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Samverka med Gud för Din Frälsning

Han söker att dra oss till Sig med kärlek och vänlighet. Vi reagerar genom att lära
känna Honom med studium och bön.

Han överbevisar om synd, rättfärdighet och dom, så att skuldkänslor uppstår. Vi
medger vår skuld utan att skylla på andra.

Han skänker oss ånger, så att äkta hjärtesorg över synd uppkommer. Vi erkänner
med förkrossat hjärta, och uppger all rätt till det egna jaget och synd.

Han förlåter och renar från all synd samt skapar ett nytt hjärta och sinne. Vi tror
på detta och upplever rening och förnyelse.

Han bor i oss genom den Helige Ande, givande oss kraft till att utföra Hans vilja.
Vi lever ut det som Han verkar i vårt inre, vilket utmynnar i frukt till Hans ära.

Han larmar oss när vi frestas,  och ger oss kraft till  att  stå emot frestaren. Vi
underkastar oss Honom och står emot genom Hans kraft. Så vinner vi seger.

Han blir vår Försvarsadvokat och vädjar för oss om vi faller. Vi ångrar oss och
vänder oss åter till Honom, så att Han kan återupprätta oss hos Sig Själv.

Genom Kristus har Gud utverkat vår fullständiga frälsning.

Evangeliet är Kraft

Kall Ljum Varm
Självisk Kristus fortfarande Delvis Kristus i
utanför självisk Dig Jag i Dig
köttslig andlig Du i mig

Ånger Förlåtelse

En levande väg

1. Vad skall jag göra för att ärva evigt Liv?

”En man i hög ställning frågade Jesus: ’Gode Mästare, vad skall jag göra för att få
evigt liv?’” Lukasevangeliet 18:18

Denna fråga är den viktigaste, som vi kan ställa, och sedan finna svaret i Guds
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Ord.
”Vill du gå in i livet, så håll buden.’ Han frågade honom: ’Vilka?’ Jesus svarade:

’Du skall inte mörda, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du
skall inte vittna falskt, Hedra din far och mor och Du skall älska din nästa som dig
själv.’ Då sade den unge mannen till Jesus: ’Allt detta har jag hållit. Vad är det mer
som fattas?’” Matteusevangeliet 19:17-20

”Jesus kände sig dragen till den unge mannen. Han visste att han var uppriktig
när han sade: ’Allt detta har jag hållit från min ungdom.’” Vändpunkten, s. 517

Han var en rejäl, uppriktig ung man. Han varken mördade, stal, eller bedrev hor.
Dock hade han ett stort fel!

”Hans  uppfattning  om  lagen  var  ytlig.  Med  mänskliga  mått  mätt  hade  han
bevarat en fläckfri karaktär. I stort sett hade hans liv varit felfritt, utåt sett. Han
trodde verkligen att  hans lydnad varit  utan brist.  Ändå var han rädd för  att  det
kunde finnas något som inte stod rätt till mellan honom och Gud. Det var det som
låg bakom frågan: ’Vad är det som fattas?’” Såningsmannen, s. 325

”Jesus läste rådsherrens tankar. Det var bara ett han saknade, men detta inrymde
en livsavgörande princip. Han behövde Guds kärlek i sitt sinne. Om inte denna brist
blev tillgodosedd, skulle det visa sig ödesdigert för honom.” Vändpunkten, s. 518

Vad innebär ”livsavgörande”? Något som är ovillkorligen nödvändigt för livet.
Han behövde Guds kärlek i sinnet, inte bara mänsklig kärlek.

”Jesus svarade: ’Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de
fattiga. Då skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig.’ När den
unge  mannen  hörde  detta,  gick  han  bedrövad  sin  väg,  ty  han  ägde  mycket.”
Matteusevangeliet 19:21-22

Och Jesus blev sannerligen bedrövad över att han gick sin väg.
”En väg kan synas rätt för en människa, men till slut kan den leda till döden.”

Ordspråksboken 14:12
Den unge mannen hade befunnit sig på vägen till döden, och valde att stanna på

den. Han var en väldigt självisk ung man, som ville behålla sina ägodelar för sig
själv och ej dela med sig till andra. Han saknade Guds kärlek i hjärtat.

”Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger
sitt  hjärta  för  honom,  hur  kan  då  Guds  kärlek  förbli  i  honom?”  Första
Johannesbrevet 3:16-18

”Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som
älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud,
ty Gud är kärlek.” Första Johannesbrevet 4:7-8
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”Om du inte själv vill låta självuppoffrande kärlek bli ledmotivet i ditt liv, så
som det  är  för  Gud, kan du aldrig lära dig att  uppskatta honom rätt.”  Men jag
säger…, s. 34

”Kärlek ligger till grund för gudlighet. Ingen människa kan uppriktigt älska Gud
om hon inte osjälviskt älskar sin nästa. Men vi kan aldrig få en sådan anda genom
att försöka älska andra. Vad vi behöver är Jesu kärlek i vårt inre. När jaget uppgår i
Jesus kommer kärleken fram spontant.” Såningsmannen, s. 319

”Om ni  har  kärlek  till  varandra,  skall  alla  förstå  att  ni  är  mina  lärjungar.’”
Johannesevangeliet 13:35

”Kärleken  gör  inte  något  ont  mot  sin  nästa.  Alltså  är  kärleken  lagens
uppfyllelse.” Romarbrevet 13:10

Din nästa är den person som behöver Din hjälp. Din nästa är Din hustru. Din
nästa är Ditt barn. Hur behandlar vi nästan i den egna familjen? Älskar vi dem
verkligen med Guds kärlek? Hurdan är Guds kärlek?

”Kärleken är tålig och mild [även när ens barn är olydiga, är kärleken fortfarande
tålmodig och vänlig], kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst,
den uppför sig inte illa, den söker inte sitt [det skulle inte förekomma familjegräl,
om vi hade den sortens kärlek. Vi skulle tålmodigt dryfta saken, be rörande den och
hitta en lösning], den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda [även när andra
inte håller med oss, eller skadar oss]. Den gläder sig inte över orättfärdigheten men
har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting,
den uthärdar allting [med tålighet och mildhet, utan irritation eller harm].” Första
Korintierbrevet 13:4-7

”Kristi kärlek driver oss” Andra Korintierbrevet 5:14 
När jag yttrar detta, får jag ofta till svar: ”Men vi är bara människor! Hur kan vi

äga den sortens kärlek?” Om vi bara är människor, är vi inte kristna. Kristna är
delaktiga av Guds natur. De har Kristus i sig, härlighetens hopp. De är fyllda av
den Helige Ande, och ”Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige
Ande, som han har gett oss.” Romarbrevet 5:5

”Många  lurar  sig  själva.  Kärlekens  grundsats  finns  nämligen  icke  i  deras
hjärtan.” Sons and Daughters of God, s. 49

”Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore
jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk
gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så
att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag
delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte
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hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna.” Första Korintierbrevet 13:1-3
Jag växte upp i en bekännande kristen familj. Jag var det andra av elva barn. Min

far var sträng i sin uppfostran av oss barn för att vi skulle lyda våra föräldrar och
Gud. Men han kunde inte behärska sig själv. Om någon inte samarbetade, blev han
lätt otålig och ofta väldigt arg. Och då skyllde han sina misslyckanden på oss barn.
Guds kärlek styrde honom inte.

Pappa skulle ha försvarat de sanningar han trodde på om han så hade måst bli
martyr, men han skulle inte ha vunnit något! Och man kan hålla tio Bibelstudier om
dag och sedan bråka hemma med familjen och ändå tro sig vara en arbetare åt Gud.
Så tragiskt!

”Vi kan vara aktiva, vi kan göra mycket, men utan en sådan kärlek som Jesus
hade kan vi aldrig räknas till familjen i himlen.” Såningsmannen, s. 121

Jag  gillade  att  lyda  och  kom  därför  väl  överens  med  mina  föräldrar  under
uppväxten. Jag var fast förvissad om, att jag befann mig på vägen till himmelen.
Glatt hjälpte jag dem med alla mina syskon och med arbetet på gården. Men sedan
jag gift mig och fått egna barn, blev det genast svårare. Maken och jag tyckte inte
alltid likadant beträffande barnuppfostran och bråkade ofta om den saken. Båda två
stred för sin åsikt. Jag ansåg mig bättre kunna uppfostra barn eftersom jag var den
som alltid tagit hand om mina yngre syskon. Min man saknade erfarenhet av barn
och då han uppträdde själviskt eller strängt mot barnen, fick jag agg mot honom.
Då barnen var odygdiga och vi blev otåliga och irriterade, lade vi skulden på dem!
Dock försökte vi att vara goda föräldrar, utan att inse att vi enbart drevs av vår
mänskliga kärlek.

År 1970 kom vi hem från vårt missionsuppdrag i Indien och jag reste på besök
hos mina föräldrar. Under min vistelse hos dem förde flera av mina syskon, som
också  var  på  besök,  ämnet  rättfärdighet  genom tro  på  tal.  Flera  av  dem hade
studerat saken under längre tid. Då de talade härom med far, uttryckte de en del
tankar  som skiljde  sig  från  hans  uppfattning  om frälsning.  Med  mig  på  plats,
hoppades han kunna gå till botten med frågan. Jag var ju missionärshustru! Jag satt
inne med svaren, trodde pappa.

Alltså frågade far mig: ”Margaret, har de rätt?”, då syskonen beskrev sina nya
insikter. Varje gång kunde jag endast svara: ”Far, jag vet inte.” Jag hade arbetat för
Gud, men hade inte studerat Hans Ord ingående. Jodå, jag läste min Bibel, men jag
förstod inte hur jag skulle livnära mig på Ordet så att det skulle bli en kraft i mitt
liv. Jag läste Skriften ytligt!

Då diskussionen fortsatte, blev pappa allt mera orolig. Hade han byggt sitt hopp
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om frälsning på kvicksand? Hans tro gick, kort sagt, ut på att tro på Jesus, gör Ditt
bästa,  så  kommer  Du  att  stegvis  betvinga  Dina  synder.  Helgelsen  är  ju  ett
livstidsverk, inte sant?

Så under stor del av sitt liv hade han försökt att besegra sina synder ilska, agg,
irritation, otålighet, stridslystnad och lusta. Han trodde alltid att han befann sig i ett
frälsande förhållande, där Kristi rättfärdighet täckte honom även då han syndade
medvetet. Nu fick han höra om behovet av att rena hjärtat och få Guds kraft till att
avstå från synd samt att Kristi rättfärdighet inte skyler över synd.

