølgelig helt anderledes fra ‘Vor Fader, som
er himmelen.’ Udtrykket ‘som er i himmelen’ identificerer klart hvem, bønnen er
henvendt til. Derfor var det nødvendigt at fjerne det for at bruge denne bøn til et
anderledes formål. Den, som hun betegnede som ‘den sinaiatiske guddom,’ lærte
hun,  var  underordnet  Lucifer.  I  sin  bog,  Dogma  and  Ritual  of  High  Magic,
beskriver  Elphas Levi dette som den ‘okkulte udgave af  Patemoster.’  [Latin for
‘Vor Fader.”]     
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‘Din vilje ske på jorden, som den sker i himmelen’

7. Er der nogen god grund til at udelade ordene ‘Din vilje ske på jorden, som
den sker i himmelen’?  

BEMÆRK: Sætningen ‘Din vilje ske på jorden, som den sker i himmelen’ findes i
flertallet  af  de  græske  manuskripter,  selv  i  de  fordærvede  manuskripter.  Den
mangler dog i Codex Vaticanus.  (Codex Vaticanus mangler også Åbenbaringen,
Titus, 1 & 2 Timoteus og Heb. 9, 14 – 13, 25.) Så snart denne sætning udelades i
tillæg  til  de  ord,  der  er  udeladt  i  begyndelsen  af  bønnen,  er  himmelen  blevet
fuldstændig fjernet fra den udgave af Herrens bøn, der findes i Lukas.

8. Er det vigtigt, at vi beder om, at Guds vilje skal ske på jorden, som den
sker i himmelen? Luk. 11, 2b (udeladt i de fleste moderne oversættelser).

BEMÆRK: ‘Guds vilje findes udtrykt i  de bud, hans hellige lov indeholder,  og
principperne i denne lov er Himmelens principper. Himmelens engle opnår ingen
højere kundskab end erkendelsen af Guds vilje, og at gøre hans vilje er den højeste
tjeneste,  der kan lægge beslag på deres kræfter. Men i Himmelen udføres ingen
tjeneste ud fra en følelse af lovtvang. Da Satan gjorde oprør imod Jehovas lov, kom
den tanke, at der var en lov, næsten som en opvækkelse for englene, en opvågnen
til noget, de ikke havde tænkt på. Englene udfører ikke deres gerning som tjenere,
men som sønner.  Der  er  fuldkommen overensstemmelse  mellem dem og deres
Skaber. For dem er lydighed ingen trældom. Kærlighed til Gud gør deres tjeneste til
en  glæde.  I  hver  sjæl,  hvor  Kristus,  herlighedens  håb,  bor,  vil  også  hans  ord
genlyde, når han siger: “At gøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mit
indre.” Sal. 40, 9. Bønnen: “Ske din vilje, som i Himmelen således også på jorden,”
er en bøn om, at ondskabens herredømme på denne jord må afsluttes, at synden må
blive tilintetgjort for stedse, og at retfærdighedens rige må blive oprettet. Da vil
Guds  gode  og  velbehagelige  vilje  opfyldes  på  jorden,  som  den  opfyldes  i
Himmelen.’ Fra Naturens Talerstol, s. 134-135.

‘Fri os fra det onde’

9. Er befrielse fra det onde noget, som kristne bør bede om i betragtning af
ændringen af udtrykket ‘fri os fra det onde’ i deres udgave af Mattæus i
populære  moderne  oversættelser  og  dets  fjernelse  i  deres  udgave  af
Lukas? Joh. 17, 15; 2 Tim. 4, 18. Sammenlign med Gal. 1, 4.
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BEMÆRK: ‘Kristus bad til sin Fader på vegne af sine efterfølgere: “Jeg beder ikke
om, at du vil tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde.” Synd
og besmittelse findes i overflod alle vegne, og hver dag og time bør bønnen stige
op til himmelen: “Fri os fra det onde.” Opsendelsen af denne bøn fra én, som indser
sin svaghed, gør fjendens fristelse magtesløs.’ Signs of the Times, 29. marts 1905.
 
10. Hvilken årsag kan der være til at ændre eller fjerne ordene ‘Fri os fra det

onde’?

BEMÆRK: Den forestilling, at  vi kan befries fra den onde uden behovet for at
blive befriet fra det onde, ligger ved hjertet af vildfarelsen ‘én gang frelst, altid
frelst.’ Her er et typisk udtryk af dette synspunkt: ‘Hvem som helst, der én gang
bekender, at Jesus blev opvækket fra de døde, og bekender, at Jesus er Herre, vil
komme i himmelen, når han dør… Hvad nu hvis vi synder? Det er det mest oplagte
spørgsmål. Spørgsmålet bliver ofte omformuleret og fremsat sådan her: Hvad nu
hvis et menneske, som er frelst, falder i synd, bliver i synd og findes i netop den
tilstand, når han dør? Vil han stadig komme i himmelen? Svaret: ja. Hvis han til at
begynde med virkelig var frelst, ja. Hvis svaret på dette spørgsmål er nej, så er
denne bog helt unødvendig… Derfor siger jeg kategorisk, at det menneske, som er
frelst – som bekender, at Jesus er Herre, og tror i sit hjerte, at Gud opvakte ham fra
de døde –  vil komme i himmelen, når han dør, uanset hvilken gerning (eller
mangel  på  gerning)  der  ledsager  en  sådan  tro.  Med  andre  ord,  lige  meget
hvilken synd (eller mangel på kristen lydighed), der ledsager en sådan tro.’ R. T.
Kendall: Once Saved, Always Saved, s. 16 ff. (fremhævelsen tilføjet).  
‘Denne sidste linje er fjernet fra teksten [af Luk. 11, 2-4]  og smidt væk med alle
henvisningerne til himmelen. Ord som godt og ondt, himmelen og helvede, maler et
billede, som er alt for sort og hvidt for New Age, som ser verden i forskellige grå
nuancer. De nye oversættelser fremstiller ikke en ond verden, som det ses i Gal. 1,
4, men en ond tidsalder. De tror på, at denne onde Fiskenes tidsalder snart vil blive
deres herlige Vandmandens tidsalder.’ Riplinger: New Age Versions, s. 70.    

‘Hvis nogen tager noget bort’

11. Betyder  det  noget,  hvis  vi  bruger  bibeloversættelser  med  ord,  der  er
udeladt? Åb. 22, 19. Betragt også Ordsp. 30, 5-6.

BEMÆRK: ‘Sådanne advarsler har Gud givet for at holde mennesker fra på nogen
måde at ændre det, han har sagt eller befalet. Disse højtidelige erklæringer gælder
alle, som påvirker mennesker til  at tage let på Guds lov. De skulle få alle til at
frygte  og skælve,  som respektløst  hævder,  at  det  ikke har  noget  at  sige,  om vi
adlyder  Guds  lov  eller  ej.  Alle,  der  hæver  deres  egen  mening  over  den
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guddommelige åbenbaring, alle, der vil lave om på skriftens klare ord efter eget
forgodtbefindende,  eller  for  at  tilpasse  dem  det  verdslige  liv,  påtager  sig  et
frygteligt  ansvar.  Skriftens  ord,  Guds  lov,  måler  hvert  menneskes  karakter  og
fordømmer alle, der ikke består denne ufejlbarlige prøve.’ Konfrontaiton, s. 228.

12. Hvordan understregede Jesus vigtigheden af hvert ord i Skrifterne? Matt.
4, 4.

BEMÆRK: ‘Miller  giver  følgende enkle,  men intelligente  og vigtige  regler  for
bibelstudium og fortolkning: “1. Hvert ord må have sin passende vægt på emnet,
der er præsenteret i Bibelen; 2. Hele Skriften er nødvendig og kan forstås ved flittig
anvendelse og flittigt studium; 3. Intet,  som er åbenbaret  i  Skriften kan eller vil
blive skjult for dem, som beder i tro uden at vakle; 4. For at forstå doktrin, skal du
bringe alle skriftstederne sammen om det emne, du ønsker at  kende, og så lade
hvert  ord  få  sin  rette  indflydelse;  og  hvis  du  kan  danne  din  teori  uden  en
modsigelse, kan du ikke være på vildspor; 5. Skriften må tolke sig selv, eftersom
den er dens egen regel. Hvis jeg er afhængig af en lærer til at fortolke for mig, og
han gætter sig frem til dens betydning eller ønsker at have det sådan på grund af sin
sekteriske trosbekendelse eller for at  blive betragtet  som vis, så er hans gætteri,
ønske, trosbekendelse eller visdom min regel og ikke Bibelen.” Ovenstående er en
del af disse regler;  og i vort studium af Bibelen gør vi alle vel i at give agt på
principperne, der er fremsat.’ Review & Herald, 25. november 1884.
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‘En kvinde, som var grebet i hor’

UDENADSVERS: ‘Da sagde Jesus til hende: “Jeg fordømmer dig heller ikke, gå
bort, synd fra nu af ikke mere!”’ Joh. 8, 11.
STUDIEHJÆLP: Den Store Mester, s. 313-315.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Joh. 7, 53 – 8, 11.
LEKTIENS MÅL: At studere Kristi møde med kvinden, som blev grebet i hor, og
om den burde forblive i Bibelen.

Indledning
‘Jesus kender de omstændigheder, hvori enhver sjæl er stedt. Jo større synderens
skyld er, desto større er hans trang til Frelseren. De, som frem for alle andre er
genstand for hans guddommelige kærlighed og medlidenhed, er dem, som er mest
håbløst  indviklede  i  fjendens  snarer.  Med  sit  eget  blod  har  han  underskrevet
menneskeslægtens frigørelsesdokument.’ I den store Læges fodspor, s. 91-92. 

‘Hvad siger nu du?’

1. Hvilken fælde stillede farisæerne for Kristus? Joh. 8, 3-6a.   

BEMÆRK: ‘Nogle farisæere og skriftkloge nærmede sig og slæbte en skrækslagen
kvinde med sig, som de ivrigt og strengt anklagede for at have overtrådt budet: “Du
skal ikke bedrive hor.” De skubbede hende foran sig hen til Jesus og sagde med en
hyklerisk forstillelse af ærbødighed: “Mester! denne kvinde er grebet i hor på fersk
gerning. Men Moses bød os i loven, at sådanne skal stenes; hvad siger nu du?”
(Joh. 8, 4-5). Deres påtagede ærbødighed skjulte en velovervejet plan om at komme
ham til livs. Hvis Jesus frikendte kvinden, så kunne han beskyldes for ringeagt for
Mose  lov;  erklærede  han  hende  skyldig  til  døden,  kunne  de  anklage  ham  til
romerne som en, der tilranede sig en myndighed, som alene tilhørte dem.’ I den
store Læges fodspor, s. 89-90.

2. Hvordan svarede Jesus på deres spørgsmål? Joh. 8, 6b-9.

BEMÆRK: ‘Jesus betragtede disse mennesker – den skælvende kvinde i hendes
skam og de hårdhjertede  stormænd, blottede endda for  menneskelig medfølelse.
Hans rene, pletfrie ånd unddrog sig dette syn. Uden at vise noget tegn på, at han
havde hørt deres spørgsmål, bøjede han sig ned, vendte sine øjne mod jorden og
begyndte  at  skrive  i  støvet.  Utålmodige  over  hans  tøven  og  tilsyneladende
ligegyldighed trængte anklagerne nærmere og fremhævede ham sagen. Men idet 
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deres øjne, ledet af Jesu blik, faldt på jorden, forstummede deres ord. Der så de en
fortegnelse over de synder, som de selv i skjul havde gjort sig skyldige i. Jesus
rejste sig, fæstede sine øjne på de lumske mænd og sagde: “Den, som er syndfri
iblandt jer, kast først stenen på hende.” Joh. 8, 7. Derpå satte han sig atter ned og
skrev  videre.  Han  havde  ikke  tilsidesat  den  moralske  lov,  ej  heller  havde  han
krænket romermagtens myndighed.  Hans anklagere havde lidt  nederlag.  Berøvet
deres kjortel af indbildsk hellighed, stod de nu der, skyldige og fordømte for hans
åsyn,  som var den guddommelige  renhed selv.  Skælvende af  frygt  for,  at  deres
syndige  liv  skulle  blive  afsløret  for  hele  folket,  sneg  de  sig  bort  med  bøjede
hoveder og sænket blik, og efterlod deres offer hos den medlidende Frelser.’ I den
store Læges fodspor, s. 90.

3. Hvad var Kristi ord til den skyldige kvinde, da anklagerne var gået bort?
Joh. 8, 10-11.

BEMÆRK: ‘Jesus dækkede ikke over synd og mindskede heller ikke betydningen
af forbrydelse; men han kom ikke for at fordømme; han kom for at lede synderen til
evigt  liv.  Verden  så på denne fejlende kvinde som en,  der skulle ringeagtes  og
hånes; men den rene og hellige Jesus bøjede sig for at tale ord af trøst til hende og
opmuntre hende til at reformere hendes liv. I stedet for at fordømme den skyldige
var hans arbejde at nå til selve dybderne af menneskelig elendighed og degradering,
løfte de fornedrede og syndige op og byde den skælvende angrende til at “synde
ikke mere.”’ Spirit of Prophecy, bind 2, s. 351.

De tidligste og mest pålidelige manuskripter?

4. Hvilken  holdning antages  der  over  for  denne  tekst  i  de  nye  populære
oversættelser?

 New International  Version: ‘De tidligste og mest pålidelige manuskripter og
andre ældgamle vidner har ikke Joh. 7, 53 – 8, 11.’ Men skribenterne af NIV
tager tekststykket med.

 Good  News  Bible:  ‘Mange  manuskripter  og  tidlige  oversættelser  har  ikke
denne tekst med (8, 1-11); andre har den efter Joh. 21, 24; andre har den efter
Luk.  21, 38; ét  manuskript har den efter  Joh. 7, 36.’ Skribenterne af  Good
News Bible tager tekststykket med i kantede parenteser.

 New Jerusalem Bible: ‘Forfatteren af dette tekststykke, Joh. 7, 53 – 8, 11, er
ikke Johannes; det er udeladt i de ældste vidner.’

BEMÆRK: ‘De noter, der er trykt i de moderne oversættelser angående Joh. 7, 53
– 8, 11 er fuldstændig misvisende. For eksempel siger R.S.V., at de fleste af de
ældgamle  autoriteter  enten  udelader  7,  53  –  8,  11  eller  indsætter  det  med
tekstvariationer efter Joh. 7, 52 eller ved slutningen af Johannes’ evangelium eller
efter Luk. 21, 3. Og N.E.B. siger det samme og tilføjer,  at preicope de adultera
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[beretningen om kvinden grebet i hor] ikke har nogen bestemt plads i de gamle
nytestamentlige  manuskripter.  Disse  noter  antyder,  at  beretningen  om  kvinden
grebet i hor oprindeligt  cirkulerede rundt som en selvstændig beretning i mange
former, og at da skribenter senere begyndte at tilføje den til Det Nye Testamente, så
kunne de ikke blive enige om, hvor de skulle placere den; nogle indsatte den ét sted
og andre et andet sted. Von Soden (1902) viste for længe siden, at det synspunkt,
som disse noter antyder, er helt forkert. Selvom denne lærde fornægtede ægtheden
af Joh. 7, 53 – 8, 11, så var han i sit storslåede studium af dette tekststykke ikke
desto mindre retfærdig i sin fremstilling af kendsgerningerne. Efter at have nævnt,
at denne sektion nogle gange findes ved slutningen af Johannes’ evangelium og
nogle  gange  i  margenen  i  nærheden  af  Joh.  7,  52,  og  at  den  i  en  gruppe  af
manuskripter  (Ferrargruppen)  er  indsat  efter  Luk.  21, 38,  fortsætter  von Soden:
“Men i det store flertal af manuskripterne findes den i teksten mellem 7, 52 og 8,
12, med undtagelse af, at den i mindst halvdelen af disse manuskripter er forsynet
med udstregningsmærker i margenen.” Så den sædvanlige placering af preicope de
adultera er i  Johannes mellem 7, 52 og 8, 12. De manuskripter,  der har den på
nogen anden placering er undtagelser fra reglen.’Edward Hills:  The King James
Version Defended, s. 155.

5. Hvad er manuskriptbeviset mod dette tekststykke?

BEMÆRK: Dette tekststykke findes ikke på sin anerkendte plads i nogen af de fire
tidligst  bevarede  græske  manuskripter  af  evangelierne;  heller  ikke  i  de  to
papyrusvidner om Johannes fra det 3. århundrede – P66 og P75; heller ikke i Codex
Sinaiaticus og Codex Vaticanus fra  det  4.  århundrede,  selvom alle  fire  af disse
manuskripter erkender eksistensen af tekststykket ved diakritiske tegn på stedet. I
løbet  af  det  16.  århundrede  forsøgte  vesteuropæiske  lærde,  både  katolske  og
protestanter, at genfinde den mest korrekte græske tekst af Det Nye Testamente i
stedet for at stole på den latinske oversættelse, Vulgata. På dette tidspunkt lagde
man  mærke  til,  at  et  antal  tidlige  manuskripter,  der  indeholdt  Johannes’
evangelium, manglede Joh. 7, 53 – 8, 11; og også at nogle af manuskripterne, der
indeholdt  versene,  markerede  dem med tegn  ligesom en  stjerne.  Det  blev  også
bemærket, at i bogen, der indeholdt læsestykkerne for den græske kirke, så var den
fastsatte læsning fra evangeliet for pinsen fra Joh. 7, 37 til 8, 12, men sprang over
de tolv vers af dette tekststykke. Begyndende med Lachmann (i Tyskland, 1840)
blev  forbehold  angående  tekststykket  stærkere  argumenteret  for  i  den  moderne
periode,  og  disse  synspunkter  blev  ført  ind  i  den  engelske  verden  af  Samuel
Davidson (1848-1851), Tregelles (1862) og andre; argumentet mod disse vers blev
givet form og endelig udtrykt af Hort (1886). De, der modsætter sig ægtheden af
versene som en del af Johannes, repræsenteres i det 20. århundrede af mænd som
Cadbury (1917), Colwell (1935) og Metzger (1971).
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‘Menneskene elskede mørket mere end lyset’

6. Hvad er manuskriptbeviset til fordel for dette tekststykke?

BEMÆRK:  Zane  C.  Hodges  og  Arthur  L.  Farstad  argumenterer  for  Johannes’
forfatterskab  af  dette  tekststykke.  De  foreslår  punkter  af  lighed  mellem
tekststykkets  stil  og  stilen  af  resten  af  Johannes’  evangelium.  De  hævder,  at
detaljerne om mødet passer meget godt ind i sammenhængen af de omgivende vers.
De argumenterer, at tekststykkets tilstedeværelse i de fleste af manuskripterne, hvis
ikke i de ældste, er bevis på dets ægthed. De kommenterer: ‘Hvis det ikke er en
oprindelig del af det fjerde evangelium, så bliver man nødt til at betragte skribenten
som en dygtig efterligner af Johannes og dens placering i denne sammenhæng som
det  kløgtigste  stykke  indføjelse  i  litterære  historie!’  The Greek  New Testament
According to the Majority Text with Apparatus: anden udgave, af Zane C. Hodges
(red.), Arthur L. Farsatd (red.). Eftersom selv de ældste manuskripter indikerer ved
diakritiske  tegn,  at  noget  er  blevet  udeladt  på  dette  sted,  og  eftersom  dette
tekststykke passer fint ind i evangeliet på dette sted, ser det mest sandsynligt ud, at
det  oprindelige  manuskript,  som  det  kom  fra  Johannes’  hånd,  indeholdt  dette
tekststykke.  Det  ser  langt  mindre  sandsynligt  ud,  at  nogen  opfandt  en  sådan
kontroversiel  beretning  og  satte  den  ind  i  Johannes’  evangelium.  Beretningen
findes i manuskript D fra det 5. århundrede, og den forekommer i de tidlige latinske
manuskripter.  Jerome  (ca.  415)  bekræfter,  at  beretningen  findes  i  mange
manuskripter, både græske og latinske. Henvisninger til denne beretning findes i
andre tidlige dokumenter, The Didascalia og The Apostolic Constitutions, der er fra
det 3. og 4. århundrede, hvor beretningen citeres for at bede biskopperne om at give
tilgivelse til angrende syndere.