Under samtalets gång var inte far den ende, som blev besvärad. Det blev även
jag, ty jag måste erkänna min okunskap om rättfärdighet genom tro. Min religion
var i mångt och mycket lik min fars. Gör Ditt bästa för att lyda Gud! Och eftersom
mina skötesynder var små i jämförelse med hans, tycktes jag vinna seger.

Pappa var 78 år gammal då, och hade hjärtfel som kunde medföra döden när som
helst. Han visste att endast segrare skulle nå himmelen {se Uppenbarelseboken 2:7,
11, 17, 26; 3:5, 12, 21}, och han var ingen segrare! Han hade fortfarande en 18-årig
son boende hemma. Denne hade fötts tolv år efter de andra barnen, och retade upp
honom  värre  än  alla  sina  tio  syskon  tillsammans  gjorde.  Under  tyngden  från
insikten av sitt bekymmer ropade han: ”Margaret, hjälp mig!”

”Överallt finns det hjärtan som ropar efter något som de saknar. De längtar efter
en kraft  som kan ge dem seger över synden, en kraft som kan befria dem från
fångenskapen under det onda, en kraft som kan ge dem hälsa, liv och frid.” Hälsa
för Hela Människan, s. 112

Då jag blickade in i pappas bedjande ögon, slog det mig plötsligt att jag inte hade
något att erbjuda en syndare. Jag kunde ha sagt: ”Ansträng Dig litet mera, pappa!”
Men han hade ansträngt sig hela livet, och i det ögonblicket insåg jag att detta inte
var det rätta svaret. Alltså teg jag.

Jag for  hem,  beslutsam att  göra något för  att  hjälpa min far.  Jag började att
noggrant studera för att se vad det egentligen innebär att vara en kristen. Till en
början var det tråkigt, men jag fortsatte och gradvis blev Bibeln levande vatten och
levande bröd åt min själ.

”När de ’äter’ hans Ord kommer de att  finna,  att  det är Ande och liv. Ordet
tillintetgör den naturliga, jordiska naturen i oss och ger oss ett nytt liv i Kristus
Jesus.” Vändpunkten, s. 387

Under mina studier fann jag svar, och för första gången förstod jag att jag bara
hade ett sken av gudsfruktan, och saknade evangeliets kraft. Utåt sett tycktes jag
kunna lyda Guds Tio Bud, men jag hade inte lärt mig att överlåta mitt sinne till
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Guds Andes kontroll så att jag kunde lyda i tro.
”Många som kallar sig kristna är egentligen inget annat än moralister. {…} De

upplever den helige Andes verk som något främmande”. Såningsmannen, s. 258
Eftersom jag av naturen var lydig, och emedan mina föräldrar lärde mig att lyda

dem och Gud, kom jag omedvetet att förlita mig på min lydaktighet. Jag trodde mig
vara en framgångsrik kristen.

”Människor  är  mer  ovetande  om  frälsningsplanen  och  behöver  mera
undervisning  i  detta  alltmer  viktiga  ämne  än  i  något  annat.”  Vägledning  för
Församlingen, Band 1, s. 566

”Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud, men de saknar den rätta insikten.
De känner  inte rättfärdigheten från Gud utan strävar efter  att  upprätta  sin  egen
rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud.” Romarbrevet
10:2-3

”Äkta  tro  tar  Kristi  rättfärdighet  i  anspråk,  och  syndaren  blir  segrare  med
Kristus.  Han  är  nämligen  delaktig  av  Guds  natur,  och  på  så  sätt  förenas
gudomligheten och det mänskliga.

Den som försöker  att  nå  himmelen  genom sina  egna ansträngningar  att  lyda
buden,  försöker  det  omöjliga.  Människan  går  ej  att  frälsa  utan  lydnad,  men
handlingarna skall inte vara hennes egna. Kristus skall verka i personen både Sin
vilja och gärning, så att Hans goda vilja skall ske” Selected Messages, Band 1, sid.
363-364 {jämför Filipperbrevet 2:13}

Då jag först berättade för min man om dessa upptäckter, började han också att
söka. Han hade varit pastor i tjugo år, men ej förstått evangeliets verkan.

”Vi behöver vara kunniga om frälsningsplanen. Det finns inte en på hundra som
själv förstår Bibelns sanning om detta ämne som är så väsentligt för vårt nuvarande
och eviga bästa.

Människans och Guds fiende vill inte att denna sanning tydligt framförs. Han vet
nämligen att om folket tar emot den helt och fullt, blir hans makt bruten.” Review
and Herald, 3. September, 1889

I det att vi studerade och båda överlät våra hjärtan till Gud, förändrades våra liv.
Snart nog insåg våra barn att mamma och pappa upplevde något verkligt i sina liv,
så de ville också studera för att själva finna andligt liv. Vår son Arlen var tjugotre
år, vår dotter Cheryl var tjugotvå och redan gift, och vår yngsta, Lorna, var fjorton.

Då Cheryl kom hem på besök, delgav vi henne vår nyligen gjorda erfarenhet och
förståelse av frälsningen. Hon utropade: ”Men det är ju vad jag har sökt efter i hela
mitt liv! Hur får jag den upplevelsen?” Vi rekommenderade henne att tillbringa tid
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med Jesus, så att hon verkligen skulle lära känna Honom genom att läsa Hans Ord
och förstå Hans lära. Några veckor senare ringde hon mig och sade: ”Mamma, det
går inte! Jag läser bara en massa ord. De ter sig meningslösa.” Hon hade också läst
ytligt. Jag manade henne att fortsätta tills orden blev till levande vatten och levande
bröd.

Vår yngsta dotter, Lorna, beslutade sig för att stanna hemma från skolan ett år
och enbart läsa Bibeln och Profetians Andes skrifter. Hon fattade beslutet att följa
Gud under den tiden, och det hela var en sådan välsignelse.

”I kampen för evigt liv kan vi inte lita på andra. Livets bröd måste var och en äta.
Vi måste individuellt äta det, för att själ, kropp och sinne må upplivas och stärkas
av dess förvandlande kraft.” Testimonies to Ministers, s. 385

”Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som
tror,… Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står
skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro.” Romarbrevet 1:16-17

Sedan jag personligen upplevt evangeliets kraft, bad jag att Herren måtte skicka
mig tillbaka till min far och hela min familj. Jag längtade efter att delge dem de
underbara frälsningens sanningar som jag upptäckt.

”För att kunna övertyga andra om kraften i Kristi nåd, måste vi känna dess kraft i
våra egna hjärtan och liv.” Hälsa för Hela Familjen, s. 411

”Evangeliet bör inte presenteras som en livlös teori, utan som en levande kraft
som kan förändra livet. Gud önskar att hans tjänare skall vittna om att människor
genom Guds nåd kan få en Kristuslik karaktär, och att de kan glädja sig i vissheten
om hans stora kärlek.” Hälsa för Hela Familjen, s. 72

Då jag frambar mitt vittnesbörd för min familj, var jag så tacksam för att min far
och mor reagerade på evangeliets frälsande budskap.

Vissa syskon sade till mig: ”Det här kommer att förändra hela våra liv. Det här
får Du inte hålla för Dig själv. Skulle Du vilja förkunna detta för våra vänner?
Skulle Du kunna tala i vår församling?” ”Jag? Tala inför församlingen?” Jag hade
bara arbetat med barn, och hade aldrig hållit tal i kyrkor, men jag visste att jag hade
funnit något äkta i min kristna erfarenhet. Alltså bad jag Gud att ta bort min rädsla
och lossa tungans band.

Redan  nästa  förmiddag  höll  jag  gudstjänsten  –  utan  fruktan!  Så  önskade
besökarna ett nytt möte på eftermiddagen och ett på aftonen. Därpå kom pastorn
fram till mig och sade: ”Jag har studerat och försökt att begripa rättfärdighet genom
tro, men aldrig lyckats få något grepp om det. Nu förstår jag, och nu kan också jag
överlämna mig åt Gud.”
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”Jag vill att Du klart och tydligt skall förstå följande: Själar hindras från att lyda
sanningen på grund av ett virrvarr av uppfattningar, och även på grund av att de
inte vet hur de skall överlämna viljan och sinnet till Jesus.  De behöver specifik
undervisning om hur man blir kristen.” Evangelism, s. 152

”Tillåt ingenting att distrahera Dig från frågan: ’Vad skall jag göra för att bli
frälst?’ Denna fråga gäller liv och död. Vi måste få ett evigt giltigt svar på den.”
Selected Messages, Band 1, s. 171

”Sök,  o  sök  i  den  värdefulla  Bibeln,  och  gör  det  med  hunger  i  hjärtat.”
Såningsmannen, s. 81

”Ett  tänkt  hopp,  om  det  är  allt,  kommer  att  visa  sig  vara  din  undergång.”
Vägledning för Församlingen, Band 1, s. 61

”Många är  medvetna  om sin stora brist,  och de läser  och de ber  och de gör
föresatser och ändå kommer de ingen vart. De verkar vara maktlösa att stå emot
frestelse. Anledningen är, att de inte går tillräckligt på djupet. De eftersträvar ej
själens fullständiga omvändelse,  så  att  dess strömmar blir  rena och uppförandet
visar att Kristus styr på insidan. Alla karaktärssvagheter föds i hjärtat. Högmod,
fåfänga, ett hetsigt temperament och begärelse kommer från ett köttsligt hjärta som
inte förnyats av Kristi nåd.” Our High Calling, s. 336

Det  köttsliga  hjärtat  och sinnet  kan inte  lyda  den andliga lagen,  bara lagens
bokstav. Finns det andra, som var lika okunniga om rättfärdigheten som vi var? Låt
oss betrakta Nikodemus. Vad sade Jesus till honom?

2. Du måste bli född på nytt

”Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar.
Han kom till Jesus om natten och sade: ’Rabbi, vi vet att det är från Gud du har
kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är
med honom.’” Johannesevangeliet 3:1-2

”{…} såg Jesus  på Nikodemus som om han läste  hans innersta tankar.  I  sin
gudomliga  vishet  såg  Jesus  framför  sig  en  som  sökte  efter  sanningen.”
Vändpunkten, s. 158

”Jesus svarade: ’Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan
inte se Guds rike.’” Johannesevangeliet 3:3

”Nikodemus var sträng farisé och var stolt över sina goda gärningar. Han var
respekterad vida omkring för  sin välgörenhet  och sin rundhänthet  ifråga om att
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stödja tempeltjänsten. Han kände sig övertygad om att Gud såg med välbehag på
honom. Han blev förskräckt inför tanken på ett rike som var för rent för honom i
hans nuvarande tillstånd…. Men han ansåg sig vara självskriven till en plats i Guds
rike på grund av sin israelitiska börd. Han var inte medveten om att han behövde
genomgå någon förändring. Detta var orsaken till hans förvåning över Frälsarens
ord.  Han  blev  irriterad  över  deras  direkta  tillämpning  på  honom  själv.”
Vändpunkten, sid. 158-159

”Nikodemus sade: ’Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon
väl komma in i moderlivet och födas en gång till?’

Jesus svarade: ’Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och
Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som
är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på
nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den
kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden.’

Nikodemus frågade: ’Hur kan det ske?’ Jesus svarade: ’Du är Israels lärare och
vet inte det.” Johannesevangeliet 3:4-10

Jag visste inte om vad pånyttfödelsen var eller att den var nödvändig. I min egen
kraft försökte jag, precis som Nikodemus, att lyda Gud.

”Av naturen är hjärtat ont. ’Som om en ren skulle kunna framgå av en oren!
Sådant kan ju aldrig ske.’ {Job 14:4}… Sinnets källa måste renas innan strömmen
därifrån kan bli ren. Den som söker nå himmelen genom egna gärningar, genom att
iaktta lagen, försöker något som är omöjligt. Det finns ingen trygghet för dem som
bara har en lagmässig religion, ett sken av gudsfruktan. Den kristnes liv är inte en
omformning eller en förbättring av det gamla utan en livsförvandling. Det föregås
av en död från jaget och synden och blir ett helt igenom nytt liv. Denna förändring
kan bara ske genom den helige Andes påverkan på sinnet.” Vändpunkten, sid. 159-
160

”Att bli födda på nytt är den enda väg på vilken vi kan komma till Guds stad.
Vägen är smal och den port vi går igenom är trång, men på den vägen kan vi leda
människor och lära dem att de måste få ett nytt hjärta och en ny anda om de skall
bli  frälsta.  Gamla  nedärvda  karaktärsdrag  måste  övervinnas.  Själens  naturliga
benägenheter måste förändras. Allt bedrägeri, all falskhet och alla onda ord måste
överges.  Det  liv  man  måste  leva  är  det  nya  livet  som  sätter  Kristi  prägel  på
människorna.” Vägledning för Församlingen, Band 3, s. 315

”Jag ber dig, min broder, att noggrant utforska ditt hjärta och ställa dig frågan:
’Vilken  väg  färdas  jag  på,  och  var  kommer  den  att  sluta?’”  Vägledning  för
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Församlingen, Band 1, s. 273
”En väg kan synas rätt för en människa, men till slut kan den leda till döden.”

Ordspråksboken 14:12   
”Nikodemus… studerade skrifterna på ett nytt sätt, inte för att diskutera en teori,

utan för att ta emot liv. Efter hand som han ställde sig under den helige Andes
ledning började han förstå himmelrikets principer.” Vändpunkten, s. 163

”Varje själs viktigaste tanke borde vara: Har mitt hjärta förnyats? Är min själ
förvandlad? Har mina synder förlåtits genom tro på Kristus? Är jag pånyttfödd?”
Selected Messages, Band 2, 117

 ”Pånyttfödelsen är något sällsynt under denna tid i världens historia. Detta är
orsaken  till  att  det  förekommer  så  många  vanskligheter  inom  församlingarna.
Många, så många, som antar namnet kristen är ohelgade och vanvördiga. De har
döpts, men döptes levande. Jaget dog icke, och därför restes de aldrig upp till ett
nytt liv i Kristus.” Seventh-day Adventist Bible Commentary, Band 6, s. 1075

Så tragiskt! Det vimlar av bekymmer i församlingar och hem, eftersom folk inte
vet hur de skall bli pånyttfödda. De vet inte hur de skall låta Guds kärlek styra dem.

Tänk nu efter: Lärde man Er, före dopet, att lämna världens synder bakom Er?
Rökning, drickande, horeri, stjälande och så vidare?

När jag ställer den frågan i församlingar, lyfter de flesta upp handen. Men när jag
frågar: Hur många av Er lärde man, före dopet, hur Ni skulle dö bort från jaget och
ge upp rätten till alla hjärtesynder – avsky, ilska, bitterhet, agg, otålighet, irritation,
avundsjuka och så vidare? Få, om några alls, räcker upp handen. Det här är vårt
dilemma. Så få har lärt sig att överlåta hjärtat med alla skötesynder.

Man lärde inte heller mig dessa saker, och så länge som jag inte syndade utåt
sett, trodde jag mig vara god. Jag kom med undanflykter för mina karaktärsbrister.
Men när vi överlämnar hela hjärtat till Gud, sker detta: ”Jesu, hans Sons, blod renar
oss från all synd.” Första Johannesbrevet 1:7

”Karaktärens  skönhetsfläckar  rensas  bort  från  själen  genom Jesu  kärlek.  All
själviskhet förvisas, allt avund, allt sladder, utrotas, och en förvandling på djupet
åstadkoms i hjärtat.” Review and Herald, 22. Juli, 1890

”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det
nya har kommit. Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom
Kristus”. Andra Korintierbrevet 5:17-18

”Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen,
det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre
var lik en syndig människa,  och i  hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle
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lagens  krav  uppfyllas  i  oss  som  inte  lever  efter  köttet  utan  efter  Anden.”
Romarbrevet 8:3-4

”Utan att förneka att lagen är helig, måste man konstatera att judarna inte hade
kunnat bli rättfärdiga genom att försöka hålla den. Jesu lärjungar måste alltid få en
rättfärdighet av ett annat slag än fariseernas för att komma in i himmelriket. Genom
sin Son, Jesus Kristus, erbjöd Gud som fri gåva den fullkomliga rättfärdighet som
lagen kräver. Om de bara ville öppna sig helt och hållet för Jesus, så skulle Guds
eget liv och hans kärlek fylla dem och förvandla dem till hans likhet.”  Men jag
säger…, sid. 62-63

Har Jesus berättat för oss om andra, som led av samma missuppfattning? Vad
behövde de oförståndiga jungfrurna?

3. Du måste ha Olja i Ditt Käril

”Då skall himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för
att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. De
oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i
kärlen tillsammans med sina lampor. 

Då nu brudgummen dröjde,  blev de  alla  sömniga  och somnade.  Vid midnatt
hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom. 

Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga
sade till de förståndiga: Ge oss av er olja! Våra lampor slocknar. De förståndiga
svarade: Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå i stället till dem som
säljer och köp. 

Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga
gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. 

Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss!
Men han svarade: Amen säger jag er: Jag känner er inte.” Matteusevangeliet 25:1-
12

Vad betyder den här väsentliga liknelsen?
”De två grupperna som väntar representerar de två grupper som utger sig för att

vänta på sin Herre. De kallas för jungfrur för att de bekänner sig till en ren tro.
Lamporna  representerar  Guds  Ord.… Oljan  symboliserar  den  helige  Ande….  I
liknelsen gick alla tio jungfrurna ut för att möta brudgummen. Alla hade lampor
och ett kärl för oljan. [Men fem hade försummat att fylla sina käril med olja.]… 
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I  början kunde man inte  se  någon skillnad på dem,  och likadant  är  det  med
församlingen strax före Kristi återkomst. Alla har fått kunskap om vad Skrifterna
säger. Alla har hört talas om Kristi snara ankomst och väntar tillitsfullt  på hans
ankomst…. och när ropet hörs: ’Brudgummen är här,  kom ut och möt honom!’
Matt. 25:6, är det många som är oförberedda på det. De har ingen olja i kärlen till
sina lampor. De saknar den helige Ande.” Såningsmannen, sid. 339-341

De själva är kärlen. De har inte bjudit in den Helige Ande i sinnet.
”Alla hade lampor, det vill säga ett sken av gudsfruktan. Dock var enbart fem av

dem fromma på insidan. Fem av dem saknade nådens olja. Livets Ande i Jesus
Kristus, den Helige Ande, bodde ej i deras hjärtan.” Sons and Daughters of God, s.
118

Alla hade oljelampor. Alla studerade Guds Ord och bad om den Helige Andes
vägledning, men bara fem hade bjudit in den Helige Ande i sinnet. Det framställs
genom kärlen.

”Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom.” Romarbrevet 8:9
”Här beskrivs den största förvillelse som kan påverka vårt sinne. Dessa personer

tror att de har rätt när de har fel…. När det för alltid är för sent att få behoven
tillfredsställda befinns de vara för lätta i vågskålen.” Vägledning för Församlingen,
Band 1, s. 175

Jag var en av de oförståndiga jungfrurna. Jag levde och verkade i all uppriktighet
för Gud, men hade inte insett att jag saknade olja i mitt käril.

”Den grupp som representeras av de oförståndiga flickorna {jungfrurna} är inte
hycklare. De har respekt för sanningen, och de dras till dem som tror på sanningen.
Men de har inte överlåtit sig själva till att låta den helige Ande verka i dem. De har
inte fallit på Klippan Jesus Kristus och tillåtit sin gamla natur att krossas…. Anden
verkar på människans hjärta i enlighet med hennes önskan och medgivande och
skapar en ny natur i henne. Men den grupp som representeras av de oförståndiga
flickorna  har  varit  nöjd  med  ett  ytligt  verk.  De  känner  inte  Gud.  De  har  inte
utforskat Guds väsens egenskaper, de har inte haft gemenskap med honom. Därför
vet  de  inte  hur  de  ska  lita  på  honom,  hur  de  ska  se  på  honom  och  leva.”
Såningsmannen, s. 341

”En väg kan synas rätt för en människa, men till slut kan den leda till döden.”
Ordspråksboken 14:12

Det händer att folk säger: ”Du får oss att känna oss alldeles förlorade!” Pris ske
Gud, det finns nämligen ännu tid för att renas från synd och motta den Helige Ande
i sinnet. Kan Du föreställa Dig hur de här uppriktiga personerna, avbildade genom
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de fem oförståndiga jungfrurna, skall känna det när Jesus kommer och det är för
sent för alltid? Jag är så tacksam för att pappa ropade på hjälp och väckte mig,
innan det var för sent att skaffa sig oljan.