7. Hvordan harmonerer Kristi behandling af kvinden grebet i hor med andet
vidnesbyrd i Johannes’ evangelium? Joh. 3, 17-19. Sammenlign med Joh.
8, 11-12.  

BEMÆRK: ‘Ved  at  forkaste  det  lys,  der  skinnede  på  dem,  ved  at  nægte  at
undersøge beviset for at se, om budskaberne var fra himmelen, syndede farisæerne
mod Helligånden. Kristus, verdens Genløser, var i verden. “Alt er blevet til ved det,
og uden det blev intet til af det, som er. I det var liv, og livet var menneskenes lys.
Og lyset  skinnede i mørket, og mørket begreb det ikke… Han var i verden, og
verden er blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og
hans egne tog ikke imod ham.” Hans Ånds røst kom til dem og sagde: “Denne er
Guds Søn; tro på ham.” Men de vendte deres ansigter fra lyset og nægtede at lytte,
idet de i stedet valgte at opøve deres vantro. Således blev det lys, som ville have
været en duft af liv til liv for dem, hvis de havde taget imod det, en duft af død til
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død, død til åndelighed, da det blev forkastet. Farisæerne var selvbedragede. De
forkastede  Kristi  lære,  fordi  han  afslørede  deres  hjerters  ondskab  og  irettesatte
deres synder.  De ville ikke komme til lyset af frygt for, at deres gerninger ville
blive irettesat. De valgte mørke i stedet for lys. “Dette er dommen,” sagde Kristus,
“at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket mere end lyset, thi
deres gerninger var onde.”’ Review & Herald, 27. juli 1897.

‘For at vi kan lære deraf’

8. Hvilke grunde kan der være til, hvorfor denne beretning blev udeladt i
nogle bibelmanuskripter?

BEMÆRK: Det er klart, at der fra tidlige tider var kristne, som fik skrupler over
dette  tekststykke.  Augustine kommenterede:  “Visse mennesker  af liden tro eller
snarere fjender af den sande tro fjernede Herrens tilgivelseshandling mod kvinden
grebet i hor fra deres manuskripter af frygt for, går jeg ud fra, at deres hustruer
skulle få straffrihed i at synde, som om han, som havde sagt: ‘synd ikke mere,’
havde givet tilladelse til at synde.” Det er klart, at nogle var så stødt over denne
beretning om Herrens barmhjertighed mod kvinden grebet  i  hor,  at  de valgte at
slette dette tekststykke fra teksten over Johannes’ evangelium.  

9. Hvilket princip skal vi være klar over selv med bibeltekster,  som nogle
kan finde stødende? Rom. 15, 4.

BEMÆRK:  ‘Det  er  ikke  nok  at  læse  Bibelen,  som  man  læser  andre  bøger.
Helligånden må bevæge den søgendes hjerte til at forstå Ordet på rette måde. Den
samme Ånd, som indblæste Ordet, må også virke på Ordets læser. Da vil man høre
røsten  fra  Himmelen.  Sjælens sprog vil  være:  “Gud,  dit  Ord er  sandhed.”  Ved
overfladisk  læsning af  Ordet  vil  man ikke  kunne opnå det,  der  var  Himmelens
hensigt. Det må granskes og næres i hjertet. Kundskab om Gud opnås ikke uden
åndelige  anstrengelser.  Vi  må  granske  Bibelen  flittigt  og  bede  Gud  om
Helligåndens vejledning til at forstå Ordet. Vi skulle koncentrere tankerne om et
enkelt vers, indtil vi har forstået, hvad Gud vil sige til os i dette vers. Så må vi lade
denne tanke forblive i sindet, indtil den er blevet vor egen, og vi ved at “så siger
Herren.”’ Kristus Alene, s. 106.
 

‘I loven har Moses befalet os’

10. Hvordan afslører denne beretning de skriftlærdes og farisæernes hykleri,
som bragte denne kvinde til Jesus og citerede Moselov for ham? 3 Mos.
20, 10.
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BEMÆRK: Eftersom kvinden ifølge de skriftlærdes og farisæernes vidnesbyrd var
blevet  grebet  på  fersk  gerning,  kan  man  spørge,  hvorfor  de  ikke  anholdt  både
manden og kvinden, der blev grebet i hor, eftersom begge var underlagt Moselov.
At føre kun kvinden frem og tillade den skyldige mand at gå fri afslører, at deres
agtelse for Moselov kun var en forstillelse.
‘Trods  al  deres  hævdelse  af  ærbødighed  for  loven  lod  disse  rabbinere  dens
bestemmelse ude af betragtning ved at fremkomme med anklagen mod kvinden.
Det var ægtemandens pligt at rette anklage imod hende, og de to skyldige skulle
have samme straf. Anklagernes handling var aldeles ulovlig.’ Den Store Mester, s.
314. 

11. Hvilket princip åbenbarede Kristus ved sin måde at behandle den skyldige
kvinde? 2 Mos. 33, 19.

BEMÆRK: ‘Ved at tilgive denne kvinde og ved at give hende mod til at leve et
bedre liv stråler Jesu personlighed frem i en fuldkommen retfærdigheds skønhed.
Selv om han ikke besmykker synden eller forringer skyldfølelsen, så søger han ikke
at fordømme, men at frelse.  Verden havde kun foragt og hån tilovers for denne
vildfarne kvinde; men Jesus taler trøstens og håbets ord til hende. Den syndfri har
medlidenhed med synderens svaghed og rækker hende en hjælpende hånd. Medens
de hykleriske farisæere anklager, byder Jesus hende: “Gå bort, synd fra nu af ikke
mere.”’ Den Store Mester, s. 314.

‘Jeg fordømmer dig heller ikke’

12. Hvad lærer denne beretning os om Kristus? Joh. 8, 11.
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BEMÆRK: ‘Ville Kristus ikke høre mange ord af fordømmelse og hård dom, hvis

han var på jorden i dag? Ville han ikke se mennesker, der bekender sig til at
være hans efterfølgere, skubbe dem, som har fejlet, ind i vanskelige steder og
ikke give dem nogen anledning til at komme sig? Hvis han sagde til dem, som
han sagde til de anklagende farisæere: “Den af jer, der er syndfri,  lad ham
være den første,  der kaster sten,” ville de ikke ligesom farisæerne gå bort,
fyldt med skam? Hvis nogen fejler og føres til anger, så lad alle tage imod
hans bekendelse med en fornemmelse af, hvad det har kostet ham, og byde
ham velkommen tilbage med hjertelig glæde og taknemmelighed over, at han
er  blevet  gjort  i  stand  til  at  få  sejr.  Lad  hver  fristet  sjæl,  som har  vævet
mærkelige tråde i livets væv, som har gjort det, som han ville skamme sig
over, hvis han kunne se resultatet, huske på, at Kristus er rede til at tilgive
enhver,  som kommer  til  ham. Men synden  må angres  og  erstatning  ydes.
’Review & Herald, 25. november 1902.

13. Hvordan skal vi følge vor Herres eksempel? Matt.  5,  7; 2 Sam. 22, 26.
Betragt Jak. 3, 17; Ordsp. 11, 17.

BEMÆRK: ‘Det er ikke Kristi discipel, der med bortvendt ansigt vender sig fra de
vildfarne og overlader dem til uhindret at fortsætte ad deres vej nedad. De,
som er ivrige for at anklage andre og nidkære for, at retfærdigheden skal ske
fyldest,  er  ofte  i  deres  eget  liv  mere  strafværdige  end  den,  de  anklagede.
Mennesker  hader  synderen,  skønt  de elsker  synden.  Kristus  hader  synden,
men  elsker  synderen.  Den  samme  ånd  vil  være  i  dem,  der  følger  ham.
Kristenkærlighed er langsom til at dømme, hurtig til at opfatte anger og rede
til at tilgive, at opmuntre, at lede vandringsmanden ind på hellighedens vej og
hjælpe ham til at blive der.’ Den Store Mester, s. 315.
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‘Magt til at blive Guds børn’

UDENADSVERS: ‘Men alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive
Guds børn, dem, som tror på hans navn.’ Joh. 1, 12.
STUDIEHJÆLP: In Heavenly Places, s. 20.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Joh. 1, 12.
LEKTIENS MÅL: At studere Joh. 1, 12 og at finde ud af, om man behøver kraft fra
oven for at blive Guds sønner og døtre.

Indledning
‘Den tro på Kristus, der frelser sjæle, er ikke det, som mange fremstiller den at
være. “Tro, tro,” er deres råb; “tro kun på Kristus, og du vil blive frelst. Det er det
eneste, du behøver at gøre.” Mens sand tro stoler helt på Kristus for frelse, vil den
lede til fuldkommen tilpasning til Guds lov. Tro vises ved gerninger. Og apostelen
Johannes erklærer: “Den, der siger: ‘Jeg kender ham,’ og ikke holder hans bud, han
er en løgner, og i ham er sandheden ikke” (1 Joh. 2, 4).’ Faith & Works, s. 52. 

‘Gav han magt’

1. Hvad gives dem, som tror på Jesus Kristus? Joh. 1, 12.   

BEMÆRK:  ‘Kristi  rige  oprettes  ikke  efter  regeringers  eller  domstoles  eller
rådgivende forsamlingers  afgørelser,  heller  ikke gennem beskyttelse  fra  verdens
store  mænd,  men  ved  indpodningen  af  Kristi  natur  i  menneskene  gennem
Helligåndens virken. “Men alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive
Guds børn, dem, som tror på hans navn. De blev ikke født af blod, ej heller af køds
vilje, ej heller af mands vilje, men af Gud.” Joh. 1, 12-13. Her findes den eneste
magt,  som  kan  virke  til  menneskeslægtens  oprejsning.  Og  menneskers
hjælpemiddel til fuldførelsen af dette arbejde er at lære og handle efter Guds ord.’
Den Store Mester, s. 348.

2. Hvordan er deres karakter, som virkelig er Guds børn? Fil. 2, 15.

BEMÆRK: ‘Når kristne underkaster sig dåbens højtidelige ritual, registrerer han
det løfte, de aflægger, om at være tro mod ham. Dette løfte er deres troskabsed. De
er  døbt  i  Faderens,  Sønnens  og  Helligåndens  navn.  Således  forenes  de  med
himmelens tre store magter. De lover at give afkald på verden og holde Guds riges
love. Fremover skal de vandre i et nyt liv. De skal ikke længere følge menneskers
traditioner. De skal ikke længere følge uærlige metoder. De skal adlyde 
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himmerigets forskrifter. De skal søge Guds ære. Hvis de vil være tro mod deres
løfte, vil de blive udrustet med nåde og kraft, som vil gøre dem i stand til at opfylde
al retfærdighed. “Alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn,
dem, som tror på hans navn.”’ Evangelism, s. 307.

Retten til at blive Guds børn?

3. Hvordan er dette vers oversat i nogle moderne oversættelser?
 New International  Version:  ‘Dog til  alle,  som tog imod ham, til  dem, som

troede på hans navn, gav han retten til at blive Guds børn.’
 Good News Bible: ‘Dog var der nogle, som tog imod ham og troede på ham; så

han gav dem retten til at blive Guds børn.’
 New American Standard Bible: ‘Men så mange, som tog imod ham, til dem

gav han retten til at blive Guds børn.’
BEMÆRK: Ændringen fra ‘magt’  til  ‘retten’  blev først  set i  Westcott og Horts
Revised  Version.  Den  flytter  det  at  blive  barn  fra  noget,  der  opnås  ved
guddommelig  kraft,  som virker  i  os  og  udvirker  en  forandring  i  motiverne  og
opførselen, til en ret, der tildeles os. Dette tillader dette vers at blive brugt til støtte
for den calvinistiske lære, ‘én gang frelst, altid frelst,’ som hævder, at frelse på
ingen måde er afhængig af forbedring af livet og lydighed. Her er et typisk udtryk
af dette synspunkt: ‘Hvem som helst, der én gang bekender, at Jesus blev opvækket
fra de døde, og bekender, at Jesus er Herre, vil komme i himmelen, når han dør…
Hvad nu hvis vi synder? Det er det mest oplagte spørgsmål. Spørgsmålet bliver ofte
omformuleret og fremsat sådan her: Hvad nu hvis et menneske, som er frelst, falder
i synd, bliver i synd og findes i netop den tilstand, når han dør? Vil han stadig
komme i himmelen? Svaret: ja. Hvis han til at begynde med virkelig var frelst, ja.
Hvis svaret på dette spørgsmål er nej, så er denne bog helt unødvendig… Derfor
siger jeg kategorisk,  at det menneske, som er frelst – som bekender,  at Jesus er
Herre,  og  tror  i  sit  hjerte,  at  Gud  opvakte  ham  fra  de  døde  –  vil  komme  i
himmelen, når han dør, uanset hvilken gerning (eller mangel på gerning) der
ledsager en sådan tro. Med andre ord, lige meget hvilken synd (eller mangel på
kristen lydighed), der ledsager en sådan tro.’ R. T. Kendall:  Once Saved, Always
Saved, s. 16 ff. (fremhævelsen tilføjet). I denne udgave af frelse er der ikke behov
for nogen kraft til at gøre et menneske til Guds barn. I stedet bliver det at være et
Guds barn en umistelig ret,  som tildeles  et  menneske,  så snart  det  én gang har
bekendt sig til at tro.

4. Hvordan skildrer Bibelen den ændring, der finder sted hos den, der tager
imod Kristus? Ef. 3, 14-21.

BEMÆRK: ‘Guddommelige sønnekår er ikke noget, vi selv kan vinde. Magten til
at blive Guds børn gives kun til  dem, der tager mod Kristus som deres Frelser.
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Synderen  kan  ikke  ved  nogen  kraft,  han  selv  er  i  besiddelse  af,  befri  sig  fra
synden… Men løftet om sønnekår er givet til alle, som “tror på hans navn.” Enhver,
der i tro kommer til Jesus, vil finde tilgivelse… Gud skulle åbenbare sig gennem
Kristus og “ved ham forlige alt med sig.” Mennesket var sunket så dybt på grund af
synden, at det var umuligt for det ved egen kraft at komme i harmoni med ham,
hvis  væsen  er  renhed  og  godhed.  Men  Kristus  kunne  efter  at  have  genløst
mennesket  fra  lovens  fordømmelse  tildele  det  guddommelig  kraft,  der  kunne
forenes med menneskelige bestræbelser. Sådan kunne Adams faldne slægt ved at
omvende sig til Gud og tro på Kristus atter blive “Guds børn.” Når en sjæl tager
imod Kristus, modtager den kraft til at leve Kristi liv.’ Guds sønner & døtre, 6.
januar.

Exousia og dunamis

5. Hvad er det græske ord, der bliver brugt af Johannes i dette vers, og hvad
betyder det?

BEMÆRK:  Det  græske  ord,  der  er  brugt  i  Joh.  1,  12  er  ‘exousia.’  Ordets
grundbetydning er forbundet med valgets  magt.  Således betyder  det  den fysiske
eller mentale kraft, som et menneske er udrustet med, som det besidder og udøver.
Det bruges ofte om konger,  dommere eller ægtemænd som magten til  at herske
eller regere. Her i Joh. 1, 12 betyder det, at Gud giver dem, som tror på ham, den
fysiske  og  mentale  kraft  til  at  gøre  dem i  stand  til  at  foretage  rigtige  valg  og
beslutninger og således i sandhed blive Guds sønner og døtre.

6. Hvilke andre græske ord er oversat med ‘magt’ eller ‘kraft’?

BEMÆRK: Det andet græske ord, der oftest oversættes med ‘magt’ eller ‘kraft’ er
‘dunamis’ (fra hvilket ordet dynamo er afledt). Det betyder styrke, evne. Dette ord
forekommer 120 gange i Det Nye Testamente. Dette ord er brugt i Ef. 3, 20. I dette
vers synes det at betyde den moralske kraft, der tildeles den kristne i kraft af, at han
er blevet et Guds barn. Ordet ‘kratos’ er brugt 12 gange. Der er to eller tre andre
ord, som er oversat med ‘magt’ eller ‘kraft’ en eller to gange.   

‘ I gør jeres faders gerninger’

7. Hvad betyder det åndeligt set at være en søn eller datter? Joh. 8, 39. 41-
42. Sammenlign med 1 Joh. 3, 2.  
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BEMÆRK: ‘I bjergprædikenen sagde Jesus: “Ikke enhver, der siger til mig: ‘Herre,
Herre!’ skal komme ind i Himmeriget, men den, der gør min himmelske Faders
vilje.” Matt.  7,  21. Prøven på et  menneskes oprigtighed vises ikke i ord,  men i
gerninger. Jesus spørger ikke nogen om, hvad særligt de siger, men: “Hvad særligt
gør I?” Matt. 5, 47. Der ligger en dyb betydning i hans ord: “Når I ved dette, er I
salige,  om I  gør  det.”  Joh.  13,  17.  Ord  er  intet  værd,  hvis  de  ikke  følges  af
gerninger, der svarer til dem.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 69.

8. Hvordan åbenbarede Jesus disse jøders sande forældre? Joh. 8, 44.

BEMÆRK: ‘Engang da Kristus blev informeret, at hans mor og brødre var udenfor
og ønskede at tale med ham, så han på de mænd og kvinder, som sugede hans ord
ind til sig, og strakte sine hænder ud mod dem og sagde: “Se, her er min moder og
mine brødre! Thi enhver, der gør min himmelske Faders vilje, han er min broder og
søster  og  moder.”  Dyrebar,  herlig  sandhed,  talt  til  trøst  for  alle  troende,  som
virkelig kan blive opmuntret ved at vide, hvordan Kristus betragter dem! “I gør
jeres faders gerninger,” sagde Kristus til jøderne, og de svarede hånligt: “Vi er ikke
avlet  i  utugt;  kun  én  fader  har  vi,  det  er  Gud.”  “Var  Gud jeres  Fader,”  sagde
Kristus, “så ville I elske mig; thi fra Gud er jeg udgået og kommen, jeg er ikke
kommen af mig selv, men han har sendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg taler?
Fordi I ikke kan høre mit ord.” Med trofast, skånselsløs hånd afslørede Kristus de
mænd,  som havde  bekendt  så  meget  og  gjort  så  lidt.  Bag  deres  fordringsfulde
fromhed lå bedragerisk ondsindethed gemt, som var det styrende princip i deres liv.
De var ikke Abrahams børn, Guds børn, og kunne heller ikke blive det. Ved deres
gerninger gav de bevis på, at de var Guds fjendes børn.’  Signs of the Times, 29.
august 1900.

‘Guds kraft til frelse’

9. Hvad vil gøre det muligt for syndige mænd og kvinder til virkeligt at blive
Guds sønner og døtre? Rom. 1, 16.

BEMÆRK: Ordet ‘kraft’ brugt i dette vers er ‘dunamis,’ Kristi evne og styrke til at
frelse alle fra deres synder, som tror og sætter deres lid til denne kraft.
‘Evangeliet indskærper universel ydmyghed og godgørenhed. Det fremstiller Kristi
karakters dyder hos alle, som tager imod det til frelse. Kristus ofrede sig selv for at
udstyre mennesket med nåde og kraft. Alle, som tager imod hans Ånd, bliver Guds
sønner, ét med Kristus i Gud. De, som opnår evigt liv, må sejre ved Lammets blod
og ved deres vidnesbyrds ord. For at blive frelst må mennesker arbejde på deres
frelse med frygt og bæven og åbenbare en tro, der virker ved kærlighed og renser
sjælen. Kærlighed til Gud og mennesket er blevet påbudt ethvert menneske. Gud
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virker ved sin Helligånd hos dem, som tror på Kristus som deres personlige Frelser.
Han hjælper dem til at arbejde på deres egen frelse og giver dem nåde for den nåde,
de giver andre.’ Gospel Herald, 1. august 1900.
 