”Nu är det dags att vädja till själar att de inte bara skall lyssna till Guds Ord, utan
att de omgående skall se till att få olja i sina käril, som hör till lamporna. Den oljan
är Kristi rättfärdighet. Oljan står för sinnelaget, och det går icke att byta sinnelag
med någon annan. Ingen kan skaffa rätt sinnelag åt andra. Var och en måste skaffa
sig en karaktär, som rengjorts från varje spår av synd.”  Testimonies to Ministers,
sid. 233-234

”Rena er, ni som bär HERRENS kärl.” Jesaja 52:11
”Kristi lära betyder mycket mer än bara förlåtelse av synd. Den betyder också att

våra  synder  tas  bort  och  det  vakuum  som  uppstår  fylls  av  den  helige  Andes
nådegåvor.” Såningsmannen, sid. 348-349

”Om  alla  var  villiga  att  ta  emot,  skulle  alla  bli  fyllda  med  Guds  Ande.”
Såningsmannen, s. 348

”Genom att principerna i hans Ord får komma in i människans hjärta utvecklar
den helige Ande Guds egenskaper i henne. Ljuset av Guds härlighet – hans karaktär
– måste märkas hos hans efterföljare. På det sättet ska de ära Gud och lysa upp
vägen till  Brudgummens  hem,  till  Lammets  bröllopsmåltid.”  Såningsmannen,  s.
344

Vad annat behöver vi, för att vara redo för Lammets bröllopsmåltid?

4. Du måste ha en Bröllopsklädnad

”’Himmelriket är likt en kung som höll bröllop för sin son…. När kungen kom in
för  att  se  sina  gäster,  lade  han  märke  till  en  man  som  inte  var  klädd  i
bröllopskläder.  Han  sade  till  honom:  Min  vän,  hur  har  du  kommit  in  utan
bröllopskläder? Mannen teg. Då sade kungen till tjänarna: Bind honom till händer
och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför! Där skall man gråta och skära
tänder. Ty många är kallade, men få är utvalda.’” Matteusevangeliet 22:2, 11-14

”Kallande och rättfärdiggörelse är inte samma sak. Kallande är när syndaren dras
till Kristus, och detta innebär att den Helige Ande verkar i hjärtat, överbevisar om
synd och manar till syndaånger. ” Selected Messages, Band 1, s. 390

Vi blir alla kallade, men blott de som ifört sig bröllopsklädnaden blir utvalda.
Vad är denna bröllopsklädnad?

Margaret Davis Vägen till Frälsning 15



”I liknelsen om bröllopskläderna får vi en lärdom av största vikt. Äktenskapet
representerar  föreningen  mellan  mänsklighet  och  gudomlighet.  Bröllopskläderna
representerar  den  karaktär  som  alla  måste  ha  för  att  få  vara  bröllopsgäster.”
Såningsmannen, s. 251

”Till  församlingen  har  det  sagts  att  den ska  visa  sig  ’utan minsta  fläck  eller
skrynkla;  helig  och  felfri  skulle  den  vara’.  Ef  5:27.  Linnetyget,  som omtalas  i
Skriften ’är de heligas rättfärdiga gärningar’. Upp 19:8. Det är Jesu rättfärdighet,
hans egen obefläckade karaktär, som alla får genom tro om de tar emot honom som
sin personlige Frälsare.” Såningsmannen, s. 254

Hur  får  vi  denna  tillräknade  karaktär,  vilken  är  detsamma  som  de  heligas
rättfärdighet?

”Genom sin fullkomliga lydnad har han gjort det möjligt för alla människor att
följa Guds bud. När vi överlåter oss till Jesus förenar vi vårt inre med honom. Han
styr våra tankar och vi lever hans liv. Det är vad det innebär att vara klädd i hans
rättfärdighets kläder.” Såningsmannen, sid. 255, 256

Många vägrar att  tro detta.  De menar att  vigseldräkten bara är ett  hölje,  som
Kristus ger oss när Han anländer, men de misstar sig. Klädnaden är den karaktär,
som Gud åstadkommer i oss.

”Till  och  med  tankarna  måste  underordnas  Guds  vilja,  och  känslorna  måste
behärskas av förnuftet och gudsfruktan…. Om tankarna är fel kommer känslorna
att bli fel. Och tankarna och känslorna utgör tillsammans ens moraliska karaktär.”
Testimonies for the Church, Band 5, s. 310

”Han {Gud} förväntar sig en fullkomlig moral från alla.” Såningsmannen, s. 267
”Gud  godtar  inget  annat  än  renhet  och  helighet.  En  fläck,  en  skrynkla,  ett

karaktärsfel,  kommer  att  för  alltid  utestänga  dem från  himmelen,  med  all  dess
härlighet och skatter.” Testimonies for the Church, Band 2, s. 453

Vad  är  fläckar  och  karaktärsfel?  Eftersom  ”tankarna  och  känslorna  utgör
tillsammans ens moraliska karaktär”, måste fel vara olämpliga tankar och känslor,
eller en opassande inställning.

Hur skulle Gud töras släppa in oss i himmelriket om vi i våra hjärtan bär på agg,
bitterhet,  avund,  svartsjuka,  hat,  onda  tankar,  eller  andra  karaktärsbrister?
Sinnelaget förändras icke när Jesus anländer.

”Många  bedrar  sig  själva  genom att  tro  att  karaktären  förändras  när  Kristus
kommer, men inga hjärtan skall omvändas vid Hans framträdande. Det är här och
nu  som vi  måste  lägga  bort  våra  karaktärsfel,  och  genom Kristi  nåd  måste  vi
besegra dem medan nådens dörr står öppen.” The Adventist Home, s. 319
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”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss
våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” Första Johannesbrevet 1:9

”Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.” Första Johannesbrevet 1:7
I dag kan våra hjärtan vara rena. I dag kan vi ha en lämplig inställning. Om vi

bara  går  till  Jesus  och ger  Honom alla  våra  felaktiga  tankar  och  känslor,  våra
orimliga hållningar, kommer Jesu blod att rena oss från all synd. Han förmår att
förvandla våra hjärtan och fylla oss med Sin kärlek.

”Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig
för den, för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet.
Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla
eller något sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara.” Efésierbrevet 5:25-27

”Det är bara de rättfärdiga och heliga som kommer att vara redo för den första
uppståndelsen.  När  Kristus  anländer,  kommer  Han  nämligen  inte  att  förändra
någons karaktär…. Guds Ord tillkännager, att vi måste framstå i härlighet,  utan
fläck eller skrynkla eller något sådant.” Signs of the Times, 9. Februari, 1891

”När Guds röst väcker upp de döda stiger de upp ur graven med samma lidelser
och  passioner,  samma  sympatier  och  antipatier,  som  de  närde  då  de  levde.”
Såningsmannen, s. 215

”Kristi rättfärdighet är inte en kappa under vilken man döljer synd som inte har
bekänts  och  övergetts.  Den  är  en  livsprincip,  som  förvandlar  karaktären  och
behärskar livsföringen. Helighet är helhet inför Gud. Den är en hel överlåtelse av
sinne och livsföring till att behärskas av himmelens principer.” Vändpunkten, s. 549

”Gör allt  ni kan för att  leva i frid, rena och oförvitliga inför honom”.  Andra
Petrusbrevet 3:14

”En etisk och andlig fullkomlighet genom Kristi nåd och kraft har utlovats åt
alla.” Löftestiden, s. 447 {originalet, The Acts of the Apostles, s. 476: ”En moralisk
och andlig fullkomlighet…”}

Vi skall  betrakta  ett  till  exempel  på personer,  som trodde sig vara äkta  Jesu
efterföljare,  men  sedan  insåg  att  de  bedragit  sig  själva.  Vad  var  det  som de  i
Laodicea saknade?

5. Du måste vara en varm Kristen

”Skriv  till  församlingens  ängel  i  Laodicea:  Så  säger  han  som  är  Amen,  det
trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till  Guds skapelse:  Jag känner dina
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gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm.
Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min
mun.” Uppenbarelseboken 3:14-16

”Laodiceabudskapet vänder sig till Guds folk, som bekänner sig tro på sanningen
för vår tid. Den större delen är ljumma bekännare”. Vägledning för Församlingen,
Band 1, s. 513

Nedanstående  diagram  åskådliggör  de  tre  sorters  personer,  som  omnämns  i
budskapet till Laodicea.

Laodicea  betyder  inte  ”ljum”  utan  ”ett  folk,  som blir  dömt”.  Vi  lever  under
domens  tid  och  när  Herren  betraktar  Sin  församling,  finner  Han  att  flertalet
medlemmar är ljumma, och Han vill att de skall inse sin verkliga belägenhet. De
varma har upplevt pånyttfödelsen och vet om att de dagligen måste låta den Helige
Ande styra deras sinne. Misslyckas de, skyller de inte ifrån sig, utan skyndar sig att
be om förlåtelse och rening. De kalla är medvetna om sin förtappade ställning inför
Gud. Men de ljumma tror sig ha allting rätt ställt med Gud, de förstår icke att de är
på väg mot undergången.

Kall Ljum Den Varm
Jaget Kristus knackar Delvis nya Kristus i
härskar på självisk födelsen Dig

köttslig andlig

”Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet
inte  att  just  du  är  eländig,  beklagansvärd,  fattig,  blind  och  naken.”
Uppenbarelseboken 3:17

”Hur tydligt tecknas inte bilden av dem som tror sig äga hela sanningen, som
berömmer sig av att känna Guds Ord, samtidigt som dess helgande inflytande inte
har märkts i deras livsföring.” Selected Messages, Bok 1, s. 357

”Om många som bekänner sig till sanningen finge se sig själva på insidan, skulle
de inte kalla sig för kristna.” Testimonies for the Church, Band 5, s. 161

”De må ropa: ’Herrens tempel, Herrens tempel det är vi’, fastän hjärtat är fullt av
…  avund,  högfärd,  lidelse,  onda  tankar  mot  andra,  bitterhet  och  ett  tomt
formväsende. Kristus betraktar sörjande Sitt bekännande folk, som känner sig rika
och menar att de har vunnit rikedom vad beträffar kunskap om sanningen, och som
lika fullt är i avsaknad av sanningen i liv och sinnelag.” Our High Calling, s. 349

”Den inre  nådens  verk  fattas  i  deras  hjärtan”.  Vägledning för  Församlingen,
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Band 1, s. 514
”Vilken svårare förvillelse kan komma över människor än tron att de står i ett

rätt förhållande till Gud när de står i ett felaktigt! Det sannfärdiga vittnets budskap
riktar  sig  till  Guds  folk  i  en  sorglig  förvillelse,  även  om  de  är  ärliga  i  sin
förvillelse.” Vägledning för Församlingen, Band 1, s. 355

Jag  var  ärlig  i  min  förvillelse.  Jag  trodde  att  ljumhet  innebar  att  man  inte
arbetade hårt nog åt Gud, men det är inte innebörden. Jag var strängt upptagen å
Guds vägnar, men förstod ej hur jag skulle öppna hjärtat för Jesus och låta Honom
rena mig från alla mina hjärtesynder så att Han kunde träda in i ett prydligt tempel.

6. Släpp in Jesus i Hjärtat

”Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren,
skall  jag  gå  in  till  honom  och  hålla  måltid  med  honom  och  han  med  mig.”
Uppenbarelseboken 3:20

”Hur villig är ej Kristus att ta själens tempel i besittning, om vi bara låter Honom
göra det! Han beskrivs som väntande och klappande på hjärteporten. Men varför
går Han inte in? Därför att kärleken till synden har bommat till hjärtedörren. Så
snart  som vi  går  med  på  att  ge  upp  synden,  att  erkänna  vår  skuld,  avlägsnas
barriären mellan själen och Frälsaren.” Selected Messages, Bok 1, s. 325

”Jag såg att många har så mycket uppstaplat framför hjärtedörren att den inte går
att öppna. En del har problem mellan sig och församlingssyskonen som måste bort.
Andra har ett ont temperament eller självisk begärelse som måste bort, om de skall
kunna öppna dörren. Allt detta måste tas bort för att de skall kunna öppna dörren
och bjuda Frälsaren in.” Vägledning för Församlingen, Band 1, s. 46

”Det är vi själva som driver ut synden. Det är riktigt att vi inte har någon egen
kraft genom vilken vi kan befria oss från Satans välde, men när vi vill bli befriade
från synden och i vår stora nöd ropar efter en makt som finns utanför och ovanför
oss  själva,  kommer  våra  egna  själskrafter  att  förstärkas  av  den  helige  Andes
gudomliga  energi  och  de  lyder  viljans  anvisningar  att  fullborda  Guds  vilja.”
Vändpunkten, s. 467

”Ödmjuka Er inför Gud, och gör en allvarlig ansträngning för att tömma själens
tempel på allt skräp – all avundsjuka, all svartsjuka, alla misstankar, allt klander.
’Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna.’ Jakobsbrevet
4:8.” Testimonies for the Church, Band 5, s. 163
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Hur  gör  man  det?  Be  så  här:  ”Herre,  här  är  mitt  hjärta,  med  alla  mina
skötesynder – mitt agg, min bitterhet, mitt hat, mitt skyllande på andra för att jag
syndar när jag blir irriterad och förlorar tålamodet” – eller vad som nu kan finnas i
Ditt hjärta. ”Ta mitt hjärta och rena mig från all synd och skapa i mig ett nytt hjärta
och kom in i mitt liv samt ge mig kraft genom Din Helige Ande.” Jesus kan göra
detta i dag, om vi bara överlåter allt åt Honom.

”När man helt tömt sig på det egna jaget, när varje falsk gud vräkts från själen,
fylls tomrummet av Guds Andes inströmmande.” Gospel Workers, s. 287

Om vi inser vårt förlorade tillstånd, behöver vi inte känna oss modlösa. Gud har
en vidunderlig plan för att frälsa oss och skänka oss kraft till att leva ett helgat liv.
Vi måste upptäcka Hans plan och sedan samverka med Honom.

7. Samverka med Gud för Din Frälsning

”Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning {…} Ty Gud är den som verkar i er,
både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.” Filipperbrevet 2:12, 13

”För att Guds nåd skall bli vår, måste vi dra vårt strå till stacken. Herren har ej
för avsikt att vare sig vilja eller handla. Hans nåd tilldelas för att den i oss skall
verka både vilja och gärning, fast aldrig som ersättning för vår egen ansträngning.
Det är meningen att vi skall väckas på djupet för att samarbeta. Den Helige Ande
verkar i oss, för att vi skall arbeta på vår frälsning.” Messages to Young People, s.
147

Följande är en skiss över, hur vi kan samarbeta med Gud. 
Som Du kanske har lagt märke till, går hela Guds plan ut på att Han verkar i våra

hjärtan, medan vår sak är att förverkliga det Han lagt grunden till. Det här hade jag
inte förstått och därför hade jag försökt, att i egen kraft styra mitt väsen. Vad är det
första, som Jesus gör för att bistå oss?

Guds Uppgift Vår Uppgift
1. Han söker dra oss 1. Stå inte emot Hans 
 till sig dragande
2. Han överbevisar 2. Erkänn Din skuld
om synd, rättfärdighet och Ditt behov av
och dom Hans rättfärdighet
3. Han skänker Dig 3. Bekänn och överge
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syndaånger Dina synder
4. Han förlåter, renar, 4. Tro och godta
återställer och helgar
5. Han önskar leva i 5. Lev av tro och bär
Dig och ge Dig kraft mycken frukt
6. Han skapar en utväg 6. Välj Hans utväg 
när Du blir frestad och underordna Dig

Honom
7. Han tänker vara Din 7. Ångra Dig och 
Försvarare, om Du vänd åter till Honom
faller

8. Han söker att dra oss till Sig

Jesus sade: ”Och när jag har blivit upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig.’”
Johannesevangeliet 12:32

”Det allra första och viktigaste är att smälta och tygla själen genom att framställa
vår  Herre  Jesus  Kristus  som  syndbäraren,  den  syndaförlåtande  Frälsaren.
Härigenom tydliggörs evangeliet så mycket som möjligt.” Evangelism, s. 264

Jesus upphöjdes på korset för att dö för våra synder, så Han kan förlåta och rena
samt återupprätta oss inför Sig Själv. Denna är den väsentligaste sanningen hos
Guds Ord.

”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror
på honom inte  skall  gå  förlorad utan  ha  evigt  liv.  Inte  sände Gud sin Son till
världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.”
Johannesevangeliet 3:16-17

”Och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras
synder.’” Matteusevangeliet 1:21

”Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade
HERREN på honom.” Jesaja 53:6

”Samtidigt som Han avskydde synden med det djupast gående hat, lade Han hela
världens samlade synd på Sin själ. Den som var utan skuld led de skyldigas straff.
Han som var syndfri offrade Sig i överträdarnas ställe.  Tyngden hos varje synd
vilade svårt på världens Återlösares gudomliga själ. Varje ond tanke, ont ord, ond
gärning som varje son och dotter till Adam begått, fordrade att Han skulle straffas;
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ty  Han  var  människornas  ersättare.  Fastän  syndabördan  inte  var  Hans,
söndertrasades Hans ande av människornas överträdelser, och Han som inte kände
till  någon  synd  blev  synd  för  oss,  på  det  att  vi  måtte  bli  Guds  rättfärdighet  i
Honom.” Andra Korintierbrevet 5:21. Selected Messages, Bok 1, s. 322

Jesus kände verkligen inverkan av alla våra synder och upplevde deras skuld,
och Han vill i sanning göra oss rättfärdiga i Sig Själv.

”Så snart  som Kristus kom till  frestelsens  öken,  förändrades Hans ansikte.…
Tyngden av världens synder tryckte på Hans själ,... Han upplevde den styrka som
finns i en ohämmad aptit och i ohelgad lidelse, vilka behärskar världen och som har
medfört ett outsägligt lidande för mänskligheten.” Selected Messages, Bok 1, s. 271

”Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom
alla sina profeter, att hans Messias skulle lida.” Apostlagärningarna 3:18

”Kunde Satan ha förmått Kristus att ge efter för en enda frestelse, kunde han ha
förmått Honom att med en enda handling eller tanke fläcka Sin fullständiga renhet,
skulle ondskans furste ha segrat över människans Borgensman, och skulle därmed
ha vunnit över hela mänskosläktet till sin sida. Men fastän Satan kunde hårt ansätta,
kunde han inte fördärva. Han gjorde Kristi liv till en enda lång strid och prövning”.
Prophets and Kings, s. 701

”Under Sina sista timmar upplevde Han, medan Han hängde på korset, i djupaste
mening vad människan måste uppleva när hon kämpar mot synden. Han förstod hur
ond en människa kan bli, när hon ger efter för synden. Han insåg de ohyggliga
följdverkningarna av överträdelsen av Guds lag. Hela världens orättfärdighet vilade
på Honom.” Seventh-day Adventist Bible Commentary, Band 5, s. 1082

”Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort
från synderna och leva för rättfärdigheten.” Första Petrusbrevet 2:24

”Medan  vi  ännu  är  långt  från  Faderns  hus  och  slösar  bort  våra  ägodelar  i
främmande land,  ömmar  Faderns  hjärta  för  oss;  och varje  längtan som väcks  i
själen efter att återvända till Gud är Andens milda vädjan, i det han övertalar och
förmanar  samt  drar  de  vilsegångna  till  Faderns  kärleksfulla  hjärta.”  Vägen  till
Kristus, s. 50

”’Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig.”
Jeremia 31:3

Många barn har aldrig upplevt en fars kärlek. De har stötts bort och behandlats
väldigt illa. Därför har de svårt att tänka sig, att Gud verkligen älskar dem och vill
frälsa dem. Under vår sons uppväxt kände jag på mig att han inte trodde sig kunna
bli frälst. Först senare insåg jag varför.
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Då han började på skolan tycktes han oförmögen att  lära  sig  att  läsa,  varför
lärarna menade att han var dum eller lat. Jag gjorde mitt bästa för att undervisa
honom, men det var väldigt svårt. Vi kände inte till att han hade ett fel som heter
ordblindhet, förrän jag läste om detta då han var tjugotvå år gammal. Vi upptäckte
att han bara kunde se två bokstäver åt gången, och dessa såg han baklänges. Då jag
förde ämnet på tal med honom, sade han: ”Oh mamma, alla trodde att jag var dum
eller lat, men innerst inne förstod jag att det inte var så, och Du var den enda som
fortsatte att tro på mig.”

Då manade jag honom att läsa Vändpunkten, en bok om Kristi liv. Sedan han läst
den färdigt, utbrast han: ”Är det inte underbart att Jesus älskar mig!” Då kunde han
överlåta sig åt Jesus, eftersom han slutligen insåg att Jesus alltid hade älskat honom
och inte skulle visa honom ifrån Sig såsom folk hade gjort.