10. Hvad er muligt for dem, som har tro på Kristi kraft? Ef. 3, 20.

BEMÆRK: ‘Gud sætter målet for sine børn højere, end de højeste menneskelige
tanke  kan  nå.  “Så  vær  da  I  fuldkomne,  som  jeres  himmelske  Fader  er
fuldkommen.” I denne befaling ligger der et løfte. Frelsesplanen sigter imod vor
fuldstændige frigørelse fra Satans magt.  Kristus vil  altid befri  den sønderknuste
sjæl fra synd. Han kom for at tilintetgøre Djævelens gerninger, og han har sørget
for, at Helligånden bliver tildelt hver eneste angrende sjæl for at bevare ham fra at
synde. Fristerens virken må ikke regnes for at være en undskyldning for at begå en
forkert handling. Satan fryder sig, når han hører Kristi bekendende disciple komme
med  undskyldninger  for  de  skæmmende  fejl  i  deres  karakter.  Det  er  disse
undskyldninger, som fører til synd. Der findes ingen undskyldning for at synde. Et
helligt  sind, et  liv som kristen,  er  opnåeligt  for  ethvert  angrende,  troende Guds
barn.’ Den Store Mester, s. 205-206.
‘Kristus gav sig selv for at frelse syndere. De, hvis synder er tilgivet dem, og som
elsker Jesus, vil blive forenet med ham. De vil bære Kristi åg. Dette åg vil ikke
hæmme dem og ikke gøre deres åndelige liv til et utilfredsstillende slid. Nej, Kristi
åg skal netop være midlet til, at kristenlivet bliver fuldt af tilfredshed og glæde.
Den kristne skal føle sig lykkelig ved beskuelsen af det, som Herren har gjort ved
at give sin enbårne Søn hen til at dø for verden, “for at enhver, som tror på ham,
ikke skal fortabes, men have evigt liv.”’ Guds sønner & døtre, 26. august.    

‘Enhver, der har dette håb’

11. Hvad er det praktiske udfald af at indse, at Guds sønner og døtre er dem,
som er ligesom ham? 1 Joh. 3, 3.

BEMÆRK: ‘Alle, der ønsker at komme ind i Guds stad, må i deres jordiske liv
fremstille Kristus i deres handlinger. Det er dette, der gør dem til Kristi sendebud
og hans vidner. De skal bære et klart, bestemt vidnesbyrd mod al ond praksis og
vise syndere hen til Guds Lam, som bærer verdens synd. Alle dem, som tager imod
ham, giver  han  magt  til  at  blive  Guds  børn.  Genfødelsen  er  den  eneste  sti,  ad
hvilken vi kan gå ind i Guds stad. Den er smal, og porten, vi går ind igennem, er
snæver, men ad den sti skal vi lede mænd, kvinder og børn, idet vi lærer dem, at de
for  at  blive  frelst  må  have  et  nyt  hjerte  og  en  ny  ånd.  De  gamle,  nedarvede
karaktertræk må overvindes. Sjælens naturlige ønsker må forandres. Alt bedrag, al
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falskhed og al ond tale må lægges bort. Det nye liv, der giver mænd og kvinder
lighed med Kristus, må leves.’ Kristus Alene, s. 362.

12. Hvilken vidunderlig udsigt venter dem, som virkelig bliver Guds sønner
og døtre? Åb. 22, 4. (Læs Åb. 21, 1 – 22, 5).

BEMÆRK: ‘Dem, der tager imod ham, giver han magt til at blive Guds børn, for at
Gud til  sidst  kan  tage  imod dem som sine,  og for  at  de  kan bo hos ham
gennem evigheden. Hvis de i dette liv er trofaste over for Gud, skal de til sidst
“se hans ansigt, og hans navn skal stå på deres pander.” Åb. 22, 4. Hvad er
himmelsk lykke andet end dette at se Gud? Kan en synder, der bliver frelst
ved Kristi nåde, komme til at opleve nogen større glæde end den at betragte
Guds ansigt og kende ham som Fader?’ Herren Kommer, 4. november. 
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‘Gud blev åbenbaret i kød’

UDENADSVERS:  ‘Og  uimodsigeligt  er  denne  gudsfrygtens  hemmelighed  stor:
Gud blev åbenbaret  i  kød, retfærdiggjort  i  Ånden,  set  af engle,  prædiket  blandt
hedningerne, troet i verden, optaget til herlighed.’ 1 Tim. 3, 16 (efter King James).
STUDIEHJÆLP: Kristus Alene, 1. marts.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Heb. 1-2.
LEKTIENS MÅL: At studere vigtigheden af Kristi inkarnation, at han virkelig er
Gud og virkelig er menneske, med særlig henvisning til 1 Tim. 3, 16.

Indledning
‘Blev  Marias  søns menneskelige  natur  forvandlet  til  Guds  Søns guddommelige
natur? Nej, de to naturer blev på mystisk vis forenet i én person, mennesket Jesus
Kristus. I ham boede hele guddomsfylden legemlig. Da Kristus blev korsfæstet, var
det hans menneskelige natur, der døde. Guddommeligheden sank ikke ned i døden,
det ville have været umuligt. Kristus, den syndfri, vil frelse hver eneste Adams søn
eller datter, som tager imod den frelse, der tilbydes dem, og er villige til at blive
Guds børn.  Frelseren  har  købt  den  faldne  slægt  med sit  blod.  Dette  er  et  dybt
mysterium, en hemmelighed, der først vil blive forstået fuldt og helt i al sin storhed,
når de frelste bliver forvandlet. Da vil man forstå kraften, omfanget og virkningen
af Guds gave til mennesket. Men fjenden er besluttet på, at denne gave skal virke så
indviklet og uforståelig, at den bliver uden betydning.’ Kristus Alene, s. 69-70. 

‘Gudsfrygtens hemmelighed’

1. Hvilken stor sandhed beskriver Paulus som gudsfrygtens hemmelighed? 1 
Tim. 3, 16.   

BEMÆRK:  ‘Kristi  inkarnation  er  hemmeligheden  over  alle  hemmeligheder.
Kristus var ét med Faderen, dog var han villig til at træde ned fra ophøjelsen af én,
som var lig med Gud. Han blev ben af vort ben og kød af vort kød for at kunne
opnå sin  kærlighedshensigt  for  den  faldne  slægt.  Hvor  bred  er  kontrasten  ikke
mellem Kristi guddommelighed og det hjælpeløse spædbarn i Betlehems krybbe!
Hvordan kan vi måle afstanden mellem den mægtige Gud og et hjælpeløst barn?
Og dog blev verdenernes Skaber,  ham, i  hvem guddomsfylden  boede legemlig,
åbenbaret i det hjælpeløse spædbarn i krybben. Langt højere end nogen af englene,
lig  med  Faderen  i  ære  og  herlighed  og  dog  bærende  menneskeskikkelse!
Guddommelighed  og  menneskelighed  blev  på  mystisk  vis  kombineret,  og
mennesket og Gud blev ét.’ The Faith I Live By, s. 48.
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2. Hvordan bliver denne sandhed udtrykt et andet sted i Paulus’ skrifter?

Sammenlign Heb. 1, 1-3. 8 med Kol. 1, 13-17 og Fil. 2, 5-6.

BEMÆRK: ‘Kristus blev menneske og levede et rent og helligt liv på denne jord.
Derfor er han udpeget til at være dommer. Han, som indtager dommerens stilling,
er Gud åbenbaret i kødet. Hvilken glæde det vil blive at genkende ham som vor
Lærer og Forløser. Han bærer stadig mærkerne efter korsfæstelsen. Herfra udgår
herlighedens  stråler,  og  de  giver  de  kroner,  som de  forløste  modtager  af  hans
hænder, endnu mere værdi. Disse hænder blev udrakt til velsignelse over disciplene
ved hans himmelfart. Den samme stemme, som sagde: “Se, jeg er med jer alle dage
indtil verdens ende,” byder nu sine forløste velkommen.’ Kristus Alene, s. 351. 

Han viste sig i et legeme

3. Hvordan  bliver  1  Tim.  3,  16  gengivet  i  de  populære  moderne
oversættelser?

 Good News Bible: ‘Ingen kan nægte, hvor stor vor religions hemmelighed er:
Han viste sig i menneskelig form, blev vist at have ret af Ånden og blev set af
engle. Han blev prædiket blandt folkeslagene, blev troet på over hele verden og
blev taget op til himmelen.’

 Revised  Standard  Version:  ‘Vi  bekender,  at  vor  religions  hemmelighed
virkelig er stor: Han blev åbenbaret  i  kød, retfærdiggjort  i  Ånden, prædiket
blandt folkeslagene, troet i verden, taget op i herlighed.’

 New  Jerusalem  Bible  [romersk  katolsk]:  ‘Uden  tvivl  er  vor  religions
hemmelighed virkelig meget dyb: Han blev gjort synlig i kødet, retfærdiggjort
i Ånden, set af engle, forkyndt for hedningerne, troet på over hele verden, taget
op i herlighed.’

 New International Version: ‘Uden nogen tvivl er den hemmelighed, fra hvilken
sand gudsfrygt udspringer, stor: han viste sig i et legeme, blev retfærdiggjort af
Ånden, blev set  af engle,  blev prædiket  blandt folkeslagene,  blev troet  på i
verden, blev taget op i herlighed.’

BEMÆRK:  Der  er  ikke noget  hemmelighedsfuldt  ved nogen,  der  viser  sig  i  et
legeme;  siden  skabelsen  har  hvert  menneske  vist  sig  i  et  legeme.  Den
hemmelighed, som Paulus henleder opmærksomheden på er, at  Gud åbenbarede
sig selv i menneskeligt kød. Dette er et under over alle undere.
‘At Guds Søn blev menneske, betyder alt for os. Det er den gyldne lænke, som
binder vor sjæl til Kristus og gennem ham til  Gud. Det er dette, vi må studere.
Kristus var virkelig menneske. Han beviste sin ydmyghed ved at blive menneske.
Men han var både Gud og menneske. Når vi er optaget af dette emne, må vi huske
på det, Kristus sagde til Moses ved den brændende tornebusk: “Tag dine sandaler
af,  for det sted, du står på, er hellig jord.” (2 Mos. 3, 5). Dette studium kræver
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ydmyghed,  lærvillighed  og  et  knust  hjerte.  Men  studiet  af  inkarnationen  er  et
frugtbart  område, og den, som graver dybt efter skjulte sandheder,  vil blive rigt
belønnet.’ På fast grunn, bog 1, s. 239.

4. Hvordan  åbenbare  Johannes  oprindelsen  af  de  falske  lærer  angående
Kristi inkarnation? 2 Joh. 1, 7.

BEMÆRK:  ‘Johannes  blev  dybt  bedrøvet,  når  han  så,  hvorledes  disse  giftige
vildfarelser sneg sig ind i menigheden. Han så, hvilke farer menigheden var udsat
for,  og  han  imødegik  den  kritiske  situation  både  omgående  og  beslutsomt.
Johannes’ breve ånder kærlighed. Det er næsten, som om han skrev med en pen,
der var dyppet i kærlighed. Men når han kom i berøring med dem, der brød Guds
bud, men dog hævdede, at de levede uden synd, tøvede han ikke med at advare dem
mod deres frygtelige selvbedrag. Da han skrev til en medarbejder i tjenesten for
evangeliet,  en  både  anset  og  indflydelsesrig  kvinde,  sagde  han:  “Thi  mange
forførere er draget ud i verden, og de bekender ikke, at Jesus er Kristus, kommen i
kødet. Sådan er forføreren og antikrist. Agt vel på jer selv, at I ikke skal miste det,
vi nåede ved vort arbejde, men få fuld løn. Enhver, der ‘går videre’ og ikke bliver i
Kristi lære, har ikke Gud; den, der bliver i Kristi lære, har både Faderen og Sønnen.
Hvis nogen kommer til jer og ikke fører denne lære, ham skal I ikke give husly og
ikke byde velkommen. Thi den, som byder ham velkommen, gør sig medansvarlig i
hans onde gerninger.”’ Mesterens Efterfølgere, s. 292-293.

‘Gud blev åbenbaret i kød’

5. Hvad er manuskriptbeviset til støtte for den traditionelle ordlyd af dette
vers?

BEMÆRK: Flertallet  af  de græske manuskripter,  omkring 300, har  ordet  ‘Gud’
(theos) i 1 Tim. 3, 16. Kun en håndfuld har ‘hvem’ eller ‘hvilken.’ Vidner fra tidligt
i kirkehistorien vidner om ordet ‘Gud’ i dette vers; de inkluderer pseudo-Barnabas,
Hippolytus og Ignatius fra det 2. århundrede og Dionysius af Alexandria, Diodorus
af  Tarsus,  Gregory  af  Nyssa  og  Chrysostum  fra  det  3.  århundrede.  Codex
Alexandrinus i det britiske museum, som daterer fra det 5. århundrede, har ‘Gud,’
selvom skeptikere har forsøgt at bortforklare dette, fordi de første bogstaver af dette
ord er  blevet  trukket op senere.  Dette  manuskript  blev fremstillet  for  Charles  I
tidligt  i  hans  regeringstid  (1625-1649).  Patrick  Young,  som  var  kustode  for
manuskriptet fra 1628-1652 sagde, at der i manuskriptet stod ‘Gud’ i dette vers.
Mange meget anerkendte lærde undersøgte dette vers i manuskriptet og bevidnede
den kendsgerning, at ordet ‘Gud’ forekommer. Retouchering synes at være blevet
gjort, fordi manuskriptet var ved at blive slidt op ved så megen undersøgelse.
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6. Hvad er manuskriptbeviset til støtte for ordlyden i de populære moderne
oversættelser?

BEMÆRK: Kun en håndfuld græske manuskripter har alternativer til ordet ‘Gud’ i
dette vers. I tillæg har den latinske Vulgata, som blev den romersk katolske kirkes
standard  Bibel,  det  latinske  ord  ‘quod,’  som  betyder  ‘hvilken.’  De  tidlige
alexandrianske  manuskripter,  Codex  Sinaiaticus  og  Codex  Vaticanus,  har  det
græske ord for ‘hvem’ i stedet for ‘Gud.’ Det er blevet vist, hvordan ændringen
sandsynligvis er sket. Det græske ord for ‘Gud’ er ‘theos,’ som har fire bogstaver
på græsk. Hvis de første to bogstaver bliver udeladt, får man ‘hvem,’ og hvis de
første to og det sidste bogstav er udeladt, får man ‘hvilken.’ Om den oprindelige
udeladelse skete ved fejltagelse eller med vilje, kan ikke afgøres nu. Men det var
belejligt for dem, som gik bort fra den tro, som blev givet de hellige. Det er klart, at
Kristi natur hurtigt blev et stridsemne i nogle dele af den første menighed. På den
ene side var gnostikerne, som lærte, at kødet er ondt, og kun ånden er ren. Disse
lærte, at Kristi menneskelighed var en illusion, og at han virkelig kun var en ånd.
Disse ville ønske, at ‘Gud’ skulle udelades og ‘viste sig’ fremhæves. På den anden
side fornægtede den nestorianske vranglære, at Jesus både var Gud og menneske,
og manuskripter blev ændret for at støtte denne falske lære. Arius fornægtede Kristi
guddommelighed, og manuskripter, der støttede hans synspunkter, blev fremstillet.
Tilhængere af Arius’ falske lære ville helt sikkert ønske ordet ‘Gud’ ændret.    

‘Ordet blev kød’

7. Taler Bibelen et andet sted om Jesus som Gud, der blev åbenbaret i kød?
Joh. 1, 1. 14.  

BEMÆRK: ‘Hvordan det kunne gå til, at Kristus blev menneske, er et mysterium,
som har været skjult gennem alle tider og slægter. Dette er gudsfrygtens mægtige
og dybe hemmelighed. “Ordet blev kød og tog bolig blandt os.” Kristus påtog sig
en menneskelig natur, der var ringere end hans himmelske natur. Dette viser mere
end noget andet, hvor dybt ned Guds kærlighed rækker. Han elsker verden således,
“at han gav sin Søn, den enbårne.” Johannes fremstiller dette vidunderlige emne
med en sådan klarhed, at enhver kan forstå det og blive oplyst derigennem. Kristus
nøjedes ikke med at lade, som om han påtog sig menneskets natur, men han gjorde
det i sandhed. Som “børnene har del i kød og blod, fik også han på lignende måde
del deri.” Han var Marias søn og af Davids slægt efter menneskelig afstamning.
Bibelen omtaler tydeligt Jesus som menneske.’ Kristus Alene, s. 67-68.
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8. Hvilken støtte for denne lære findes andre steder i Skriften? Rom. 1, 3;

Heb. 2, 14.

BEMÆRK: ‘Når vi leder efter passende ord til at beskrive Guds kærlighed, finder
vi, at ordene er for utilstrækkelige, for svage, for langt under temaet, og vi lægger
vor pen ned og siger:  “Nej, den kan ikke beskrives.” Vi kan kun gøre som den
elskede discipel og sige: “Se, hvor stor en kærlighed Faderen har vist os, at vi må
kaldes Guds børn.” [1 Joh. 3,  1.] Hvis vi  forsøger at give nogen beskrivelse af
denne kærlighed, føler vi, at vi er spædbørn, der læsper deres første ord. Vi kan
stille beundre; for stilhed i denne sag er den eneste veltalenhed. Denne kærlighed er
langt over, hvad ord kan beskrive. Det er Guds hemmelighed i kødet, Gud i Kristus
og guddommelighed i menneskelighed. Kristus bøjede sig ned i ydmyghed uden
sidestykke, så han i sin ophøjelse til Guds trone også kunne ophøje dem, som tror
på ham, til et sæde med ham på hans trone. Alle, som ser på Jesus i tro på, at de sår,
som  synd  har  gjort,  vil  blive  helbredt  i  ham,  vil  blive  gjort  raske.’  Christian
Education, s. 77.

‘Dette er Antikrists ånd’

9. Hvad opnås der ved at ændre 1 Tim. 3, 16 for at fjerne ideen om, at Jesus
kom som Gud åbenbaret i menneskeligt kød?

BEMÆRK: ‘Nogle indtager en afslappet holdning til sådanne ændringer. De siger,
at der ikke er nogen grund til bekymring, eftersom der i selv moderne oversættelser
er  andre  skriftsteder,  der  støtter  Kristi  guddommelighed.  [Faktisk  er  der  stillet
spørgsmålstegn ved hvert eneste af dem, eller de er forvrænget i den ene eller den
anden  af  de  moderne  oversættelser.] En  sådan  tankegang  indikerer,  at  Gud
tilvejebragte et overskud af beviser, der kan kasseres efter menneskets vilje uden at
volde skade på Skriftens budskab. Men hvert tekststykke i Guds ord indeholder
livsvigtig sandhed.’ R. R. Standish & C. D. Standish: Modern Bible Translations, s.
79.
 
10. Hvilken  advarsel  gav  Johannes  angående  falsk  lære  om  Kristi

inkarnation? 1 Joh. 4, 1-3. Betragt 2 Tess. 2, 7.