”Första steget på väg mot Gud är att lära känna och lita på hans kärlek till oss; ty
det  är  genom dragningskraften  hos  Hans  kärlek  som vi  förmås  att  komma  till
Honom.”  Men jag säger…, s. 112 {senare delen ur  Thoughts from the Mount of
Blessing, s. 105}

”Genom en kraft som är lika osynlig som vinden, verkar Kristus i oss. Då och då,
kanske  omedvetet  för  oss  själva,  får  vi  intryck  som bidrar  till  att  föra  oss  till
Kristus. Kanske vi tar emot dem genom att betrakta honom eller genom att läsa
Bibeln eller genom att höra förkunnelsen från någon förkunnare. Helt plötsligt kan
vi då, när Anden mera direkt vädjar till oss, med glädje ta emot Kristus. Av många
kallas  detta  en  plötslig  omvändelse,  men  det  är  följden  av  Guds  Andes  ofta
upprepande och bevekande maningar,  en tålig och ofta långt utdragen process.”
Vändpunkten, s. 160

9. Stå inte emot Hans Inflytande

”Böj ert öra hit och kom till mig! Hör, så får er själ leva!” Jesaja 55:3
”Det ljus som lyser från korset uppenbarar Guds kärlek. Hans kärlek drar oss till

honom. Om vi inte sätter oss emot detta inflytande, kommer vi att föras fram till
korsets  fot  i  ånger  över  de  synder  som  orsakade  Frälsarens  korsfästelse.  Då
åstadkommer Guds Ande genom tron ett nytt liv i själen. Tankar och önskningar
förs in under Kristi viljas lydnad. Vi omskapas till hans avbild som verkar i oss för
att lägga allt under honom.” Vändpunkten, s. 164

”Var  och en  som går  med  på  att  bli  återlöst  kommer  Kristus  att  rädda  från
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lastbarhetens fallgrop och syndens törnbuske.” Såningsmannen, s. 146
”Vägen  har  banats  för  alla  som  väljer  att  lyssna,  ångra  sig  och  tro.  Hela

himmelen väntar på syndarens samverkan, och det enda hindret på vägen är ett som
bara han kan flytta på, den egna viljan. Han måste underställa sig Guds vilja, och
genom syndaånger och tro komma till Gud för frälsning. Ingen kommer att tvingas
mot sin vilja; Kristus drar, men tvingar aldrig.” Review and Herald, 24. Mars, 1896

”Hur skall vi då kunna fly undan, om vi inte bryr oss om en så stor frälsning?”
Hebréerbrevet 2:3

Om vi inte inser vårt förlorade tillstånd, är det lätt hänt att man ej bryr sig om en
så stor frälsning. De oförståndiga jungfrurna, Nikodemus, de ljumma och jag, alla
trodde vi oss äga ett frälsande gudsförhållande och därför underlät vi att studera för
att  komma  underfund  om  vårt  egentliga  tillstånd.  Gud  visste  att  jag  var  en
oförståndig jungfru, varför Han sökte att vinna min uppmärksamhet.  År efter år
tjatade samvetet på mig att jag skulle studera! Studera!! Studera!!! Gud förstod att
om jag bara ville slå mig ned och forska på allvar för att begripa frälsningsplanen,
skulle jag inse att jag var förtappad. Men det var endast då min far ropade på hjälp
som jag till sist tog mig tid till att göra det. Det dröjde inte länge förrän jag insåg
min belägenhet.

”Det finns bara ett sätt att skaffa en sann kunskap om sig själv. Vi måste se på
Kristus.  Människan  upphöjer  sin  egen  rättfärdighet  genom att  hon  nonchalerar
honom. När vi begrundar hans renhet och storhet upptäcker vi hurdana våra egna
svagheter, vår fattigdom och våra brister i verkligheten är. Vi kommer att se att vi
är förlorade och i en hopplös situation. Vi står där klädda i samma självrättfärdighet
som alla andra syndare. Vi kommer att upptäcka att om vi någonsin skall kunna bli
räddade,  blir  det  inte  genom vår  egen godhet utan genom Guds oändliga nåd.”
Såningsmannen, s. 121

Vad blir Han i stånd att göra, när vi inser vårt behov?

10. Han överbevisar om Synd, Rättfärdighet och Dom

”Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och
dom”. Johannesevangeliet 16:8

Om jag gjorde något fel, såsom att fuska eller ljuga en smula, blev jag starkt
övertygad om att jag syndat och förstod, att jag måste bekänna och rätta till det
hela. Dessa synder var enkla att inse. Men vad göra, när det gäller skötesynder? Då
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pappa blev arg på oss barn, skyllde han på oss och kunde därmed ursäkta sig själv.
Och som mor gjorde jag samma sak. Om jag blev otålig och irriterad, berodde det
på någon annan, eftersom vederbörande gjort något jag ogillade eller inte ville att
personen skulle göra. Då min man var självisk eller hård mot barnen, fick jag agg
mot honom och bråkade med honom. I mitt sinne skyllde jag mitt agg på honom.
Alltså urskuldade jag mina skötesynder, tills jag började att studera. Då kunde Gud
överbevisa mig om att jag saknade rättfärdigheten, och att  jag inte var redo för
domen. Jag saknade Andens frukt, som är Kristi sinnelag.

”Det är på grund av den Helige Andes inflytande som vi blir överbevisade om
synd; och känner vårt behov av förlåtelse. Inga andra än de som ångrar sin synd får
förlåtelse; men det är Guds nåd som gör hjärtat ångerfullt. Han är bekant med alla
våra svagheter och brister, och Han tänker hjälpa oss.” Selected Messages, Band 1,
s. 353

”För att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från
Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och
arvslott bland dem som är helgade.” Apostlagärningarna 26:18

”Gud sänder ingen budbärare för att smickra syndaren. Han förkunnar inte något
budskap om frid för att invagga de ogudaktiga i en ödesdiger trygghet. Han lägger
tunga  bördor  på  missdådarens  samvete  och  genomborrar  sinnet  med
överbevisningens  pilar.  De  tjänande  änglarna  framhåller  Guds  fruktansvärda
straffdomar för syndaren för att fördjupa hans känsla av sitt behov och för att förmå
honom att ropa: ’Vad skall jag göra för att bli frälst?’” Vändpunkten, s. 91

11. Erkänn Din Skuld och Ditt Behov av Hans Rättfärdighet

”Vänd om Israel, du avfälliga, säger HERREN, så skall jag inte längre se på er med
ovilja. Ty jag är nådig, säger HERREN, och skall inte vara vred för evigt. Bekänn nu
din missgärning, att du har avfallit från HERREN, din Gud”. Jeremia 3:12, 13

Under min vistelse hemma hos min familj efter återkomsten från Indien, talade
vi om rättfärdighet genom tro. Någon föreslog att vi skulle böja knä i en cirkel och
bekänna, i fall det förelåg några misshälligheter mellan oss. Medan vi stod på knä,
tittade en av mina systrar på far, i hopp om att han skulle erkänna hur illa han
behandlat henne! Det kunde han inte förmå sig till, utan reste sig och gick ut. Jag
följde  med,  för  att,  som jag  trodde,  skydda honom mot  honom själv.  Jag  kom
nämligen ihåg, hur han under min barndom brukade hota med självmord, om han
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måste ta på sig skulden för något. Jag lade armarna om hans hals och kramade
honom hårt! Så bad jag: ”Herre, vad skall jag säga till min far?” Gud kom mig att
säga: ”Pappa, orsaken till att Du blir så spänd när alla vi barn kommer på besök, är
att Du fruktar för att vi skall tala om vår barndom. Du har behandlat Dina barn så
illa! Den enda Du inte uppträtt illa mot, är mig.” Han funderade en stund, sedan
sade  han:  ”Margaret,  jag  har  gjort  Dig  förfärligt  illa  också!”  Vad  var  det  han
gjorde? Han erkände sin skuld!

Sedan tog han med mig till sitt sovrum och hans skuldkänslor bara strömmade ur
honom, till och med synder från den egna ungdomen fördes på tal. Syndabördan
höll  på att  krossa  honom och han visste  inte  vad han skulle  ta  sig  till.  Två år
tidigare hade han blivit omdöpt, och hoppades att skuldkänslan skulle avta. Den
hade bara blivit tyngre. Ingen hade lärt honom att komma till korset, och lägga
ifrån sig sin  börda vid Jesu fötter.  Han förstod sig inte på frälsningsplanen.  Så
ropade  han:  ”Margaret,  hjälp  mig!”  Men  jag  visste  inte,  hur  jag  skulle  hjälpa
honom!  Jag  kunde  ha  sagt  åt  honom:  Ansträng  Dig  litet  mera,  men  i  det
ögonblicket förstod jag att  det icke var svaret.  Därför teg jag. Jag måste lämna
honom i hans belägenhet. Men jag for hem och började att forska för att hjälpa min
far.  Då  jag  efterforskade,  uppdagade  jag  mitt  eget  förtappade  tillstånd.  Sedan
studerade jag för att finna ut hur mitt eget behov skulle tillfredsställas, och jag fann
svaret. Senare skickade Herren mig åter till min far och hela min familj.

”Gud låter detta skuldmedvetande komma på oss för att vi skall fly till Jesus och
genom honom bli befriade från syndens träldom.” Men jag säger…, s. 18

”De skyldiga vet exakt vilka synder som måste bekännas för att deras samveten
skall kunna vara rena inför Gud. Jesus ger dem nu tillfälle att bekänna, att i djup
ödmjukhet ångra”. Vägledning för Församlingen, Band 1, s. 53

”De som inte ödmjukat sig inför Gud och bekänt sina synder, har inte uppfyllt
det första villkoret för att bli mottagna av Gud.” Vägen till Kristus, s. 35

Om Du blir otålig eller irriterad på någon, skyll då inte på vederbörande, fastän
personen kan ha felat. Erkänn Din skuld, att Du inte levde ut Kristus för honom
eller  henne.  Om Dina  barn  är  olydiga,  behöver  de  inte  en  argsint  förälder,  de
behöver hjälp och förböner. Guds kraft fungerar inte i Din uppfostran med mindre
Du använder  Hans  tillvägagångssätt.  Ofta  skyller  föräldrar  på  sina  barn  när  de
vredgas på dem, så barnen kommer att bära på sin egen skuld och föräldrarnas. Så
straffar  föräldrarna dem,  men ber inte  med dem och för  dem inte till  Jesus för
förlåtelse och helande. Så olyckligt! Det är så här som rötter till bitterhet slår rot.