BEMÆRK: ‘Mens gudsfrygtens hemmelighed bliver forklaret, at Gud viste sig i
menneskeligt kød, definerer Paulus ikke lovløshedens hemmelighed. Kunne denne
hemmelighed  være  fornægtelsen  af,  at  Kristus  er  kommet  i  kødet?  Faktisk
bekræfter Skriften nøjagtigt denne definition. I et brev til tessalonikerne profeterer
Paulus  om  pavedømmets  fremståen,  som  han  henviser  til  som  “lovløshedens
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menneske” og “fortabelsens søn” (2 Tess. 2, 3). Apostelen Johannes bruger anden
terminologi  til  at  identificere  det  pavelige  frafald.  Det  er  i  relation  til  dette
synonym, “antikrist,” at han åbenbarer, at fornægtelsen af, at Kristus kom i kødet,
er pavemagtens læresætning [1 Joh. 4, 3; 2 Joh. 1, 7 citeret].’ R. R. Standish & C.
D. Standish: Modern Bible Translations, s. 77.
Fornægtelsen af ægtheden af Kristi menneskelighed antager mange former.  Den
pavelige  udgave  er  Marias  ‘ubesmittede  undfangelse.’  Generelt  accepterer
protestanter en variation af dette, som kan betegnes ‘den ubesmittede undfangelse
af Jesus.’ Andre steder henviser amerikanske evangelikaler til Kristus som ‘Gud-
mennesket’ med en natur, som ikke var virkelig menneskelig. En nyere populær
fornægtelse af Kristi menneskelighed udtrykkes som: ‘Han kom i Adams natur før
faldet,’  en natur, som han ikke kunne have fået ved sin nedstamning fra Adam,
eftersom hverken Adam eller nogen af de andre af Kristi forfædre var i stand til at
videregive en sådan natur. 

‘Mennesket Kristus Jesus’

11. Hvad  er  betydningen  af  sandheden  om,  at  Jesus  virkelig  var  Gud
åbenbaret i menneskelig skikkelse? 1 Tim. 2, 5.

BEMÆRK: ‘Vi skal se på mennesket Kristus Jesus, som er fuldkommen retfærdig
og hellig. Han er troens banebryder og fuldender. Han er idealet af et menneske.
Hans erfaring er målet for den erfaring, som vi skal have. Hans karakter er vort
forbillede.  Lad  os  derfor  vende  vore  tanker  bort  fra  dette  livs  forviklinger  og
besværligheder og fæste dem ved ham, så vi ved beskuelse kan blive forvandlede
til hans billede. Vi kan beskue Kristus med god virkning. Vi kan trygt se hen til
ham, for han er vis. Når vi ser på ham og tænker på ham, vil han vinde skikkelse i
os som det herlighedens håb.’ Herren Kommer, 21. august.

12. Er dette en bibelsk læresætning, der virkelig betyder noget? Fil. 2, 5-11.
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BEMÆRK:  ‘“Gud  blev  åbenbaret  i  kød.”  Foreningen  af  guddommelighed  med

menneskelighed bringer den faldne slægt en værdi, som vi knap nok fattede.
Det  menneskelige  og det  guddommelige  blev forenet  i  Kristus,  for  at  han
kunne repræsentere dem, som skulle tro på ham. Han tog vor natur og gik
igennem vore  erfaringer,  og  som vor  repræsentant  påtog  han  vort  ansvar.
Menneskers synder blev lagt på Kristus, og selvom han var uskyldig, påtog
han sig at lide for den skyldige, så verden ved tro på ham kunne blive frelst.
“Vi blev forligt med Gud ved hans Søns død.” Kristus forligte verden med sig
selv og tilregnede dem ikke deres overtrædelser. O, hvilken medlidenhed og
kærlighed  der  her  åbenbares!  Hvordan  bliver  menneskeheden ikke  ophøjet
gennem Kristi fortjenester! Hans offer var tilstrækkeligt og fuldstændigt. Den
Hellige døde i stedet for de vanhellige. Han iklædte sig vore snavsede klæder,
så vi kunne bære hans retfærdigheds pletfrie klædning, som blev vævet på
himmelens væv. Han betalte hele gælden for alle, som ville tro på ham som
deres personlige Frelser. Hans blod renser fra al synd og uretfærdighed. I ham
og gennem ham alene har vi tilgivelse for synder. Ved tro på hans blod har vi
retfærdiggørelse for Guds åsyn.’ Signs of the Times, 30. maj 1895.
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‘De begyndte at tale i andre tungemål’ 

UDENADSVERS:  ‘Vi  hører  dem  tale  om Guds  store  gerninger  på  vore  egne
tungemål?’ ApG. 2, 11.
STUDIEHJÆLP: Testimonies, bind 1, s. 414.
LEKTIENS SKRIFTSTED: ApG. 2, 1-11; 10, 44 – 11, 15; 1 Kor. 14, 1-28.
LEKTIENS MÅL: At studere om tungetalen i Apostlenes Gerninger var fremmede 
sprog eller ekstatiske ytringer.

Indledning
‘Der  er  et  stort  arbejde,  der  skal  gøres  i  vor  verden.  Mænd  og  kvinder  skal
omvendes, ikke ved tungetalens gave eller ved udførelsen af mirakler, men ved at
prædike om den korsfæstede Kristus. Hvorfor forsinke bestræbelsen med at gøre
verdenen bedre? Hvorfor vente på, at nogle vidunderlige ting skal gøres, at noget
dyrt  apparat  tilvejebringes?  Ligegyldig  hvor  ydmyg  din  omgangskreds  er,
ligegyldigt hvor beskedent dit arbejde er, hvis du arbejder i overensstemmelse med
Frelserens lære, vil han åbenbare sig gennem dig, og din indflydelse vil drage sjæle
til Ham. Han vil ære de sagtmodige og ydmyge, som inderligt søger at tjene ham. I
alt, hvad vi gør, hvad enten vi arbejder i butikken, på gården eller på kontoret, skal
vi bestræbe os på at redde sjæle.’ Ye Shall Receive Power, s. 206.

Forfatterens bemærkning: Ordet ‘tungemål’ (‘tunger’), som bruges i King James
Bibelen,  betyder  blot  ‘sprog.’  Da  denne  brug  nu  er  forældet,  bør  enhver  god
moderne  oversættelse  altid  bruge  ‘sprog’  frem  for  ‘tungemål’  (tunger).
Oversættelser, der vedbliver med at bruge ordet ‘tungemål’ (tunger), gør det for at
yde støtte til den religiøse praksis glossolalia, den falske ‘tungetalens gave.’ Blandt
de oversættelser, som beholder ordet ‘tungemål’ (tunger) frem for sprog, er: New
American  Standard  Bible,  New  International  Version,  Good  News  Bible
(‘mærkelige tunger’), Revised Standard Version og andre. Det kan verificeres, at
der med ‘tunger’menes ‘sprog’, ved at sammenligne ApG. 2, 6 med ApG. 2, 11.

‘På deres eget sprog’

1. På hvilken vidunderlig måde gav Helligånden den første menighed kraft
til dens arbejde med at bringe evangeliet til verden? ApG. 2, 4.   

BEMÆRK:  ‘Den  hellige  Ånd  hvilede  i  skikkelse  af  ildtunger  over  alle  de
forsamlede.  Dette  var  et  symbol  på  den  gave,  som  dengang  blev  skænket
disciplene, og som satte dem i stand til uden vanskelighed at tale sprog, som de
hidtil ikke havde kendt. Tilsynekomsten af ild betegnede den brændende iver, 
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hvormed apostlene skulle arbejde, og den kraft, som skulle ledsage deres arbejde.’
Mesterens Efterfølgere, s. 26.

2. Hvordan  viser  Bibelen,  at  tungetalens  gave  er  at  tale  menneskehedens
rigtige sprog? ApG. 2, 7-11.

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. Denne underfulde gave var et vældigt bevis på, at deres opgave
var  beseglet  af  Himmelen.  Fra  dette  øjeblik  var  disciplenes  tale  ren,  enkel  og
tydelig,  hvad enten de talte deres  modersmål eller  fremmede sprog.’  Mesterens
Efterfølgere, s. 26.

 Ekstasens sprog?

3. Hvordan blev denne vidunderlige gave misbrugt i menigheden i Korint? 1
Kor. 14, 23.

BEMÆRK: ‘Ordet ‘ukendt’ i 1 Kor. 14, 2 (se også versene 4, 13, 14, 19 & 27) i
King James Bibelen er blevet tilføjet af oversætterne. Det græske ord siger ganske
enkelt: ‘glossa,’ som betyder tungen, talens organ, eller et bestemt folkeslags sprog.
Ordet ‘ukendt’ er blevet indsat, fordi det er tydeligt, at Paulus taler om dem, der
afbryder gudstjenesten i kirken ved at tale sprog, som forsamlingen ikke forstår.
Hvis det føles, at det er nødvendigt at indsætte et ord før ‘glossa’ for at klargøre
dets betydning, vil det bedste valg formodentligt være ‘fremmede.’ Paulus antyder
ikke,  at  de  sprog,  der  blev anvendt  af  disse mennesker,  var  ukendt  for  alle  på
jorden, kun for dem i menigheden i Korint.

4. Hvordan  oversatte  en  populær  moderne  oversættelse  1  Kor.  14,  2  og
andre vers i dette kapitel?

 New English Bible:  ‘Når et menneske bruger ekstasens sprog, taler han
med Gud, ikke med mennesker, for intet menneske forstår ham; han er
uden tvivl inspireret, men han taler hemmeligheder. ’

54



Lektie 8: 14. - 20. august

 vers 4: ‘Ekstasens sprog er godt for taleren selv.’
 vers 13: ‘Jeg siger da, at den, som ytrer sig i ekstase, skal bede om evnen

til at tolke det.’
 vers 19: ‘Tak Gud, jeg er mere begavede i ekstatiske ytringer end nogen

af jer (Fodnote: Jeg siger taksigelsen, jeg bruger ekstatisk tale mere end
nogen  af  jer),  men  i  menighedsforsamlingen  vil  jeg  hellere  sige  fem
forståelige ord til gavn for andre såvel som mig selv end tusindvis af ord i
ekstasens sprog.’ 

  vers 27: ‘Hvis det er et spørgsmål om ekstatisk ytring, så skal kun to tale,
eller højst tre, én ad gangen, og nogen skal tolke det.’ 

BEMÆRK:  Der  er  absolut  intet  manuskriptbevis  til  støtte  for  det  synspunkt,
forfatterne af New English Bible har om, at denne tekst henviser til udøvelsen af
‘ekstatisk ytringer’ eller glossolalia, som tidligere var et karakteristisk træk på flere
hedenske religioner, men som nu findes hos nogle kristne grupper.   
‘En del af disse mennesker praktiserer noget, som de kalder åndelige gaver, og de
siger, at Herren har sat dem i menigheden. De har et intetsigende kragemål, som de
kalder den ukendte tunge, og som ikke alene er ukendt for mennesker,  men for
Herren  og  hele  Himmelen.  Sådanne  gaver  tilvirkes  af  mænd og  kvinder  under
bistand af den store bedrager. Sværmeri, falsk ekstase, falsk tungetale og støjende
religiøse øvelser er blevet anset for at være gaver, som Gud har sat i menigheden.
Nogle  har  ladet  sig  bedrage  deraf.  Frugterne  af  alt  dette  har  ikke  været  gode.’
Herren Kommer, 26. maj.

‘Den samme gave’

5. Hvilken tilkendegivelse af tungetalens gave blev senere set, og hvad var
grunden til dette? ApG. 10, 44-46a.

BEMÆRK:  ‘Derpå  prædikede  apostlen  om  Kristus  for  denne  forsamling  af
opmærksomme  tilhørere  om  hans  liv,  hans  undergerninger,  hvordan  han  blev
forrådt og korsfæstet, om hans opstandelse og himmelfart, og om hans gerning i
Himmelen  som  menneskers  stedfortræder  og  talsmand.  Mens  Peter  for  de
tilstedeværende udpegede Jesus som synderes eneste håb, forstod han selv mere
fuldt og helt betydningen af det syn, han havde haft, og hans hjerte brændte af den
sandhedens Ånd, som han var talsmand for. Pludselig blev hans tale afbrudt ved, at
Helligånden nedsteg til  dem. “Endnu mens Peter talte, faldt Helligånden på alle
dem, som hørte ordet.  Og alle de troende af jødisk herkomst,  som var kommet
derhen sammen med Peter, blev ude af sig selv af undren over, at Helligåndens
gave var blevet udgydt også over hedningerne; thi de hørte dem tale i tunger og
prise Gud. Da tog Peter til orde: ‘Skulle nogen kunne hindre disse i at blive døbt
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med vand, da de jo dog har fået Helligånden lige så vel som vi?’ Og han befalede,
at de skulle døbes i Jesu Kristi navn.” Således blev evangeliet bragt til dem, som
havde været fremmede og udlændinge, og gjorde dem til de helliges medborgere og
medlemmer af Guds husstand.’ Mesterens Efterfølgere, s. 77-78.

6. Hvordan  kan  vi  være  sikre  på,  at  tilkendegivelsen  af  denne  gave  var
identisk med den gave, der blev modtaget ved pinsen? ApG. 11, 15. 17.

BEMÆRK:  Peter  identificerede  Kornelius’  og  hans  husstands  erfaring  som
værende identisk med den, som han selv og de andre oplevede ‘i den første tid.’
Det var ligheden mellem de to erfaringer,  som overbeviste  Peter,  såvel  som de
andre jødiske kristne,  som havde ledsaget  ham til  Joppe,  at  hedninger  ligeledes
skulle  accepteres  i  troens husstand. Da Peter fortalte  om denne oplevelse til  de
andre apostle og brødre i Jerusalem, idet han understregede den kendsgerning, at
Gud havde udgydt  Helligånden over dem i Kornelius’ husstand, som han havde
over dem på pinsedagen, forstod de også, at Gud ‘har givet dem [hedningerne] den
samme gave, som vi fik.’    

‘De talte i tunger og profeterede’

7. Hvad er det eneste andet tilfælde, hvor tilkendegivelsen af denne gave er
optegnet i Bibelen? ApG. 19, 6.  

BEMÆRK: ‘Med den  dybeste  interesse  og glad  undren lyttede  disse brødre  til
Paulus’ ord. Ved troen fattede de den vidunderlige sandhed i Kristi forsoningsoffer
og tog imod ham som deres Frelser.  Derefter  blev de døbt i  Jesu navn; “og da
Paulus lagde hænderne på dem,” modtog de også Helligåndens dåb, hvorved de
blev i stand til at tale andre folks sprog og at profetere. På denne måde blev de
udrustet til at arbejde som missionærer i Efesus og det nærliggende land og også til
at gå ud og forkynde evangeliet i Lilleasien.’ Mesterens Efterfølgere, s. 152.

8. Når denne gave anføres blandt Åndens gaver, hvor bliver den konstant
placeret? 1 Kor. 12, 8-10. 28-20.

BEMÆRK:  Den  uheldige  situation  med  hensyn  til  misbrugen  af  denne  gave  i
menigheden i Korint førte utvivlsomt Paulus til at placere den sidst i begge hans
lister  over  åndelige  gaver,  da  han  skrev  til  korinterne.  Der  er  ingen  bibelsk
berettigelse for den fremstående stilling, som der i dag blandt pinsebevægelsen og
karismatiske sekter gives udøvelsen af glossolalia, den falske ‘tungetalens gave.’
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Der  er  intet  i  Bibelen,  som tyder  på,  at  disse  gaver  skal  anses  som bevis  for
‘Åndens dåb’ eller ‘den anden nåde,’ som det nogle gange bliver beskrevet.

‘Taler hen i vejret’

9. Hvordan forklarer  Paulus nyttesløsheden ved at  tale  på en måde,  som
ingen forstår? 1 Kor. 14, 7-9.

BEMÆRK: ‘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. 412.
 
10. Hvilket  princip  gav  Paulus  med  hensyn  til  at  tale  ved

menighedsforsamlinger? 1 Kor. 14, 19.

BEMÆRK:  ‘Gud  har  givet  os  talens  gave,  så  vi  kan  fortælle  andre  om Guds
handlemåde mod os, så hans kærlighed og barmhjertighed kan røre deres hjerter, og
at  lovpris også  kan stige  op fra deres  sjæle til  ham, som har kaldet  dem ud af
mørket til sit vidunderlige lys. Herren har sagt: “Mine vidner er I.” [Es. 43, 10.]
Men alle, som er kaldede til at være vidner for Kristus, må lære af ham, så de kan
være effektive vidner. Som den himmelske Konges børn må I uddanne jer selv til at
vidne med en klar og tydelig stemme og på en sådan måde, så ingen vil få det
indtryk, at I er tilbageholdende med at tale om Herrens barmhjertighed. Til sociale
[vidnesbyrds] møder bør bøn opsendes, så alle opbygges, og alle, som deltager i
denne  øvelse,  bør  følge  eksemplet,  som er  givet  os  i  Herrens  smukke  bøn for
verden. Jesu bøn er enkel, klar, omfattende og dog ikke lang og forsagt som de
bønner,  der  ofte  bliver  opsendt  i  offentligheden.  Det er  bedre,  at  disse forsagte
bønner ikke bliver ytret,  da de undlader at  velsigne eller opbygge og kun er en
formalitet uden livskraft.’ Christian Education, s. 129.    

‘Stræb efter de nådegaver, der er de største’

11. Hvilken gave anså Paulus for at være mere ønskværdig end tungetalens
gave? 1 Kor. 14, 1. 5.
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BEMÆRK: ‘Efter at have dvælet ved kærlighedens overlegne fortrinlighed siger
apostelen: “Stræb efter kærligheden, og stræb efter de åndelige gaver, især efter at
tale profetisk.” Igen: “Når I er ivrige efter de åndelige gaver, så lad det være til
menighedens opbyggelse, at I søger at få dem i rigeligt mål.” Og: “Altså, brødre,
stræb efter at tale profetisk, og I må ikke hindre nogen i at tale i tunger! Men lad alt
ske sømmeligt og med orden.” 1 Kor. 14, 1. 12. 39. 40. Således ser vi, at vor iver
skal være for menighedens opbyggelse gennem tilkendegivelsen af gaverne. Han
viser  især,  at  det  er  ønskværdigt,  at  profetiens  gave  skal  tilkendegives.  Ved at
grunde over den sammenligning,  som apostelen foretager  af menighedens gaver
med legemets lemmer, kan det se ud, som om profetiens gave meget vel kan kaldes
“menighedens øjne.” Dens stilling er at give råd og vejledning til opbyggelsen af
menigheden  og  virke  som en  rådgiver  mod  fjendens  lister  og  snarer.  Ligesom
øjnene er vigtige for den rigtige krop til at skelne farerne og vise den rigtige vej,
således er profetiens gave med dens råd og advarsler Guds menigheds øjne.’  N.
Loughborough, Review & Herald, 28. juli 1903.

12. Hvorfor er profetiens gave af større værdi? 1 Kor. 14, 3-4?

BEMÆRK: ‘Fra begyndelsen havde Guds menighed profetiens gave i dens midte
som en levende stemme til at rådgive, formane og vejlede.’ Selected Messages, bog
3, s. 83.
‘Profetiens dyrebare sikre ord åbenbarer Kristi nådes rigdomme for den, der søger

sandheden. Guds ord er et åndeligt kornkammer, hvorfra sjælen kan modtage
det, som vil nære dens liv. Ved at granske Guds ord finder vi læresætninger,
forskrifter,  løfter,  formaninger,  tilskyndelser  og  opmuntrende  ord,  der  vil
imødegå nødsituationen i ethvert menneskes sind.’ Signs of the Times, 31. juli
1893. 
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‘Bekend jeres fejl for hverandre’ 

UDENADSVERS: ‘Bekend jeres fejl for hverandre, og bed for hverandre, for at I
må blive heldbredt. En retfærdiges virkningsfulde inderlige bøn er til megen nytte.’
Jak. 5, 16 [efter King James].
STUDIEHJÆLP: God’s Amazing Grace, s. 87.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Luk. 5, 17-25. 
LEKTIENS MÅL: At studere om Bibelen lærer, at vi skal bekende vore synder for
mennesker.

Indledning
‘Man  nærmer  sig  Gud  gennem  Jesus  Kristus,  Mellemmanden,  den  eneste  vej,
hvorved  han  tilgiver  synder.  Gud kan  ikke  tilgive  synder  på  bekostning  af  sin
retfærdighed, sin hellighed og sin sandhed. Men han tilgiver synder, og det gør han
fuldstændigt.  Der er ingen synder,  som han ikke vil tilgive i og gennem Herren
Jesus Kristus. Dette er synderens eneste håb, og hvis han hviler her med oprigtig
tro, er han sikret tilgivelse, og den er fuld og fri. Der er kun én kanal, og den er
tilgængelig for alle, og gennem den kanal venter den angrende, brødbetyngede sjæl
en rig og rigelig tilgivelse,  og de mørkeste synder bliver tilgivet.  Gud lærte det
udvalgte folk disse lektier for tusinder af år siden, og de blev gentaget i forskellige
symboler og billeder, for at sandhedens værk måtte blive naglet fast på hvert hjerte;
og at der ikke kan være soning for synder uden udgydelsen af blod… Retfærdighed
krævede menneskets lidelser, men Kristus led en Guds lidelser. Han behøvede ikke
lidelsens forsoning for sig selv, alle hans lidelser var for os, alle hans fortjenester
og hans hellighed var åben for det  faldne menneske og blev fremstillet  som en
gave.’ The Faith I Live By, s. 102.

‘Bekend jeres fejl for hverandre’

1. Hvad  bliver  vi  rådet  til  at  gøre  som  forberedelse  på  at  bede  om
helbredelse? Jak. 5, 16.   

BEMÆRK: ‘Apostlen siger: “Bekend derfor jeres synder for hverandre, og bed for
hverandre, for at I må blive helbredt.” Jak. 5, 16. Bekend jeres synder for Gud, som
alene kan tilgive dem, og bekend jeres fejl for hinanden. Hvis du har forurettet din
ven eller din nabo, bør du bekende din fejl, og det er hans pligt villigt at tilgive dig.
Dernæst bør du bede Gud om tilgivelse, for den broder, du har såret, tilhører Gud,
og da du skadede ham, syndede du imod din Skaber og Forløser. Vejen til Kristus s.
52-53.
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2. For hvem, bliver vi fortalt, skal vi bekende vore synder? 1 Joh. 1, 9.

BEMÆRK: ‘Gud vil forherliges bedre, hvis vi bekender hjertets skjulte, indavlede
fordærv  for  Jesus  alene,  end  hvis  vi  åbner  dets  lønkammer  for  et  begrænset,
fejlende menneske, som ikke kan dømme retfærdigt, medmindre dets hjerte hele
tiden er besjælet af Guds Ånd. Udgyd ikke for menneskelige ører den beretning,
som Gud alene bør høre. Den bekendelse, der kommer fra hjertets inderste, finder
vej til den evige, barmhjertige Gud. Dine synder kan forekomme dig som bjerge;
men hvis du ydmyger dit hjerte og bekender dine synder i tillid til en korsfæstet og
opstanden Frelser, vil han tilgive dig og rense dig fra al uretfærdighed.’ The Faith I
Live By, s. 128.

Bekend jeres synder for hverandre?

3. Hvordan er dette vers gengivet i populære moderne oversættelser?
 New International Version: ‘Bekend derfor jeres synder for hverandre …’ (se

også  New American Standard Bible, Revised Standard Version, Revised
English Bible.)

 Good News Bible: ‘Bekend derfor jeres synder for hverandre.’
 New Jerusalem Bible: ‘Så bekend jeres synder for hverandre.’  
BEMÆRK: ‘Kirkens  [katolske]  krav  på retten  til  at  bevilge  syndsforladelse  får
katolikken til at føle sig fri til at synde; og forordningen om skriftemål, som er en
betingelse for at få syndsforladelse, virker også i retning af at tillade det onde. Den,
der  knæler  for  en  falden  mand  og  åbner  for  sit  hjertes  hemmelige  tanker  og
forestillinger under skriftemålet, nedværdiger sit menneskeværd og fornedrer alle
sine ophøjede instinkter.  Ved at  gøre  rede for  sit  livs synder  for  en præst  – et
almindeligt,  syndigt  menneske  og  kun  alt  for  ofte  demoraliseret  af  vin  og
tøjlesløshed – svækkes hans karakterstyrke, og han tager skade på sin sjæl. Hans
opfattelse  af  Gud  forringes,  så  Gud  kommer  til  at  stå  for  ham som et  faldent
menneske,  thi  præsten  repræsenterer  Gud.  Dette  nedværdigende  skriftemål  fra
menneske til menneske er den hemmelige kilde, hvorfra meget af det onde flyder,
som besmitter verden og bereder den til  den endelige undergang.  Men den, der
elsker selvforkælelse, har større fornøjelse af at skrifte for et medmenneske end at
åbne sig for Gud. Det er nemmere at spæge sit kød med sæk og aske og snærende
lænker end at korsfæste kødelige lyster.’ Konfrontation, s. 466.

4. Hvem  alene  har  magt  til  at  tilgive  synder?  Mark.  2,  7;  Luk.  5,  21.
Sammenlign med Mark. 2, 10; Matt. 9, 6; Luk. 5, 24.
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BEMÆRK: ‘Gud alene har magt til at tilgive synder. Hvis vi ikke bringer dette
budskab  til  de  uomvendte,  vil  vor  forsømmelighed  blive  årsag  til  deres
ødelæggelse.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 277.

Fejl eller synder?

5. Hvad er manuskriptbeviset for ‘fejl’ i Jak. 5, 16?

BEMÆRK: Hovedparten af de græske manuskripter har ordet ‘fejl.’ Så hvis næsten
alle  de  græske  manuskripter  i  verden  siger  ‘fejl,’  og  en  håndfuld  forvanskede
manuskripter,  som  ikke  engang  er  indbyrdes  enige,  siger  ‘synder,’  er  det
indlysende,  at  Kristi  legeme  gennem  historien  har  afvist  disse  få  forvanskede
manuskripter. Historiens dom er imod dem, fordi disse få manuskripter ikke ser ud
til nogensinde at være blevet kopieret.

6. Hvad er manuskriptbeviset for ‘synder’ i Jak. 5, 16.

BEMÆRK: ‘Manuskripterne Aleph [Codex Sinaiaticus], B [Codex Vaticanus] og
seks andre manuskripter siger ‘synder.’ Der er også et citat af syreren Ephraim,
som siger  ‘synder.’  Men  selv  tekstkritikere  som Griesbach  og  Alford  beholder
ordet ‘fejl’ i deres udgaver af den græske tekst. Selvom forfatterne til de moderne
bibeloversættelser  hævder,  at  de  er  de  ældste  og  mest  pålidelige  manuskripter,
estimeres det ud fra en sammenligning af Codex Sinaiaticus og Codex Vaticanus, at
de  er  uenige  med  hinanden  omkring  tre  tusinde  gange.  Opdageren  af  Codex
Sinaiticus, Tischendorf, opdagede 14.800 rettelser i de 346 sider, han fandt, som
var lavet af ni forskellige korrekturlæsere! Dette svarer til omkring 40 rettelser per
side. Dette er et tydeligt  bevis på,  at manuskriptet var utilfredsstillende for dets
første ejere, det forklarer, hvorfor det aldrig blev kopieret, og hvorfor det blev sat
til side og glemt i 1500 år.    

‘Hvem I forlader synder’

7. Hvilke  vers  bliver  yderligere  brugt  til  at  retfærdiggøre  den  praksis  at
bekende  for  en  præst,  som  da  foreskriver  en  bodsøvelse  og  giver
syndsforladelse? Joh. 20, 22-23. Se også Matt.  9,  2-8; 1 Kor.  11, 27 og
Matt. 16, 17-20.  

BEMÆRK: Rådet i Trent (14. session, kapitel 1) citerede Joh. 20, 22-23 som det
primære bibelske bevis på deres lære angående dette sakramente, men katolikker
betragter også Matt. 9, 2-8; 1 Kor. 11, 27 og Matt. 16, 17-20 som værende blandt
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de bibelske grunde for deres skriftemål. Matt. 9, 2-8 taler dog kun om Kristi magt
til at tilgive synder. 1 Kor. 11, 27 advarer blot imod at komme uværdigt til Herrens
nadver. Matt. 16, 17-20 er deres grundlæggende skriftsted for at hævde, at Peter, og
derfor alle paverne som hans formodede efterfølgere som biskopper af Rom, er den
klippe, som menigheden er bygget på.
‘“Hvem I forlader synder, dem er de forladt,” sagde Kristus, “og hvem I nægter
forladelse, dem er den nægtet.” Her giver Kristus ikke noget menneske frihed til at
fælde dom over andre.  I  bjergprædikenen forbød han dette.  Det  tilkommer kun
Gud.  Men  inden  for  menigheden  som en  organiseret  institution  lægger  han  et
ansvar på hvert enkelt af dens medlemmer. Menigheden har en forpligtelse til at
advare, til at belære og om muligt til at hjælpe dem, der falder i synd. “Overbevis,
tugt, forman,” siger Herren, “med al langmodighed og belæring.” 2 Tim. 4, 2. I skal
handle med troskab over for enhver overtrædelse. Advar enhver sjæl, som er i fare.
Lad ingen få lov til at narre sig selv. Nævn synden ved dens rette navn. Forkynd,
hvad Gud har sagt med hensyn til at lyve, at bryde sabbatten, at stjæle, at dyrke
afguder og enhver anden form for synd. “De, der øver sådanne ting, skal ikke arve
Guds rige.” Gal. 5, 21. Hvis de holder fast ved synden, skal den samme dom, som
du har forkyndt dem ud fra Guds ord, fældes over dem i Himmelen. Ved at vælge
synden  nægter  de  at  vedkende  sig  Kristus.  Menigheden  må  vise,  at  den  ikke
bifalder  deres  gerninger,  ellers vil  den selv vanære sin Herre.  Den må sige  det
samme om synden,  som Gud siger  om den.  Den må behandle  den  efter  Guds
anvisning, og dens handlemåde bliver godkendt af Himmelen. Den, som ringeagter
menighedens myndighed, ringeagter Kristi egen myndighed.’ Den Store Mester, s.
549.

8. Hvordan gøres det, når menigheden forlader synder? Gal. 6, 1.

BEMÆRK: ‘Men dette billede har også en lysere side. “Hvem I forlader synder,
dem er de forladt.” Lad den tanke bevares som den fremherskende. Under arbejdet
for  de  vildfarende  må  alles  blik  være  rettet  mod  Kristus.  Hyrderne  må  vogte
hjorden  på  Herrens  græsgange  med  den  ømmeste  omsorg.  De  bør  tale  til  den
vildfarende om Frelserens tilgivende barmhjertighed. De bør opmuntre synderen til
at omvende sig og tro på ham, som kan tilgive. De bør med Guds ords myndighed
forkynde: “Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver
os vore synder og renser os fra al uretfærdighed.” 1 Joh. 1, 9. Alle de, som angrer,
kan have denne forvisning: “Han vil atter forbarme sig over os, træde vor brøde
under fod, du vil  kaste alle vore synder i havets dyb!” Mika 7, 19. En synders
omvendelse bør af menigheden modtages med taknemmelige hjerter. Den angrende
bør  føres  ud  af  vantroens  mørke  ind  i  troens  og  retfærdighedens  lys.  Hans
skælvende  hånd  skal  lægges  i  Jesu  kærlige  hånd.  En  sådan  syndsforladelse
godkendes i Himmelen.’ Den Store Mester, s. 549.
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‘Mine overtrædelser vil jeg bekende for Herren’

9. Hvad var bekendelsens praksis på Bibelens tid? Sal. 32, 5.

BEMÆRK: ‘Tilgivelse for synder kan kun opnås gennem Kristi fortjenester.  På
intet menneske, ingen præst eller pave hviler magten til at tilgive synder, men kun
på Gud alene. “Se Guds lam, som bærer verdens synd.” “Hvis vi bekender vore
synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os fra al
uretfærdighed.”  “Dette  skriver  jeg  til  jer,  for  at  I  ikke  skal  synde.  Men synder
nogen, så har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige; og han er
soning for vore synder, ja, ikke alene for vore, men også for hele verdens ”’ Review
& Herald, 13. juni 1899.
 
10. For hvem bekendte Daniel sine synder? Dan. 9, 4-5. 20.

BEMÆRK: ‘Profeten Daniel er et eksempel på sand helliggørelse. I hele sit lange
liv tjente han sin Herre trofast. Han var “højt elsket” af Gud.  Dan. 10, 11. Men i
stedet  for  at  gøre  krav  på at  være  ren  og hellig  identificerede  denne højagtede
profet sig med sit folks største syndere, da han bad til Gud for sit folk. “Ikke i tillid
til vore retfærdshandlinger fremfører vi vor begæring for dit åsyn, men i tillid til
din store barmhjertighed.” “Vi syndede og var gudløse!” Han sagde også: “Jeg…
bad  og  bekendte  min  og  mit  folk  Israels  synd.”  Dan.  9,  18;  15,  20.’  Herren
Kommer, 15. august.    

‘Hvem andre end Gud alene kan forlade synder?’

11. Betyder det noget, om vi bekender vore synder for Gud alene eller for et
menneske? Luk. 5, 21.

BEMÆRK:  ‘For  hvem  skal  man  bekende  sine  synder?  Katolikken  siger:  For
præsten ved skriftestolen. Hvis præsten, som den katolske læresætning lærer,  er
den,  som  har  magt  til  at  tilgive  synder,  vil  et  sådant  svar  måske  ikke  være
upassende. Men læresætningen er ikke sand. Gud alene har magt til at tilgive synd.
Enhver synd, som mennesker begår, er imod ham og må få tilgivelse fra ham.’ E. J.
Waggoner, Present Truth, 9. november 1893.

12. Hvorfor skal vi bekende vore synder? Sal. 32, 5; Ord. 28, 13.
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BEMÆRK: ‘Hvad er formålet med at bekende vore synder? Hvad opnås der ved

denne handling? For præsten, der leder skriftestolen, er et hovedresultatet at få
viden,  som  han  ikke  tidligere  besad.  Men  er  dette  formålet  eller  et  af
formålene,  som  bekendelse  har  til  hensigt  at  opnå?  Bekender  vi  for  at
videregive information til nogen? Dette er helt afgjort ikke formålet med at
bekende for  Gud,  for  han ser  alle  vore  synder,  og vi  kan  ikke  videregive
nogen  information  til  ham.  Det  gør  vi  heller  ikke,  når  vi  for  vor  broder
bekender den forseelse, vi har begået imod ham, medmindre, som det nogle
gange er tilfældet, det er en fejl, hvis eksistens eller ophavsmand han ikke har
opdaget. Men ingen vil seriøst hævde, at det rette formål med bekendelse er at
videregive information. Vi bekender for et individ, fordi han er den, der er
indblandet i  den forkerte handling, vi har begået.  Vi bekender til vort eget
bedste, så vor ånd kan vidne med den himmelske Ånd, at vi er syndere, og
også til gavn for den forurettede, for at vise ham vort hjertes anger og fjerne
anstødsstenen,  som  vor  forkerte  handling  kunne  have  stillet  foran  ham.
Syndsbekendelse bør derfor kun gøres over for den part eller de parter, som er
blevet  forurettet.  Gud  er  altid  en  af  disse  parter,  for  hver  synd  er  en
overtrædelse af hans lov. En synd, der er imod Gud alene, skal bekendes for
Gud alene. En, der er imod vor nabo, skal bekendes for Gud og for vor nabo.
Gud tilgiver det forkerte, der er blevet gjort imod ham i overtrædelsen af hans
lov, og vor nabo tilgiver eller bør tilgive det forkerte, der er gjort imod ham.
Og således bliver den, der har begået det forkerte, renset for skylden for sin
overtrædelse.  Mennesket  har  ingen  magt  til  at  tilgive  synd,  for  synd  er
overtrædelse af Guds lov, og intet menneske har autoritet til at sige, at den
lovs krav er opfyldt. Selv Gud kunne ikke have sagt således, hvis ikke den
hellige  lovs krav var  blevet  opfyldt  ved Kristi  død. Ethvert  menneske kan
tilgive en forseelse, der er blevet gjort imod ham, men dette vil ikke frigøre
overtræderen fra Guds lovs krav. Men hvis et menneske ikke vil tilgive det
forkerte, der er blevet gjort imod ham, kan han ikke holde synderen skyldig,
hvis denne har bekendt.’ E. J. Waggoner, Present Truth, 9. november 1893.
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‘Hans råd er bristet samme dag’

UDENADSVERS: ‘Hans ånd går bort, han bliver til jord igen, hans råd er bristet
samme dag.’ Sal. 146, 4.
STUDIEHJÆLP: The Faith I Live By, s. 175.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Tess. 4, 13-18; 1 Kor. 15, 51-55.
LEKTIENS MÅL: At studere hvad Bibelen lærer om menneskets tilstand i døden,
og hvornår den død vil ophøre.

Indledning
‘På  den  fundamentale  fejltagelse  om  naturlig  udødelighed  hviler  læren  om
bevidstheden i døden – en lære, der ligesom den evige pinsel er i modstrid med
Bibelens lære, med fornuftens bud og med vore menneskekærlige følelser… Hvad
siger Bibelen om disse ting? David siger, at mennesket er uden bevidsthed i døden.
“Hans  ånd  går  bort,  han  bliver  til  jord  igen,  hans  råd  er  bristet  samme dag.”’
Konfrontation, s. 448-449.

‘De døde ved ingenting’ 

1. Hvad lærer Bibelen om menneskets tilstand i døden? Sal. 146, 4.   

BEMÆRK:  ‘I  den  hellige  skrift  findes  der  ikke  nogen  beretning  om,  at  de
retfærdige, når de dør, får deres belønning eller de onde deres straf. Patriarkerne og
profeterne har ikke efterladt nogen forsikring herom. Kristus og hans apostle har
ikke antydet noget sådant. Bibelen lærer klart, at de døde ikke straks kommer op i
Himlen.  De  fremstilles  som  sovende  indtil  opstandelsen.  På  den  dag,  hvor
“sølvsnoren brister, og guldskålen brydes itu,” forgår menneskets tanker. De, der
stiger ned i graven, er i tavshed. De ved ikke noget om, hvad der sker under solen.
Salig hvile for de trætte retfærdige! For dem er tiden kun et øjeblik, er den end lang
eller kort. De sover.’ Konfrontation, s. 451-452.

2. Hvilket ord bliver konsekvent brugt i Bibelen til at beskrive menneskets
tilstand i døden? 1 Kong. 2, 10; Matt. 27, 52; 1 Kor. 15, 20; 1 Tess. 4, 13.

BEMÆRK: ‘Døden bliver beskrevet som en søvn femogfyrre gange i Det Gamle
Testamente og otte gange i Det Nye Testamente.
‘For den kristne er døden kun en søvn, et øjebliks stilhed og mørke. Livet er skjult
med Kristus i Gud, og “når Kristus, vort liv, åbenbares, da skal også I åbenbares
sammen med ham i herlighed.” Joh. 8, 51; Kol. 3, 4.’ Den Store Mester, s. 538.
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‘Tanker eller planer, ånde eller ånd?’

3. Hvordan er Sal. 146, 4 gengivet i nogle af de moderne oversættelser?

 New International Version:  ‘Når  deres  ånd går  bort,  vender  de tilbage til
jorden; på selv samme dag bliver deres planer til intet.’

 Good News Bible: ‘Når de dør, vender de tilbage til støvet, på selv samme dag
slutter alle deres planer.’

 New Jerusalem Bible: ‘Når hans ånd går frem, vender han tilbage til jorden,
på selv samme dag bliver alle hans planer til intet.’ 