Då min make och jag började att förstå evangeliet, blev vi oerhört ångerfulla. Vi
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erkände hur vi svikit varandra och våra barn därför att vi inte vetat hur vi skulle låta
Guds kärlek styra oss inom familjen.

Om Du är  beredd att  vidgå  Din egen skuld,  men vill  inte  bli  frälst,  kan Du
komma till Honom ändå, så skall Han hjälpa Dig.

”Kom till  Kristus precis som Du är, och tänk på Hans kärlek tills Ditt  hårda
hjärta  smälter….  Det  är  kraften  som  går  ut  från  Kristus  som  styrker  hjärtats
föresatser att vända sig bort ifrån synden och klänga sig fast vid det, som är sant.
Det är Kristi kraft som gör ens syndaånger uppriktig och äkta.” Review and Herald,
3. September, 1901

Då jag beredde mig på att resa åter till min far, bad jag Gud att förmå min familj
att ringa mig och erbjuda sig att betala mina resekostnader, så skulle jag komma
och meddela dem vad jag funnit. Jag ville vara säker på att Gud verkligen skickade
dit mig.

Omkring två månader senare ringde en av mina systrar till mig: ”Margaret, hjälp
mig!” ”Vad står på?” ”Min dotter har stuckit hemifrån. Hon knarkar. Hon har ihop
det med en karl. Jag vet inte vad jag skall göra?” ”Tom och jag har precis haft en
upplevelse med Herren för ett par månader sedan”, svarade jag. ”För första gången
känner vi oss kunna hjälpa en syndare. Tror Du hon skulle vilja komma hit?” ”Jag
vet inte var hon håller hus”, svarade min syster. Jag sade: ”Jag förstår. Vi skall
bedja om saken, och om vi kan hjälpa henne, kommer Gud att sända henne till oss.”

Efter några dagar befann hos sig i vår bostad. Mannen hon bott samman med,
hade övergett  henne. Då hon inte visste vart hon skulle ta vägen, for hon hem.
Hennes mamma sade till henne att jag ville få henne på besök. Och nu var hon här.

Då vi försökte att få igång ett samtal den kvällen, bad jag: ”Herre, hur skall jag
förhålla mig till flickan? Vad skall jag säga åt henne? Jag vet inte hur jag skall bära
mig åt! Herre, Du måste öppna dörren till hennes hjärta.”

Just  då  knackade  det  på  dörren.  Då  jag  öppnade,  var  det  pastorsfrun  ifrån
grannlägenheten. Vi hade nyligen flyttat in och hade inte bekantat oss så mycket
med de övriga boende. Hon sade: ”Jag har fått den uppfattningen, att Du och Din
man upptäckt något verkligt hos kristendomen. Det skulle jag också vilja göra. Vill
Du tala med mig om det här? Kan Du lära mig?”

Ja,  det  var  enkelt  att  till  henne  förmedla  det  som  jag  upptäckt  angående
frälsningsplanen och evangeliets kraft. Vi hade ett givande studium tillsammans,
och hon blev så tacksam. Hela tiden var min systerdotter i rummet.

Sedan  damen  gått,  sade  min  systerdotter:  ”Om det  finns  så  mycken  kraft  i
evangeliet, finns det hopp för mig!” Jag frågade: ”Varför säger Du det?” ”Du vet
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hur tjurig jag är! Jag iakttog mina föräldrar. De vann inte seger.” [Pappan var lärare
i församlingsskolan.] Jag iakttog mina vänners föräldrar. De vann inte seger. Jag
iakttog mina lärare. De vann inte seger. Alltså tänkte jag, att om de kämpat i alla
dessa år utan att vinna seger, kunde jag, med min envishet, lika gärna ge upp. Jag
kunde lika gärna njuta av denna värld. Och det är precis det jag gör. Jag älskar
synden och samvetet stör mig inte längre. Men om det Du säger stämmer, då finns
det hopp för mig!”

Vi hade ett bra samtal och därefter var det läggdags. Jag tackade Gud för att Han
öppnat hennes hjärtedörr och jag trodde mig kunna fortsätta att studera med henne
och hjälpa henne med att finna en riktig livlina till Gud. Men nästa dag var dörren
stängd! Hon blev anställd på en restaurant och vi råkade henne sällan.

En dag pratade jag i telefon med en väninna, som kort tid innan hade lämnat sin
make och sina unga söner för att fly fältet med en annan man. Jag uttryckte min
sorg och besvikelse, och bönföll henne att ändra sig, men det tänkte hon inte göra.

Då jag lagt på, märkte jag att min systerdotter kommit in och hade lyssnat till
mina vädjanden. Hon sade:  ”Visst  bjöd Du hit  mig för att  försöka föra mig till
Kristus? Är Du inte besviken?” Jag insåg att ett nytt tillfälle kommit och bad snabbt
till Gud, att Han skulle ge mig de rätta orden. ”Nej, jag är inte besviken”, sade jag.
”Gud har långsiktiga planer för Dig, och jag litar på Honom.” Hon andades ut av
lättnad. Jag skulle alltså inte tjata på henne om att hon borde fatta sitt beslut.

Många av oss har tjatat och tjatat på våra barn, och kanhända de beslutat sig för
dop, men kände de Gud? Gav de verkligen Honom sina hjärtan? Upplevde de i
sanning kraften hos evangeliet? På nytt fick vi ett lyckat samtal, men nästa dag var
hon borta igen.

Ungefär en vecka senare kom hon in tillsammans med en man, och bad mig att
förklara evangeliet för honom. Visst gjorde jag det, men sedan han gått, sade jag till
henne: ”Vad sysslar Du med? Du förleder honom till synd, och så tar Du hit honom
för att jag skall undervisa honom om evangeliet!” ”Ja, jag vet”, svarade hon. ”Nu
tror jag att vem som helst kan bli frälst – alla utom jag!” Varför trodde hon ännu att
det var omöjligt för henne att bli frälst? Vilket hinder låg i vägen?

Jag bad Gud att Han måtte visa mig det hinder, som fortfarande låg i vägen.
Några veckor senare, då hon skulle fara hem igen, gav Gud mig svaret. Jag sade till
henne: ”Om Du någon gång vill följa Jesus, börja då inte med att försöka att avstå
från Dina synder. Börja med att lära känna Jesus. Tillbringa timmar sittande vid
Hans fötter, läs Bibeln och  Vändpunkten. Lär känna Honom. Fördjupa Dig i det,
som hör till Gud.” Hon lovade inte att göra det, och så for hon. Men vi fortsatte att
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be för henne.
Två månader senare ringde hon upp oss. ”Jag har gjort som Du sade”, berättade

hon för mig. ”I två månader har jag fördjupat mig i Guds Ord. Jag har ägnat timmar
åt att läsa om Jesus. Jag kan knappt tro, vad det är som håller på att ske! Hela mitt
hjärta och sinne håller på att dras till Jesus, och nu bryr jag mig inte längre om
synden!”

Vem hade lyckats? Vem hade gett henne syndaånger? Vem hade ändrat hennes
tänkesätt? Den Helige Ande. Varför? Därför att hon gav Honom ett tillfälle. Hon
lärde sig om Kristus och lät Honom göra ett avtryck i hennes hjärta, och få henne
att ångra sina synder. Då modern upptäckte förändringen hos sin dotter, ringde hon
mig och bad mig att komma dit och lära henne också samt erbjöd sig att betala min
resa. Nu var jag fri att besöka hela min familj  och dela med mig till dem samt
hjälpa dem att också finna sann hjärteånger.

12. Han gör Dig ångerfull

”Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare, för att ge
omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel.” Apostlagärningarna 5:31

”Genom att visa Sin kärlek, genom Hans Andes vädjande, eftersträvar Han att
människor skall ångra sina synder. Ånger är nämligen Guds gåva, och den som Han
förlåter gör Han först ångerfull.” Selected Messages, Bok 1, s. 324

”Omvändelse betyder att man ångrar begångna synder och vänder sig bort från
dem.  Vi  överger  inte synden,  om vi  inte  fått  insikt  om dess  syndfullhet.  Ingen
verklig förändring av vår livsföring äger rum, förrän vi av hjärtat omvänder oss.”
Vägen till Kristus, s. 22

”Men {om} mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber
och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det
från himmelen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.” Andra
Krönikeboken 7:14

När Gud skänker oss syndaånger, är det inte vanskligt att bekänna och överge
våra synder samt att överlämna oss åt Honom.

”Sann omvändelse skall leda oss till att själva bära vår skuld och att bekänna den
utan omsvep eller undanflykter.” Vägen till Kristus, s. 38
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13. Erkänn och överge Dina Synder samt ge Honom Ditt 
Hjärta

”Den som döljer sina överträdelser går det ej väl, den som bekänner och överger
dem får barmhärtighet.” Ordspråksboken 28:13

”Kristus förmår att till det yttersta frälsa alla som kommer till Honom i tro. Han
renar dem från all besudling, om de bara låter Honom göra det. Men om de håller
fast vid sina synder, går det helt enkelt inte att frälsa dem. Kristi rättfärdighet skyler
nämligen  icke  över  synder,  som  man  ej  ångrat.”  Seventh-day  Adventist  Bible
Commentary, Band 7, s. 931

Jesus skyler aldrig över några synder i oss. Han vill rena oss från alla synder.
Men hur skall Han kunna göra oss rena, om vi vägrar att ge Honom våra synder?
Hur skall Han kunna skapa nya hjärtan i oss, med mindre vi skänker Honom våra
gamla hjärtan?

”Det är inte bara de yttre förändringarna som för oss i harmoni med Gud. Man
börjar i helt fel ände om man försöker förbättra än det ena än det andra för att på
det  sättet  bli  kristen.  För  att  nå  resultat  måste  arbetet  börja  med  hjärtat.”
Såningsmannen, s. 68

”Min son, ge mig ditt hjärta”. Ordspråksboken 23:26
”Vi måste överlämna hela vårt hjärta åt Gud, annars kan aldrig den förändring

ske som återställer hans avbild i oss. Av naturen är vi främmande för Gud.... Vi
hålls fast i ’djävulens snara’ i vilken vi är ’fångade’ så att vi ’göra hans vilja’. {…}
2 Tim. 2:26. Gud önskar hela oss, göra oss fria, men detta kräver en fullständig
omskapelse, en förnyelse av hela vår natur. Därför måste vi helt överlämna oss åt
honom.