BEMÆRK: Forskelle i oversættelsen af vers fa Det Gamle Testamente kan ikke
begrundes  ved  at  henvise  til  forskellige  manuskripter,  eftersom  der  faktisk  er
overensstemmelse omkring den præcise ordlyd af den hebræiske tekst. Forskelle
opstår  derfor  af  den  teologiske  forudindtagethed  hos  dem,  der  fremstiller  de
forskellige bibeloversættelser.
Det ord, der oversættes som ‘ånde’ eller ‘ånd,’ er det hebræiske ord ‘ruach.’ Dets
primære betydning er ‘vind.’ Således kom det til at betyde ‘ånde.’ Den tekniske
betegnelse  for  vejrtrækning  er  respiration.  Det  græske  ord  ‘theopneustos,’  som
bogstaveligt betyder ‘Gud-åndede,’ bliver oversat med ‘indblæst af Gud’ i 2 Tim.
3, 16. Det siges, at et menneske udånder,  når det trækker vejret for sidste gang.
Eftersom  vejrtrækningen  var  det  vigtigste  tegn  på  liv,  blev  det  sagt  om  et
menneske, der var holdt op med at trække vejret, at hans ånde (eller ånd) var gået
bort.  Det  hebræiske  ord  ‘eshtonah’  betyder  ‘tanker.’  Der  er  en  række  andre
hebræiske ord (f. eks. machashabah, mezimmah eller rea), der kan oversættes som
tanker, planer eller hensigter, men salmisten valgte ikke at brugde dem i dette vers.

4. Hvordan understreger Salomon, at de døde er udvidende om alt, hvad der
sker? Præd. 9, 5-6.

BEMÆRK: ‘Teorien om sjælens udødelighed var en af de falske læresætninger,
som romerkirken lånte af hedenskabet  og indførte i den kristne religion.  Martin
Luther regnede den sammen med de “uhyrlige løgnehistorier, som udgjorde en del
af de romerske pavebreves mødding.” Reformatoren siger i sine kommentarer til
Salomons ord i Prædikerens Bog,  om at  de døde ikke ved noget:  “… Salomon
skønnede, at de døde sover og slet ikke føler noget som helst. For de døde ligger
der uden at tælle hverken dage eller år, men når de bliver vækket, synes det dem, at
de kun har sovet et minut.”’ Konfrontation, s. 451.
‘Martyren Tyndale sagde med henvisning til de dødes tilstand: “Jeg tilstår åbent og
ærligt, at jeg ikke er overbevist om, at de allerede er i den fulde herlighed, som
Kristus er i, eller som Guds udvalgte engle er i. Det er heller ikke nogen trosartikel
for mig;  for hvis det  var tilfældet,  må forkyndelsen af  kødets opstandelse være
frugtesløs.”’ Konfrontation, s. 449-450.
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‘Kristus fremstiller døden som en søvn for sine troende børn. Deres liv er skjult
med Kristus i Gud, og indtil den sidste basun lyder, skal de, som dør, sove i ham.’
Den Store Mester, s. 359.

‘Paradis’

5. Hvad sagde Peter om David på pinsedagen i betragtning af det synspunkt,
som  er  almindeligt  udbredt  i  dag,  at  de  retfærdige  døde  i
gammeltestamentlig tid blev spærret inde i Paradis (et underjordisk sted)
indtil Kristi opstandelse, hvor de blev taget til himmelen? ApG. 2, 29. 34.

BEMÆRK: ‘David døde en naturlig død ligesom andre mennesker; hans grav med
det hædrede støv, den indeholdt, var med stor omhu blevet bevaret indtil den tid.
Som Israels konge og også som en profet var David blevet specielt hædret af Gud. I
profetisk syn blev han vist Kristi fremtidige liv og virke. Han så hans forkastelse,
hans  rettergang,  korsfæstelse,  begravelse,  opstandelse  og  himmelfart…  Peter
forsikrede dem, at Davids profeti ikke kunne omhandle ham selv, for han var ikke
faret  op  til  himmelen;  han  hvilede  i  sin  grav.  Hvis  Davids  sjæl  var  faret  til
himmelen, kunne Peter ikke have været så sikker i sin forsikring til sine brødre.’
Spirit of Prophecy, bind 3, s. 270-271.

6. Hvad fortæller Bibelen os om Paradis? Luk. 23, 43; 2 Kor. 12, 4; Åb. 2, 7.

BEMÆRK: Disse tre vers er de eneste i hele Bibelen, der taler om Paradis. En
sammenligning af 2 Kor. 12, 4 med vers 2 vil vise, at Paradis er det samme som
‘den tredje Himmel’  (den første  er det  sted,  hvor vi  finder  fugle og skyer,  den
anden, hvor vi finder solen, månen og stjernerne, og den tredje, hvor Gud dvæler).
Angående Luk. 23, 43 får den forkerte placering af kommaet i Kristi ord biordet ‘i
dag’ til at fremstå, som om det hører sammen med ‘skal du’ frem for ‘sandelig
siger  jeg  dig’,  som  det  er  i  den  oprindelige  græske.  På  denne  måde  bliver
betydningen  af  verset  fordrejet.  Denne  fejl  i  King  James  Bibelen  (efterfulgt  af
mange  af  de  senere  oversættelser)  blev  på  et  tidligt  tidspunkt  påpeget  af
romerskkatolske  lærde.  En  af  de  to  første  syriske  oversættelser,  de  Curetonian
evangelier, oversætter Luk. 23, 43 korrekt. “I dag fortæller jeg dig, at du vil være
med mig i paradis.” Codex Vaticanus sætter et pausetegn efter ‘i dag.’ Klassiske
græske lærde støtter i modsætning til bibeloversættere ordlyden: ‘Jeg siger dig i
dag, at du skal være med mig i paradis.’
‘Kristus lovede ikke røveren, at han den samme dag skulle være sammen med ham
i  Paradis.  Han  drog  ikke  selv  til  Paradis  den  dag.  Han  sov  i  graven,  og  på
opstandelsens morgen sagde han: “Jeg er jo endnu ikke faret op til min Fader.” Joh.
20,  27.  Men  dette  løfte  blev  givet  på  korsfæstelsesdagen,  denne  dag,  hvor  alt
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tilsyneladende var nederlag og mørke. “I dag,” medens Kristus dør på korset som
en forbryder, tilsiger han den arme synder: Du skal være med mig i Paradis.’ Den
Store Mester, s. 514.    

‘Deres kærlighed … er for længst borte’

7. Hvad  siger  Bibelen  om  den  forestilling,  at  de  døde  fortsætter  med  at
udvise interesse for deres efterladtes liv? Præd. 9, 6. Sammenlign med Job
14, 21.  

BEMÆRK: ‘Efter den almindelige mening er de frelste i Himlen kendt med alt det,
der sker på jorden, og især med deres venner, som de har efterladt. Men hvordan
kunne  det  være  en  kilde  til  lyksalighed  for  de  døde  at  kende  til  de  levendes
vanskeligheder…  at  se  dem  udholde  alle  livets  sorger,  skuffelser  og  kvaler?’
Konfrontation, s. 448.

8. Hvilket  forsøg er der blevet gjort  på at  gøre Salomons  ords betydning
ugyldig?

 Living Bible: Fodnote til disse vers: ‘Disse udtalelser er Salomons mismodige
opfattelse og afspejler ikke en viden om Guds sandhed på disse punkter!’

BEMÆRK:  ‘Satan  har  altid  virket  og  virker  stadig  med  al  uretfærdighedens
forførelse for at gøre Guds ord virkningsløst. Han søger at gøre det, der er klart og
tydeligt, til noget mystisk. Han har haft megen erfaring med denne gerning. Han
kender Guds karakter, og gennem sin skarpsindighed har han besnæret verden. Det
var ved at gøre Guds ord virkningsløst, at synd blev bragt ind i verden.’ Selected
Messages, bog 3, s. 345.

‘Lazarus, vor ven, er sovet ind’

9. Hvordan talte Jesus om sin vens død? Joh. 11, 11-14.

BEMÆRK: ‘Kristus fremstiller døden som en søvn for sine troende børn. Deres liv
er skjult med Kristus i Gud, og indtil den sidste basun lyder, skal de, som dør, sove
i ham.’ Den Store Mester, s. 359.
 
10. Hvornår lærer Bibelen, at dødens søvn vil slutte? Job 14, 12. Betragt 2

Pet. 3, 12; Åb. 6, 14.
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BEMÆRK: ‘Midt under jordens vaklen, lynglimtene og tordenbragene kalder Guds
Søns stemme de sovende hellige frem. Han ser på de retfærdiges grave, løfter sine
hænder mod himlen og råber “Vågn op, vågn op, vågn op, I der sover i støvet, og
stå op.” Overalt på jorden hører de døde hans stemme, og de, der hører, skal leve.
Og hele jorden vil genlyde af den vældige hærs fodtrin fra alle folkeslag, stammer,
tungemål og folk. Fra de dødes fængsel kommer de, klædt i udødelig pragt, under
råbet: “Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod?” Og de levende retfærdige og
de  opstande  hellige  forener  deres  stemme  i  et  langt,  frydefuldt  sejrsråb.’
Konfrontation, s. 526.    

‘Hvis døde ikke opstår’

11. Hvilken  vigtig  bibelsk  lære  bliver  tilsidesat,  når  ideen  om,  at  døde
kommer i himmelen, når de dør, bliver accepteret? 1 Kor. 15, 20-23.

BEMÆRK: ‘Det er en ubestridelig kendsgerning, at håbet om evig salighed ved
døden har ført til en udbredt forsømmelse af Bibelens lære om opstandelsen. Dr.
Adam Clarke bemærker denne tendens og siger: “Det ser ud til, at de første kristne
har anset opstandelseslæren for at have langt større betydning, end man gør nu!
Hvordan kan det  være?  Apostlene talte hele tiden om den og opildnede derved
Guds disciple til  flid, lydighed og frejdighed.  Og deres efterfølgere i  vore dage
siger næsten aldrig noget om den! Apostlene prædikede derom, og de første kristne
troede på den; og som vi prædiker, tror vore tilhørere. I hele evangeliet er der ingen
læresætning, der lægges mere vægt på; og i den nutidige forkyndelse er der ingen
læresætning, der behandles med større forsømmelse!”’ Konfrontation, s. 450.

12. Hvordan skildrer Bibelen den tid, hvor dødens søvn slutter? 1 Tess. 4, 16.
Sammenlign med 1 Kor. 15, 51-52.

BEMÆRK: ‘Apostlen ledte de korintiske brødres tanker frem til  sejrsglæden på
opstandelsesmorgenen, når alle de hensovede hellige skal opstå for derefter
for evigt at bo hos Herren. “Se, jeg siger jer en hemmelighed,” sagde apostlen,
“vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, i et nu, i et øjeblik, når
den  sidste  basun  lyder;  thi  basunen  skal  lyde,  og  de  døde  skal  opstå
uforkrænkelige, og da skal vi forvandles. Thi dette forkrænkelige må iføre sig
uforkrænkelighed,  og  dette  dødelige  iføre  sig  udødelighed.  Men  når  dette
forkrænkelige har iført sig uforkrænkelighed, og dette dødelige har iført sig
udødelighed,  da skal det ord opfyldes,  som står skrevet:  ‘Død, hvor er din
sejr? død, hvor er din brod ?’ Men Gud ske tak, som giver os sejren ved vor
Herre Jesus Kristus!”’Mesterens Efterfølgere, s. 170.
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‘Al Guds tale er ren’

UDENADSVERS: ‘Og han sagde til dem: “Gå ud i al verden og forkynd evangeliet
for al verden.’ Mark. 16, 15.
STUDIEHJÆLP: My Life Today, s. 27.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Mark. 16, 9-20.
LEKTIENS MÅL: At studere hvorvidt de sidste tolv vers af Markus’ evangelium
bør være i Bibelen.

Indledning
‘Som lærermester er Den hellige skrift uden sidestykke. Bibelen er den ældste og
mest omfattende historie, som menneskene ejer. Den kom frisk ud fra den evige
sandheds kilde,  og ned gennem århundreder  har  en guddommelig hånd bevaret
dens renhed.’ Ung i dag, s. 223.

Forfatterens  forord: De  afsluttende  vers  af  Markus’  evangelium  er  i  alle  de
morderne  oversættelser  markerede,  som  om  de  ikke  er  en  del  af  Markus’
oprindelige værk. De lærde mener, at Markus’ evangelium var det første af de fire,
og ved at fjerne de sidste tolv vers er det blevet foreslået, at himmelfarten var en
senere tradition, der blev tilføjet evangeliet. Andre foreslår, at eftersom de første
otte vers ikke indeholder nogen tilsynekomst af Kristus efter opstandelsen, er disse
også en senere tradition og ikke var en del af det oprindelige evangelium.

‘Viste han sig’

1. Hvad findes der i de afsluttende vers af Markus’ evangelium? Mark. 16, 
9-14. Sammenlign med 1 Kor. 15, 5-8.   

BEMÆRK: Mange lærde er af den opfattelse, at Markus’ evangelium blev skrevet
efter Paulus’ andet brev til korinterne. 
‘Efter sin opstandelse viste Kristus sig ikke for andre end sine efterfølgere, men der
manglede  ikke vidnesbyrd  om hans opstandelse.  Det kom fra forskellige  kilder,
inklusiv  fra  de  fem  hundrede,  som  var  forsamlede  i  Galilæa  for  at  se  deres
opstandne Herre. Dette vidnesbyrd kunne ikke kvæles. De hellige kendsgerninger
om Kristi opstandelse var udødeliggjorte.’ Christ Triumphant, s. 286.

2. Hvilken betydning lægger Paulus i disse tilsynekomster af Kristus efter
hans opstandelse? 1 Kor. 15, 12-14.
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BEMÆRK: ‘Under sænkningen af det moralske niveau blandt de korintiske kristne
var der nogle, som havde opgivet det fundamentale grundlag for deres tro. Nogle
var gået så vidt som til at fornægte læren om opstandelsen. Paulus imødegik dette
kætteri med et meget klart vidnesbyrd med hensyn til de umiskendelige beviser for
Kristi opstandelse. Han erklærede, at Kristus efter sin død “er opstået på den tredje
dag, efter skrifterne,” hvorefter “han blev set af Kefas, derefter af de tolv; derefter
blev han set af over fem hundrede brødre på én gang, af hvilke de fleste endnu er i
live,  men  nogle  er  hensovede;  derefter  blev  han  set  af  Jakob,  dernæst  af  alle
apostlene; men sidst af alle blev han set også af mig.” Med overbevisende kraft
forkyndte  apostlen  opstandelsens  store  sandhed.  “Hvis  der  ikke  er  nogen
opstandelse  af  døde,”  hævdede han,  “så  er  heller  ikke  Kristus  opstået.  Men er
Kristus ikke opstået, så er vort budskab jo tomt og jeres tro også tom. Så kommer
vi også til at stå som falske vidner om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud, at han
opvakte  Kristus,  hvem han ikke  har  opvakt,  såfremt  døde  i  virkeligheden  ikke
opstår. Thi hvis døde ikke opstår, så er Kristus heller ikke opstået. Og hvis Kristus
ikke er opstået, så er jeres tro forgæves; så er I endnu stadig i jeres synder; så er
altså også de, som er hensovet i Kristus, gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vort
håb til Kristus, er vi de ynkværdigste af alle mennesker. Men nu er Kristus opstået
fra de døde som en førstegrøde af de hensovede.”’ Mesterens Efterfølgere, s. 170.

Mangler i nogle manuskripter

3. Hvad siges der om Mark. 16, 9-20 i de populære moderne oversættelser?
 Good  News  Version beskriver  disse  vers  som  ‘En  gammel  afslutning  på

evangeliet’  og  tilføjer  ‘En  anden  gammel  afslutning’  på  to  vers.  Fodnoten
siger:  ‘Nogle  manuskripter  og  gamle  oversættelser  indeholder  ikke  denne
afslutning på evangeliet.’

 New  International  Version bryder  teksten  efter  vers  8  og  indsætter
bemærkningen:  ‘De  mest  troværdige  tidlige  manuskripter  og  andre  gamle
vidner indeholder ikke Mark. 16, 9-20.’

 New Jerusalem Version [katolsk] har denne fodnote til vers 8: ‘Oprindeligt
afsluttede Markus sandsynligvis pludseligt med denne bemærkning af ærefrygt
og forundring. De efterfølgende tolv vers, som mangler i nogle manuskripter,
er en opsummering af materiale samlet fra andre nytestamentlige skrifter.’

BEMÆRK:  ‘Mens  populær  lærdom  hævder,  at  den  ægte  del  af  Markus’
evangelium slutter med vers 8, er der fuldstændig uenighed blandt dem om, hvorfor
dette  forholder  sig  således.  Selvom  Dean  Burgon  fremlagde  argumenter  for
ægtheden  af  disse  vers  i  1871,  har  fjendtlige  lærde  været  ude  af  stand  til  at
fremkomme med en troværdig teori, der redegør for, at Markus’ evangelium slutter
ved vers 8. Nogle foreslår, at vers 8 var den tiltænkte afslutning. De er ikke enige
om hvorfor! New Jerusalem Version indtager det synspunkt, der blev fremlagt af
Lightfoot i  1937. Flertallet  af de lærde tror ikke, at Markus havde til  hensigt at
afslutte sit evangelium ved vers 8. Nogle foreslår, at døden forhindrede Markus i at
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afslutte.  Men  fire  gamle  vidner  erklærer,  at  Markus  levede  og  udgav  sit
evangelium. Måske er det mest populære synspunkt, at den sidste side af Markus’
evangelium gik tabt ved et uheld. Men denne teori er ikke i stand til at redegøre for
det problem, at den så skulle være gået tabt fra alle de eksisterende kopier! Og der
ville være en overvældende interesse i at erstatte den tabte del fra kopier, som ikke
havde tabt den sidste side. Des længere tilbage du foreslår, at den gik tabt, des mere
sandsynligt er det, at forfatteren selv var inden for rækkevidde til at erstatte det, der
gik tabt.

4. Hvad er manuskriptbeviset angående dette tekststykke?

BEMÆRK: Eusebius er citeret for at sige, at mange kopier i gammel tid var uden
disse  vers.  Det  har  vist  sig  at  være  sandt,  at  nogle  få  bevarede  manuskripter
udelader  disse  vers.  (Manuskript  Aleph,  B,  L,  nogle  få  med  skråskrift,  hvilket
inkluderer  en  tydelig  forfalsket  slutning,  en  forvansket  gammel  latinsk
oversættelse,  to  armenske  oversættelse  og  et  arabisk  manuskript  med
bibellæsninger.) Eusebius selv tvivlede ikke på ægtheden af disse vers. Irenaeus,
som døde omkring 202 og Justin Martyr, 103-165, kendte dem. Codex Vaticanus
udelader dette tekststykke, men efterlader plads med nøjagtig den rigtige længde til
at indsætte dem! Codex Sinaiaticus går dog lige fra vers 8 til at begynde på Lukas-
evangeliet.  Det  overvældende  flertal  af  eksisterende  manuskripter  indeholder
versene, så vel som flertallet af gamle oversættelser, og 44 vidner fra oldtiden har
efterladt  os  med mere  end  90  vidnesbyrd  til  fordel  for  dette  tekststykke.  Dean
Burgon troede, at fejlen opstod fra en enkelt  mangelfuld kopi,  hvor en skribent
forvekslede ordet ‘slutning’ (telos), der var placeret i margenen efter slutningen af
dette tekststykke som en vejledning for skriftlæsning i kirken, med afslutningen af
evangeliet. (På dette tidspunkt bladrede skribenten muligvis ikke til den næste side
af manuskriptet, som han var i gang med at kopiere.) Kopier af den mangelfulde
kopi vil sandsynligvis bevare de oprindelige fejl. Der eksisterer manuskripter, som
faktisk har ordet ‘telos’ i margenen efter vers 8. Mindst ét manuskript har dette ord
nederst på siden.

Viste Jesus sig legemligt efter opstandelsen?

5. Hvorfor ønsker lærde at så tvivl om disse vers?

BEMÆRK: Her er et udtryk for den konklusion, som drages af dem, der fornægter
ægtheden  af  disse  vers:  ‘Mattæus  og  Lukas  brugte  og  kopierede  Markus…  I
modsætning til  de andre evangelieforfattere  følte [Markus]  ikke et  behov for  at
skildre [Jesus] gående omkring eller spisende og drikkende efter sin korsfæstelse.
Det er ikke kun Mattæus, Lukas og Johannes, som føler dette behov. Andre kristne
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besluttede  at  supplere  den  bratte  afslutning  af  Markus.  De  ekstra  vers,  som vi
allerede  har  citeret,  blev  sandsynligvis  tilføjet  af  en  præst  i  begyndelsen  af  det
andet århundrede*… Ingen tvivlede på, at forfatteren af Markus-evangeliet troede,
at Jesus på en eller anden måde stadig var i live. Men om denne overbevisning var
baseret på den tro, at Jesus også ‘legemligt’ havde vist for sine efterfølgere efter
døden, var nu et åbent spørgsmål.’ James Bentley:  Secrets of Mount Sinai, s. 141,
145. [*Bentley fremkommer ikke med nogen beviser til støtte for sin teori!]

6. Hvorfor ville den kendsgerning, at Kristus  legemligt opstod fra de døde,
være under angreb?

BEMÆRK: ‘Læren om sjælens naturlige udødelighed har banet vejen for Satans
snedige  virke gennem moderne  spiritisme; og foruden de romerske  vildfarelser,
skærsilden, bønner for de døde, påkaldelse af helgener, osv., som er udsprunget fra
denne  kilde,  har  den  ført  mange  protestanter  til  at  fornægte  opstandelsen  og
dommen og  har  ført  til  den  afskyelige  vranglære  om evig totur  og den  farlige
vildfarelse om universalisme.’ Spirit of Prophecy, bind 4, s. 235.
‘Det er en ubestridelig kendsgerning, at håbet om evig salighed ved døden har ført
til en udbredt forsømmelse af Bibelens lære om opstandelsen… Sådan er det blevet
ved,  indtil  den  kristne  verden  næsten  har  tabt  den  strålende  sandhed  om
opstandelsen helt af syne. En førende religiøs forfatter kommenterer Paulus’ ord i 1
Tess. 4, 13-18 således: “Vi må trøste os med, at læren om de retfærdiges salige
udødelighed træder i stedet for den tvivlsomme lære om Herrens genkomst. Herren
kommer til os ved vor død. Det er, hvad vi har at vente på og se frem til. De døde er
allerede gået over til herligheden. De venter ikke på basunen for at blive dømt og
saliggjort.”’ Konfrontation, s. 450.    

‘Ordet blev kød’

7. Hvorfor  ville  nogle  af  de  første  kristne  ønske  at  fjerne  disse  vers  fra
Markus-evangeliet? Betragt 1 Joh. 4, 3; 2 Joh. 7.  

BEMÆRK: Måske var den første vranglære, der opstod blandt kristne, gnosticisme,
hvis  centrale  lære  er  blevet  kaldt  docetisme.  Dette  er  troen  på,  at  Jesu fysiske
legeme var en illusion, så vel som hans korsfæstelse; det vil sige, at Jesus kun så
ud til at have et fysisk legeme og kun så ud til at dø fysisk, men i virkeligheden var
han kun en ånd og kunne således ikke dø fysisk. De, som lærte denne vranglære,
ville  naturligvis  benægte  den  fysiske  opstandelse  og  således  Kristi  fysiske
tilsynekomster efter opstandelsen. Et af de manuskripter, der udelader Mark. 16, 8-
20, det gamle latinske manuskript k, viser også tegn på, at vers 4 er blevet pillet ved
af docetisterne,  så verset  er  ændret  til  at sige:  ‘Ydermere,  pludselig ved dagens
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tredje time, faldt der mørke over hele verden og engle steg ned fra himmelen, og
mens Guds Søn steg op i lys, steg de samtidig op med ham, og straks var det lyst.’
Den gnotiske Peters-evangelium har en mere udførlig udgave af denne beretning.

8. Hvad fortæller Paulus os om denne tidlige forvanskning af Skrifterne? 2
Kor. 2, 17.

BEMÆRK: ‘To grupper bliver stillet frem for os i Guds ord: de, som vil følge
“deres løsagtighed, så sandhedens vej for deres skyld vil blive spottet,” og de, som
sammen med Paulus kan sige: “Vi bærer os nemlig ikke ad som så mange andre,
der søger vinding ved Guds ord, men ud af et rent sind, ja, ud af Gud, taler vi i
Kristus for Guds åsyn.” Vi skal vælge mellem det falske og det sande.’ Review &
Herald 12. december 1899.

‘Disse tegn skal følge dem, der tror’

9. Hvad ellers findes der i disse omdiskuterede vers? Mark. 16, 15-18.

BEMÆRK: ‘Da Frelseren sagde: “Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine
disciple,” sagde han også: “disse tegn skal følge dem, der tror: i mit navn skal de
uddrive onde ånder; de skal tale med nye tunger; de skal tage på slanger; og hvis de
drikker dødbringende gift, skal det ikke skade dem; på syge skal de lægge hænder,
og de skal blive raske.” Løftet er lige så vidtrækkende som hvervet. Det er ikke
sådan, at alle gaverne tildeles hver eneste troende. Det er Ånden, “som efter sin
vilje tildeler enhver sin særlige gave.” 1 Kor. 12, 11. Men Åndens gaver loves til
enhver, der tror, i forhold til, hvad han behøver for at tjene Gud. Løftet er i dag lige
så stærkt  og troværdigt  som i  apostlenes  dage.  “Disse tegn skal  følge dem, der
tror.” Dette er Guds børns forrettighed, og troen burde holde fast ved alt, hvad det
er muligt at få som bekræftelse på troen. “På syge skal de lægge hænder, og de skal
blive raske.” Denne verden er  som et  vældigt  sygehus,  men Kristus kom for at
helbrede de syge og forkynde frihed for Satans fanger. Han var selv sundheden og
styrken. Han gav af sit liv til de syge, de lidende og dem, der var besat af onde
ånder. Han viste ingen bort, der kom for at modtage hans helbredende kraft. Han
vidste,  at  de,  som bønfaldt  ham om hjælp, selv var skyld i deres  sygdom, men
alligevel nægtede han ikke at helbrede dem. Og når Kristi kraft kom ind i disse
stakkels  sjæle,  blev de overbevist  om deres  synd,  og mange fik helbredelse for
deres åndelige sygdom såvel som for deres legemlige svagheder.  Evangeliet  har
stadig den samme kraft,  og hvorfor  skulle vi  i  dag ikke kunne opleve at  se de
samme resultater?’ Den Store Mester, s. 562.
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10. Hvad ville  gå  tabt,  hvis  disse  vers  blev fjernet  fra  Skrifterne?  Betragt

Mark. 16, 20; ApG. 2, 43; 4, 29-30; 5, 12; 14, 3.

BEMÆRK:  ‘Løftet  om  gaverne  er  i  dag  lige  så  stærkt  og  troværdigt  som  i
apostlenes dage. “Disse tegn skal følge dem, der tror.” Gaverne fra ham, som har al
magt i himmelen og på jorden, venter hans børn, gaver så dyrebare, at de kommer
til os gennem det dyrebare offer af Forløserens blod; gaver, som vil tilfredsstille
hjertets dybeste længsler; gaver,  som varer evigt.’  Signs of the Times, 15. marts
1910.    

‘Dit ord er sandhed’

11. Hvilken sandhed går yderligere tabt, hvis de afsluttende vers af Markus-
evangeliet bliver anset som upålidelige? Mark. 16, 19.

BEMÆRK: Fjendtlige kritikere af Skrifterne har  bemærket,  at  hverken Mattæus
eller Johannes nævner Kristi himmelfart. Hvis der ses bort fra Markus’ vidnesbyrd,
som formodentligt  er  det  første  evangelium,  er  det  kun Lukas,  som vidner  om
himmelfarten.  I  deres  øjne  drager  dette  pålideligheden  af  beretningen  om
himmelfarten i tvivl.
‘Vor Herres opstandelse og himmelfart er et sikkert bevis på de helliges triumf over
død  og  grav  og  et  løfte  om,  at  Himlen  står  åben  for  dem,  som tvætter  deres
karakters klædning og gør den hvid i Lammets blod. Jesus opfór til Faderen som
repræsentant  for  menneskeslægten,  og  Gud  vil  lade  dem,  som genspejler  hans
billede, se og få del i hans herlighed.’ Vejledning for Menigheden, bind s, s. 377.

12. Hvad kan vi være forvissede om, idet vi studere Skrifterne? Joh. 17, 17.

BEMÆRK: ‘Satan havde tilskyndet de pavelige præster og prælater til at begrave
sandhedsordet under vranglære, kætteri og overtro; men det blev bevaret på
den  forunderligste  måde,  uforfalsket  gennem  alle  mørkets  tider.’
Konfrontation, s. 54. 
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‘Tre, som vidner i himmelen’

UDENADSVERS:  ‘Thi  der  er  tre,  som vidner  i  himmelen:  Faderen,  Ordet  og
Helligånden, og disse tre er ét.’ 1 Joh. 5, 7. [Efter King James.]
STUDIEHJÆLP: SDA Bible Commentary, bind 7A, s. 441-442.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Joh. 5, 1-13.
LEKTIENS MÅL: At studere 1 Joh. 5, 7 for at  se, om dette vers lærer biblesk
sandhed, og om det bør være i Bibelen.

Indledning
‘En anden farlig  fejltagelse  er  den lære,  der  afviser  Kristi  guddommelighed  og
hævder, at han ikke var til, før han kom til denne verden. Mange, der hævder at tro
på Bibelens ord, anerkender gerne denne teori, skønt den er i direkte modstrid med
vor  Frelsers  tydeligste  oplysninger  om  hans  slægtskab  med  Faderen,  hans
guddommelige  væsen  og  hans  tidligere  tilværelse.  Kun  den  mest  forkastelige
forvanskning af skriften kan begrunde denne opfattelse. Den svækker menneskets
opfattelse  af  forsoningsværket  og  underminerer  troen  på  Bibelen  som  en
åbenbaring  fra  Gud.  Derved  bliver  den så meget  farligere  og tillige  sværere  at
imødegå.  Hvis  mennesker  afviser  de  inspirerede  skrifters  vidnesbyrd  om Kristi
guddom, kan man ikke diskutere dette spørgsmål med dem, da intet argument, hvor
afgørende det end måtte være, kan overbevise dem. “Et sjæleligt menneske tager
ikke imod det, der stammer fra Guds Ånd, thi det er ham en dårskab, og han kan
ikke forstå det, thi det må bedømmes åndeligt.” Ingen af dem, der klynger sig til
denne misforståelse, kan have nogen sand opfattelse af Kristi karakter eller gerning,
ej heller af Guds store plan til menneskets frelse.’ Konfrontation, s. 433.

Forfatterens bemærkning: 1 Joh. 5, 7 er kendt af tekstkritikere som Johannine
Comma.

‘Faderen, Ordet og Helligånden’

1. Hvilket vidnesbyrd om den treenige Gud findes i 1 Joh. 5, 7? [se King
James oversættelsen).   

BEMÆRK: ‘Der er  tre levende Personer i den himmelske trio, i  disse tre store
magters  navn,  Faderen,  Sønnen og Helligånden,  døbes de,  som ved levende tro
modtager Kristus, og disse magter vil samarbejde med den lydige.’  In Heavenly
Places, s. 336.

2. Hvilke andre steder i Skriften finder vi de tre? Matt. 28, 19; 2 Kor. 13, 13.
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BEMÆRK: ‘Kristus har gjort dåben til tegnet på indtrædelse i hans åndelige rige.
Dette har han gjort til en udtrykkelig betingelse, som alle de, der ønsker at blive
anerkendt som stående under Faderens, Sønnens og Helligåndens myndighed, må
efterkomme. Inden et menneske kan finde et hjem i menigheden, inden det  kan
skride  ind  over  tærskelen  til  Guds  åndelige  rige,  må  det  præges  med  det
guddommelige  navn:  “Herren  vor  retfærdighed.”  Jer.  23,  6.  Dåben  betyder  en
overmåde højtidelig forsagelse af verden. De, der døbes i Faderens,  Sønnens og
Helligåndens trefoldige navn ved selve indtrædelsen i deres kristelige liv, erklærer
offentligt,  at  de  har  forsaget  Satans  tjeneste  og  er  blevet  medlemmer  af  den
kongelige familie, den Himmelske konges børn.’ Vejledning for Menigheden, bind
2, s. 321.

Johannine Comma

3. Hvorfor  udelades  1  Joh.  5,  7  fra  næsten  alle  populære  moderne
oversættelser?
 New  International  Version  fodnote:  ‘Senere  manuskripter  af  Vulgata

vidner i himmelen: Faderen, Ordet og Helligånden, og disse tre er ét. 8Og
der er tre, der vidner på jorden: den (findes ikke i noget græsk manuskript
før det sekstende århundrede) [Denne udtalelse er usand.]  

 Good News Bible og New Jerusalem Bible udelader simpelthen vers 7
uden nogen bemærkning.

BEMÆRK:  Den  følgende  beretning  er  blevet  vidt  udbredt  af  modstandere  af
Johannine Comma, men det er blevet vist, at dens detaljer er upålidelige. ‘Erasmus
udelod Johannine Comma fra den første udgave (1516) af sit trykte græske Nye
Testamente på det grundlag, at den kun optrådte i den latinske oversættelse og ikke
i noget græsk manuskript. For at dæmpe det ramaskrig, der opstod, indvilligede han
i  at  genindføre  den,  hvis  blot  ét  græsk  manuskript,  som indeholdt  den,  kunne
findes. Da et sådant manuskript kort derefter blev opdaget, inkluderede han, bundet
af sit løfte, den omstridte tekst i sin tredje udgave (1522), og således opnåede den
permanent plads i Textus Receptus. Manuskriptet, som tvang Erasmus til at ændre
standpunkt, ser ud til at være 61, et manuskript fra det 15. eller 16. århundrede, som
nu opbevares  i Trinity College,  Dublin. Mange kritikere mener,  at  manuskriptet
blev skrevet på Oxford med det særlige formål at modbevise Erasmus, og dette er,
hvad Erasmus selv foreslog i  sine noter.’  Edward Hills:  The King James Bible
Defended, page 209.

4. Hvad er manuskriptbeviset, som støtter dette vers?
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BEMÆRK: ‘Johannine Comma  findes også i tretten andre græske manuskripter.
Den findes ikke i 501 græske manuskripter, hvor kun otte er ældre end det ældste
bevarede manuskript, som indeholder de omstridte ord. Jerome, som skriver sidst i
det 4. århundrede, bevidner, at ‘mange fejl er sket i hænderne af utro oversættere i
strid med troens sandhed, som har beholdt kun de tre ord vand, blod og ånd i
denne  udgave  og  udelader  at  omtale  Fader,  Ord  og  Helligånd,  hvori  især  den
katolske tro styrkes, og foreningen af substansen af Fader, Søn og Helligånd bliver
bevidnet.’ Den tidligste omtale af dette tekststykke var af Cypria (omkring 250) i
Kartargo.  To  spanske  biskopper  fra  det  4.  århundrede,  Priscillian,  som  blev
henrettet i 385, og Idacius Claus, som var Priscillians hovedanklager, citerede også
dette  vers.  I  det  5.  århundrede  blev  verset  ofte  citeret  for  at  forsvare  Kristi
guddommelighed  mod  arianske  kættere,  som  benægtede  denne  sandhed.
Cassiodorus  (480-570)  i  Italien  omtalte  dette  vers,  som  to  andre  latinske
manuskripter fra det 5. og 6. århundrede også gør. 98% af de latinske manuskripter
indeholder dette vers. Det udgør også en del af de valdensiske bibler. 
‘Valdeserne var  blandt de første  i  Europa, der  fik en oversættelse af  de hellige
skrifter.  Flere  hundrede  år  før  reformationen  havde de Bibelen  i  manuskript  på
deres eget modersmål. De havde den uforfalskede sandhed.’ Konfrontation, s. 50.

‘Disse tre er ét’

5. Hvilket internt bevis eksisterer der til støtte for dette vers?  

BEMÆRK:  Udeladelsen  af  Johannine  Comma er  forbundet  med  grammatisk
besværlighed. Hvis ordene udelades, er de resterende ord i vers 8, ånd, vand og
blod,  intetkøn,  dog  bliver  de  behandlet,  som  om  de  er  hankøn.  Men  ordene
‘Faderen,  Ordet  og  Helligånden’  er  hankøn,  og  hvis  de  forbliver  i  teksten,
forsvinder det grammatiske problem. På grund af dette er nogle lærde overbeviste
om, at de græske manuskripter, som udelader Johannine Comma, må være defekte
på dette punkt. Dette blev bemærket af Gregory fra Nazianzus (329-389).  (Andre
grammatiske og kontekstuelle problemer opstår, når disse ord udelades.) Det, der
kunne være sket, er, at mens en skribent var i gang med at kopiere sit manuskript,
kunne  han  have  forvekslet  to  på  hinanden  følgende  linjer,  som begyndte  med
identiske ord; han begyndte at kopiere vers 7, og måske faldt hans øje på vers 8, så
det, han skrev, inkluderede de første fem ord (i den græske) af vers 7 efterfulgt af
de resterende ord fra vers 8. Dette er ikke en usædvanlig kopieringsfejl, teknisk er
den kendt som homoiotoleuton (lignende afslutning).

6. Hvorfor kunne den være blevet udeladt fra de græske manuskripter?

78



Lektie 12: 11. – 17. september
BEMÆRK: ‘I løbet af det 2. og 3. århundrede led den græsk-katolske kirke under
et antal vranglære angående guddommen. En af disse, sabellianisme (opkaldt efter
Sabellius, dens oprindelig fortaler), lærte, at Faderen, Sønnen og Helligånden var
bogstavelig  talt  ét  i  den  betydning,  at  de  var  identiske.  Sabellianisterne  troede
således, at Faderen, da han er identisk med Kristus, led og døde på korset. I lyset af
denne strid, kan det siges, at sætningen ‘Disse tre er ét’ lærer den sabellianistiske
vranglære.  Og  hvis  manuskripter  blev  opdaget  under  denne  strid,  som  ikke
indeholdt  disse  ord,  er  det  let  at  se,  hvordan  de,  som  var  modstandere  af
sabellianisme, ville fremme de skamferede manuskripter som dem, der fremstillede
den  sande  tekst,  og  betragte  Johannine  Comma som  en  kættersk  tilføjelse.
Imidlertid forblev Johannine Comma i Vesten, hvor Sabellianisme havde lidt eller
slet ingen virkning, og det ser ud til at have været ubestridt. Den findes således i de
latinske manuskripter, der var i omløb blandt vestlige kristne.    

‘Jeg og Faderen, vi er ét’

7. Strider Johannine Comma mod Skriften? Joh. 10, 30.  

BEMÆRK: ‘Kristus, Ordet, Guds enbårne Søn, var ét med den evige Fader, ét i
natur, i karakter, i hensigt, det eneste væsen, der kunne komme ind i alle Guds råd
og hensigter. “Hans navn skal være: Underfuld-Rådgiver, Vældig-Gud, Evigheds-
Fader, Fredsfyrste.” Es. 9, 6. “Hans udspring er fra fordum, fra evigheds dage.”
Mika 5, 1. Jøderne havde aldrig før hørt sådanne ord fra menneskelige læber. Der
var en overbevisende magt i dem, for det var, som om guddommelighed trængte
gennem det menneskelige, da Jesus sagde: “Jeg og Faderen, vi er ét.” Kristi ord var
fulde af dyb betydning, da han gjorde fordring på, at han og Faderen var af én
substans  og besad  de  samme egenskaber.  Guds Søn var  himmelens  anerkendte
regent, ét i magt og autoritet med Faderen.’ SDA Bible Commentary,  bind 7A, s.
437.

8. Hvilke vers  viser,  at  Helligånden er Gud? Sammenlign ApG. 5,  3  med
ApG. 5, 4.

BEMÆRK: ‘Helligånden virker i os for at få os til at arbejde på vor egen frelse.
Det er den praktiske lektie, Helligånden søger at lære os. “Gud er den, som virker i
jer både at ville og at virke, for at hans gode vilje kan ske.”’ Budskaber til de Unge,
s. 147.
‘Helligånden er en person, for han vidner sammen med vor ånd, at vi er Guds børn.
Når dette vidnesbyrd gives, bærer det sit eget bevis med sig. På sådanne tidspunkter
tror vi og er sikre på, at vi er Guds børn.’ Evangelism, s. 616.
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‘Fordærvelige vranglærdomme’

9. Hvilke vranglærdomme er i omløb i dag angående guddommen? Betragt 2
Pet. 2, 1.

BEMÆRK: Jehovas vidner benægter Kristi guddommelighed og foreslår i  deres
‘Ny Verden’ oversættelse af Joh. 1, 1, at Kristus er ‘en gud’ snarere end Gud. De
benægter  Helligåndens  personlighed.  Disse  vildfarelser  er  blevet  vidt  udbredt
gennem Jehovas vidnernes dør til dør arbejde. Mormoner lærer, at Gud engang var
et mennesket, og at alle mennesker til sidst vil blive Gud.
 
10. Hvilken anden gammel vranglære er for nylig blevet genoplivet?.

BEMÆRK: For nylig er en vildfarelse, der først blev fremført af en katolsk munk
kaldet  Roscelin  fra  det  11.  århundrede  fra  Compiégne i  Frankrig,  dukket  op til
overfladen  igen.  Roscelin  lærte,  at  der  er  tre  separate  guder.  Han lærte,  at  den
eneste måde, hvorpå det kunne siges, at de var ét, var i formål. Denne vildfarelse,
tritheism,  er  aldrig  blevet  accepteret  af  nogen  kristen  menighed.  (Dog  lærer
mormonerne noget  lignende.)  Fortalere  for  denne gamle  vranglære  kalder  deres
synspunkt  ‘Guddommen.’  De  hævder,  at  læren  om,  at  Gud  er  Én,  som  har
åbenbaret  sig  selv  til  menneskeheden  i  tre  personer,  er  kætteri  opfundet  af
romerskkatolikker,  og  at  ordet  ‘treenighed’,  som  er  dannet  af  Theophilus  fra
Antiokia  i 170 for at udtrykke denne sandhed, egentlig er et romerskkatolsk ord.
Begge disse påstande er historisk set usande.    

‘Han er én, og at der ikke er nogen anden end Ham’

11. Hvorfor  er  det  vigtigt  at  acceptere  Kristus  som Gud? Læs Heb.  1  og
betragt Joh. 20, 28.

BEMÆRK: ‘Der er dem, som hævder at have stort lys, … som fornægter Kristi
guddommelighed,  og  ved  at  gøre  dette  fornægter  de  Faderen,  som  Kristus
repræsenterede på jorden. “Enhver, som fornægter Sønnen, har heller ikke Faderen;
den, som bekender Sønnen, har også Faderen.” De grupper, der fornægter Faderen
og Sønnen, er i  hurtig vækst i  verden, og navnet,  som Bibelen har givet  denne
gruppe, er antikrist. Der er mange, hvis navne står i menighedens protokol, som
hævder at besidde overlegen fromhed; og dog hvis Kristus skulle vise sig blandt
dem, ville de irettesætte Guds Søn. Der er mennesker, som bekender sig til at være
evangeliets tjenere, som lærer vranglære og vildleder mange og fører tusinder på
frafaldets vej.’ Youth’s Instructor, 27. september 1894.
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12. Lærer Bibelen at Faderen, Sønnen og Helligånden er én Gud frem for tre
guder? Matt. 28, 19. Betragt Es. 44, 6; 45, 5; Jak. 2, 19.

BEMÆRK: Bemærk at Faderen, Sønnen og Helligånden har ét navn.
‘Guddommen  blev  rørt  af  medlidenhed  for  slægten,  og  Faderen,  Sønnen  og
Helligånden gav sig til at udarbejde frelsesplanen. For at udføre denne plan blev det
besluttet, at Kristus, Guds enbårne Søn, skulle give sig selv hen som et offer for
synd. Hvilket målebånd kan måle dybden af denne kærlighed? Gud ville gøre det
umuligt for mennesket at sige, at han kunne have gjort mere. Med Kristus gav han
alle  himmelens  ressourcer,  så  intet  skulle  mangle  i  planen  for  menneskets
oprejsning. Her er kærlighed, hvis overvejelse burde fylde sjælen med uudtrykkelig
taknemmelighed!  O,  hvilken  kærlighed,  hvilken  uforlignelig  kærlighed!
Overvejelsen af denne kærlighed vil rense sjælen for al selviskhed. Den vil lede
disciplen til at fornægte selvet, tage korset op og følge Genløseren.’  Counsels on
Health, s. 222.
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‘Mange, der fordrejer Guds ord’

UDENADSVERS: ‘Vi bærer os nemlig ikke ad som så mange, der fordrejer Guds
ord, men ud af et rent sind, ja, ud af Gud, taler vi i Kristus for Guds åsyn.’ 2 Kor. 2,
17 [efter King James].
STUDIEHJÆLP: Lys fra det Høje, s. 131.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Ordsp. 30, 5-6.
LEKTIENS MÅL: At overveje om nøjagtigheden af en bibeloversættelse faktisk
betyder noget.

Forfatterens bemærkning: Arthur Maxwell skrev i sin bog, Your Bible and You,
at: ‘Hvis din bibel tilfældigvis er en kopi af King James oversættelsen fra 1611
eller Douai oversættelsen fra 1582 eller Revised Standard oversættelsen fra 1952
eller en moderne oversættelse som den af Weymouth, Moffat, Goodspeed, Knox
eller Phillips, er det lige meget. Læs videre. Læs alle de oversættelser, du kan få.
Du vil  finde meget  godt  i  hver  af  dem.'  Disse  lektier  har  påpeget,  at  ikke alle
oversættelser siger det samme eller lærer det samme. Bør vi, som Maxwell siger,
anskaffe os alle de oversættelser, vi kan? Bør vi betragte dem alle som værende lige
så gyldige i at overbringe Guds ord? Eller behøver vi at være klar over, at nogle
oversættelser faktisk fordrejer Guds ord?

Indledning
‘Satan kunne ikke længere holde Bibelen væk fra folket; den var nu kommet inden
for alles rækkevidde. Men han ledte tusinder til at acceptere falske fortolkninger og
dårlige  teorier  uden  selv at  granske  Bibelen  for  at  lære  sandheden.  Han  havde
fordrejet Bibelens læresætninger, og traditioner, som ville ødelægge millioner, blev
rodfæstede. Kirken støttede og forsvarede disse traditioner i stedet for at kæmpe for
den tro, som én gang for alle er blevet overgivet de hellige. Og mens de var helt
uvidende om den tilstand og fare, de befandt sig i, nærmede kirken og verdenen sig
hastigt  denne jords  histories  mest  højtidelige  og skelsættende periode,  perioden
med åbenbarelsen af Menneskesønnen.’ The Story of Redemption, s. 355.

‘Et lys på min sti’

1. Med hvad bliver Skrifterne sammenlignet? Sal. 119, 105.   

BEMÆRK: ‘Bibelen er en bog, der åbenbarer rets- og sandhedsprincipperne. Den
indeholder alt, hvad der er nødvendigt for sjælens frelse, og på samme tid er den
tilpasset  til  at  styrke  og  opdrage  sindet...  Gud  har  omsorg  for  os  som
forstandsvæsener, og han har givet os sit ord som en lygte for vore fødder og et lys 
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på vor sti. “Tydes dine ord, så bringer de lys, de giver enfoldige indsigt.” [Sal. 119,
130.] Det er ikke blot at læse ordet, der vil udvirke det resultat, som himmelen har
til hensigt, men den sandhed, som er åbenbaret i Guds ord, må komme ind i hjertet,
hvis det gode, der er hensigten, skal opnås.’ Christian Education, s. 108.

2. Hvordan bliver vi  advaret  om, at det,  vi  tror,  er lys,  faktisk kan være
mørke? Luk. 11, 35. Sammenlign med Es. 5, 20.

BEMÆRK: ‘Gud er lys, og der er overhovedet ikke mørke i ham. Dersom der ikke
var lys, ville der heller ikke være nogen skygge. Men mens skyggen kommer på
grund af solen, bliver den ikke frembragt af den. Det er en eller anden hindring, der
forårsager skyggen. Således kommer mørket ikke fra Gud, men er et resultat af en
forstyrrende genstand mellem sjælen og Gud. Tilsidesættelse af det lys, Gud har
givet, bringer det sikre resultat. Det skaber en skygge, et mørke, som er mørkere på
grund af lyset, som er blevet sendt… Satan arbejder konstant på at lede mennesker
til at fornægte lyset. Der er blot et skridt fra den direkte sti til en afvigende sti, hvor
Satan leder  vejen,  og hvor lys  er  fuldstændig mørke, og mørke lys.’  Our High
Calling, s. 26.

‘Hvis en basun giver utydelig lyd’

3. Hvordan  advarer  Paulus  om  de  farer,  der  opstår,  når  budskabet  er
forvirrende? 1 Kor. 14, 8.

BEMÆRK:  En  konsekvens  af  mangfoldigheden  af  bibeludgaver  med  deres
modstridende udlægninger er, at en eller anden i løbet af bibelstudiet vil sige: Men
det siger  ikke sådan i  min Bibel.  Således opstår  der usikkerhed og forvirringen
omkring  Guds  ords  budskab.  Prædikanter  kan  blive  fristet  til  at  udvælge
skriftsteder fra en udgave, som støtter deres egne ideer, frem for at tillade Guds ord
at danne deres ideer. Menighedslæsning eller citering i kor bliver vanskeligere eller
umuligt, når forskellige udgaver af Bibelen bruges.  Og når variationerne faktisk
ændrer Skriftens betydning, da giver basunen sandelig en utydelig lyd.

4. Hvilken lignelse fortalte Jesus angående en sådan forvirring? Luk. 6, 39.

BEMÆRK: ‘Det er ikke sikkert at betro arbejdet med at granske Skrifterne til et
andet menneske at gøre for os, ligegyldig hvor lærd han end kan være. Hvis han
ikke har  en  levende forbindelse  med Gud,  vil  han  vildlede sindet  og forårsage
mange sjæles ødelæggelse. “Kan en blind vel lede en blind? Vil de ikke begge falde
i grøften?”’ Bible Echo, 3. december 1894.
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‘Mange, der fordrejer Guds ord’

5. Hvad sagde Paulus om dem, der på hans tid fordrejede Guds ord? 2 Kor.
2, 17a.

BEMÆRK:  Et  karakteristisk  træk  ved  de  senere  år  har  været  fremkomsten  af
bibeloversættelser, der er fremstillet med det formål at fremme bestemte sekteriske
gruppers eller læresætningers synspunkter. Den mest indflydelsesrige af disse, dog
i sig selv ikke særlig succesfuld, var Revised Version af Westcott og Hort [1881].
Westcott  og Horts  stærkt  reviderede  græske  Nye  Testamente  har  praktisk taget
påvirket enhver efterfølgende oversættelse. Westcott og Hort var anglokatolikker
med et stærkt engagement i åndemaneri.

6. Hvilket princip gav Kristus,  som kan hjælpe os til  at bestemme,  hvilke
bibeloversættelser vi skal undgå? Matt. 7, 15-18. Sammenlign med Jak. 3,
11-12.

BEMÆRK: Kan vi forvente, at oversættelser fremstillede af dem, som ‘prædiker et
andet evangelium, som ikke er et andet,’ vil være en pålidelig vejviser for Guds
folk? I betragtning af især den romerskkatolske kirkes lange krig mod skrifterne
burde vi da forvente, at de romerskkatolske oversættelser er troværdige? 
‘Lærere, som fremholder usandhed, vil opstå for at drage jer bort fra den trange sti
og den snævre port. Vogt jer for dem! Selvom de skjuler sig i fåreklæder, er de
indvortes  glubende  ulve.  Jesus anviser  en prøve,  ved hvilken falske  lærere  kan
skelnes fra de sande. “Af deres frugter skal I kende dem,” siger han. “Kan man
plukke druer af tjørn eller figner af tidsler?” Vi opfordres ikke til at prøve dem efter
deres skønne taler og høje bekendelser. De skal dømmes efter Guds ord. “Til loven
og  til  vidnesbyrdet!”  Dersom  de  ikke  taler  overensstemmende  med  dette  ord,
skyldes det, at de er “uden morgenrøde.” “Hør op, min søn, med at høre på tugt og
så fare vild fra kundskabsord.” Hvilket budskab bringer disse lærere? Leder det dig
til at frygte og ære Gud? Leder det dig til at åbenbare din kærlighed til ham ved at
vise lydighed mod hans befalinger? Dersom menneskene ikke indser morallovens
betydning, dersom de ringeagter Guds bud, dersom de bryder en af de mindste af
hans befalinger og lærer menneskene at gøre således, vil de blive agtet for intet i
Guds øjne.  Vi  kan  vide,  at  deres  påstande er  grundløse.  De udfører  netop  den
gerning, der havde sin oprindelse hos mørkets fyrste, Guds fjende.’ Med Mesteren
på Bjerget, s. 144-145.    
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‘Læg intet til hans ord’

7. Hvilken salgs fordrejning af Guds ord bliver vi især advaret imod? Ord.
30, 6.  

BEMÆRK: ‘De, som ved deres menneskelige udlægning, får Skriften til  at sige
det,  som Kristus  aldrig  har  lagt  i  den,  svækker  dens  kraft  og  får  Guds  røst  i
instruktion og advarsler til at vidne falsk. De vil gerne undgå ubehagligheden, der
kommer af at adlyde Guds krav, og de er blevet skilte, der peger i den forkerte
retning,  til  falske  stier,  som  fører  til  overtrædelse  og  død.’  Fundamentals  of
Christian Education, s. 386.

8. Hvilken advarsel blev givet dem, som piller ved Åbenbaringsbogen? Åb.
22, 18-19.

BEMÆRK: ‘Alfa og omegas erklæring om straffen for at gøre et eneste ord, der er
talt af Guds mund, uvæsentligt,  er den frygtelige fordømmelse, at de skal få de
plager, der er skrevet om i bogen, deres navne skal fjernes fra livets bog og fra den
hellige stad.’ Fundamentals of Christian Education, s. 387.

‘Hvert ord, som udgår af Guds mund’

9. Hvordan understregede Jesus vigtigheden af alle Guds ord? Matt.  4, 4.
Sammenlign med 5. Mos. 8, 3.

BEMÆRK: ‘Vil du tilpasse dig det guddommelige billede? Vil du drikke det vand,
som Kristus vil give dig, som i dig vil blive et kildespring til evigt liv? Vil du bære
frugt til Guds ære? Vil du forfriske andre? Så gransk skrifterne med et hjerte, der
hungrer efter livets brød, Guds ord, og lev ved hvert ord, som udgår af Guds mund.
Din sjæls helliggørelse og retfærdiggørelse vil resultere af tro på Guds ord, som
fører til lydighed mod dets befalinger. Lad Guds ord være for dig som Guds røst,
der vejleder dig og siger: “Her er vejen, I skal gå!” Es. 30, 21. Kristus bad: “Hellige
dem ved sandheden! Dit ord er sandhed.” Joh. 17, 17.’ The Faith I Live By, s. 21.
‘Hver sætning og hvert ord har vægt og betydning.’ Christ Triumphant, s. 311.
 
10. Hvordan understregede Paulus vigtigheden af Guds ord? Heb. 4, 12.

BEMÆRK: ‘Bibelens sandheder, som bevares i sind og tanke og adlydes i livet,
overbeviser  og omvender sjælen,  forvandler  sindet  og trøster  og opliver  hjertet.
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Ordet gør de stolte ydmyge, de fordærvede sagtmodige og angerfulde, de ulydige
lydige.  De syndige vaner,  der falder  mennesker naturlige,  er sammenvævet med
den  daglige  udøvelse.  Men  ordet  befrier  for  de  kødelige  lyster.  Det  gransker
tankerne og sindets hensigter. Det sønderdeler marv og ben, det bortskærer kødets
lyster og gør mennesker villige til at lide for deres Herre.’  At jeg må kende Ham,
12. juli.    

‘Mine to vidner’

11. I hvilken profeti bliver vi vist Satans lange krig mod Skrifterne? Åb. 11, 3-
12.

BEMÆRK: ‘De to vidner er Det Gamle og Det Nye Testamente. Begge er vigtige
vidnesbyrd  om  Guds  lovs  oprindelse  og  stedsevarighed.  Begge  er  ligeledes
vidnesbyrd om Guds frelsesplan. Forbillederne, ofrene og profetierne i Det Gamle
Testamente viser frem til en kommende Frelser. Det Nye Testamentes evangelier
og breve beretter om en Frelser, der kom nøjagtig, som profetierne havde forudsagt.
“De skal profetere i et tusinde to hundrede og tresindstyve dage, klædte i sæk.” I
størstedelen af dette tidsrum førte Guds vidner en upåagtet tilværelse. Pavedømmet
søgte at skjule sandhedsordet for folket og satte falske vidner til at modsige dets
vidnesbyrd. Når Bibelen blev forbudt af religiøse og verdslige myndigheder, når
dens  vidnesbyrd  blev  forvansket,  og  man  gjorde  sig  alle  anstrengelser,  som
mennesker og dæmoner kunne finde på for at vende folks opmærksomhed fra den,
når  de,  der  turde  forkynde  dens  hellige  sandhed,  blev  jaget,  forrådt,  torteret,
begravet i fængselsceller, gjort til martyrer for deres tro eller tvunget til at flygte op
i bjergene og ned i klippe- og jordhuler – så profeterede de trofaste vidner, klædte i
sæk. Men de blev ved med deres forkyndelse i alle de 1260 år. I de mørkeste tider
var der trofaste mænd, der elskede Guds ord og værnede nidkært om hans ære.
Disse trofaste tjenere fik visdom, styrke og myndighed til at udbrede hans sandhed
i alle disse år.’ Konfrontation, s. 227-228.
Hvordan fører Satan krig mod Skrifterne i dag?

12. Hvorfor skal de, som påtager sig opgaven med at oversætte Guds ord,
være varsomme? Ord. 30, 5; Sal. 12, 7.

BEMÆRK: ‘Er Skrifterne vage og inkonsekvente? Er der noget grundlag for de
stridende  meninger  og  forskellige  overbevisninger  og  læresætninger,  som  der
fæstes lid til i den religiøse verden? Hvis der er tilfældet, kan vi nære tvivl om
deres guddommelige oprindelse, for det er ikke Guds inspiration, som leder folk til
at  have  forskellige  meninger.  De,  som har  påtaget  sig  at  fortolke  Bibelen,  har
forvansket Guds ord og fordrejet Skriften fra dens sande betydning ved at forsøge
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at  bringe  Guds  sandhed  i  harmoni  med  menneskers  påfund  og  læresætninger.
Skriften er forvansket og misbrugt, og sandhedens juveler bliver sat i en ramme af
vildfarelse. Disse lærere er blændede og kan ikke tydeligt skelne, hvad Skrifternes
sande betydning er.’ This Day With God, s. 164.
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