Striden mot  det  egna  jaget  är  den  största  strid,  som någonsin  utkämpats.  Vi
måste överlämna oss själva helt åt Herren och helt ställa vår vilja under hans. Vi får
kanske utkämpa en hård själskamp, men vi måste ödmjuka oss inför Gud, innan vi
kan bli förnyade i renhet.” Vägen till Kristus, s. 41

”Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under,
bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den
nya  människan,  som  är  skapad  till  likhet  med  Gud,  i  sann  rättfärdighet  och
helighet.” Efésierbrevet 4:22-24

”Den kristnes liv är inte en omformning eller en förbättring av det gamla utan en
livsförvandling.  Det  föregås  av  en  död  från  jaget  och  synden  och  blir  ett  helt
igenom nytt liv.” Vändpunkten, s. 160
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”Så skall också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i
Kristus Jesus.” Romarbrevet 6:11

Vad innebär det att dö bort ifrån jaget och synden och leva för Gud? Om Du dött
bort ifrån jaget och synden har Du gett upp Din rätt till själviskhet och världsliga
nöjen. Då har Du även gett upp Din rätt till att bruka Satans tillvägagångssätt för att
utkämpa  Dina  strider.  Han  vill  i  Dig  uppamma  otålighet,  irritation,  agg,  ilska,
avundsamhet,  svartsjuka,  lusta,  avsky,  bitterhet  och  upproriskhet.  Men  när  Du
underordnar  Dig  Gud,  kan  Han  i  Dig  uppamma  Sin  kärlek  så  att  Du  förmår
handskas tålmodigt och vänligt med andra. Då orkar Du förlåta dem och be för
dem, när de gör Dig illa.  Detta är Guds sätt  att  hantera folk, som behandlar en
ovänligt.  De behöver  Dina  förböner!  De behöver  inte  ilska  eller  otålighet  eller
irritation. Varför skulle även jag låta Satan styra mig i mina reaktioner?

Alltså gick jag till Gud och sade: ”Jag vill dö bort ifrån jaget! Jag ger upp min
rätt att handla enligt drifterna hos min lägre, syndiga natur. Jag ger upp min rätt att
hysa agg mot min make, vad han än gör. Jag ger upp min rätt att bli otålig eller
irriterad på barnen, när de har det kämpigt med sina egna bekymmer. Jag vill hellre
be för dem och hjälpa dem. Jag ger upp min rätt att låta Satan genom mig använda
sina tillvägagångssätt för att uppfostra barnen. Jag ger upp min rätt att bli upprörd,
när andra inte handlar som jag skulle ha gjort. Jag vill dö bort ifrån jaget och låta
den Helige Ande styra min ande.” 

”Överlämna  hela  Din  varelse,  alltså  själ,  kropp  och  ande,  i  Herrens  händer.
Besluta Dig för att vara Hans älskande, helgade företrädare som leds av Hans vilja
och som styrs av Hans sinnelag, fylld av Hans Ande.” Sons and Daughters of God,
s. 105

”Det finns kristna bekännare, som aldrig dött bort ifrån jaget. De har aldrig fallit
på Klippan och krossats. Fram till dess kommer de att leva själviskt, och om de dör
i  detta  tillstånd,  är  det  för  evigt  för  sent  att  avhjälpa  sinnelagets  brister.”
Fundamentals of Christian Education, s. 284

”Ödmjuka Er inför Gud, och gör en allvarlig ansträngning för att tömma själens
tempel på allt skräp – all avundsjuka, all svartsjuka, alla misstankar, allt klander.
’Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna.’ Jakobsbrevet
4:8.” Testimonies for the Church, Band 5, s. 163

”Vi kan inte tjäna både ’Gud och Mamon’ {världen}. Vi är inte Guds barn, om
vi inte är det helt och hållet.” Vägen till Kristus, s. 42

”Gud  låter  Sig  inte  lekas  med.  Kristus  godtar  ingen  halvhjärtad  tjänst.  Han
kräver allt.” Testimonies for the Church, Band 4, s. 214
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”På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge, om han inte avstår från allt
han äger.” Lukasevangeliet 14:33

Gud kommer att fortsätta att älska oss och söka dra oss till Sig, samt göra allt
Han kan för att få oss att helt överlämna oss åt Honom. Men Han förmår icke frälsa
oss, såvida ej vi följer Kristus hela vägen.

”Gud vägrar att bo i ett delat hjärta eller härska från en delad tron. Varje avgud
som äger ens tillgivenhet och leder en bort från kärlekens Gud måste störtas från
tronen.” That I May Know Him, s. 63

Det är tänkt att vi skall vara Kristi brud. Men kan Han godta oss, i fall vi också
vill ge Satan en del av våra hjärtan och låta hans anda styra oss, i stället för den
Helige Ande?

”En delvis överlåtelse till  sanningen lämnar  fritt  spelrum för Satan att  verka.
Själens tempel förblir fiendens fäste, tills detta tempel helt och hållet överlämnas
till Gud.” Review and Herald, 28. November, 1899

”Han begär allt! När vi kommer dithän att vi ger upp vår vilja, då, och först då,
kommer han att omsluta oss med sin nåds arm. Vad ger vi när vi ger honom allt?
Jo, en av synden nedsmutsad själ, som Jesus skall rena genom sin nåd och frälsa
från döden genom sin ojämförbara kärlek.” Vägledning för Församlingen, Band 1,
s. 57

”Herren kan icke rena själen förrän hela personens väsen överlåtits åt den Helige
Andes bearbetning.” Review and Herald, 27. Februari, 1900

”Vänd om och vänd er bort från alla era överträdelser för att er missgärning inte
skall få er på fall. Kasta bort ifrån er alla de överträdelser genom vilka ni har syndat
och skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Ty inte vill ni väl dö, ni av Israels hus?”
Hesekiel 18:30, 31

Vad gör Jesus, när vi ger upp allt?

14. Han förlåter, renar, förnyar och befriar Dig till att leva ett 
helgat Liv

”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss
våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” Första Johannesbrevet 1:9

Hur mycken orättfärdighet renar Han oss från? All. All ilska och svartsjuka och
lusta och hat och agg.

”Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.” Första Johannesbrevet 1:7

Margaret Davis Vägen till Frälsning 32



”Jesu  dyra  blod  är  den  källa,  som  beretts  för  att  rena  själen  från  syndens
nedsmutsning.” Testimonies for the Church, Band 4, s. 625

”Då soldaten  stack  hål  i  sidan  på  den  korsfäste  Jesus,  kom det  ut  två  olika
vätskor,  en  bestående  av  blod,  den  andra  av  vatten.  Blodet  skulle  skölja  bort
synderna hos dem som skulle  komma att  tro på Hans namn,  och vattnet  skulle
föreställa det levande vatten som erhålls från Jesus för att skänka den troende liv.”
Early Writings, s. 209

”Frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund
av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande,
som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare. Detta skedde för
att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och, som vårt hopp är, bli arvingar till
det eviga livet. Detta är ett ord att lita på”. Titusbrevet 3:5-8

Blodet renar oss från all synd och vattnet ger oss en ny födelse. Detta är vad
Jesus förklarade för Nikodemus.

”’Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte
komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av
Anden är ande. Var inte förvånad över att  jag sade att  ni måste födas på nytt.”
Johannesevangeliet 3:5-7

”Men om vi inte föds på nytt, genom tron på hans blod, finns det ingen förlåtelse
för synder och ingen skatt för den som förgås.” Såningsmannen, sid. 82, 83

”Detta livsrenande, livsuppehållande blod, som tillägnas genom en levande tro,
är vårt hopp.” Seventh-day Adventist Bible Commentary, Band 7, s. 948

”I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.” Kolosserbrevet
1:14

”Egentligen  innebär  förlåtelse  mer  än  vad  folk  i  allmänhet  föreställer  sig….
Guds förlåtelse är inte bara en juridisk formalitet som befriar oss från fördömelsen.
Den är  ett  utflöde av gudomlig kärlek som påverkar vår  attityd till  synden och
befriar oss från dess dragningskraft. David hade den rätta förståelsen av förlåtelse
när  han  bad:  ’Vänd  bort  ditt  ansikte  från  mina  synder,  och  utplåna  alla  mina
missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och ge mig på nytt en frimodig
ande’.” Men jag säger…, s. 121

Rättfärdiggörelsen innebär inte bara att vi förklaras rättfärdiga, utan att vi renas
från all synd och att ett nytt hjärta, en ny inställning, skapas i oss. Det sker när vi
helt och fullt överlämnar oss till Gud.

”Ingen annan än Gud förmår att dämpa stoltheten i mänskohjärtat. Vi kan inte
frälsa  oss  själva.  Vi  kan  inte  förnya  det  egna  sinnelaget….  Vad  innebär
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rättfärdighet genom tro? Jo, att Gud lägger människans härlighet i dammet,  och
uträttar  åt  människan  det,  som  det  icke  ligger  i  hennes  egen  kraft  att  göra.”
Testimonies to Ministers, s. 456 

”När syndaren dras till det upplyfta korset genom Kristi kraft och böjer sig inför
det blir han en ny skapelse. Han får ett nytt hjärta. Han blir en ny skapelse i Jesus
Kristus. De krav som heligheten ställer har blivit uppfyllda. Gud är den som ’är
rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus’, Rom 3:26”. Såningsmannen, s.
125

”Kristi  nåd  renar  samtidigt  som  den  medger  förlåtelse,  och  gör  människor
lämpliga för en helig himmel.” That I May Know Him, s. 336

Då rövaren på korset gav sitt hjärta till Jesus, erfor han förlåtelse, rening och den
nya födelsen. Han frälstes på samma sätt, som alla syndare blir frälsta, och blev
lämpliggjord för himmelen. Han fick ett nytt sinne.

”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det
nya har kommit.” Andra Korintierbrevet 5:17

”Karaktärens  skönhetsfläckar  rensas  bort  från  själen  genom Jesu  kärlek.  All
själviskhet förvisas, allt avund, allt sladder, utrotas, och en förvandling på djupet
åstadkoms i hjärtat.” Review and Herald, 22. Juli, 1890

”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi
ännu var syndare.  När vi nu står  som rättfärdiga genom hans blod,  hur mycket
säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen.” Romarbrevet
5:8, 9

”Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt
med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors”. Kolosserbrevet 1:19,
20

När vi nu försonats med Gud, kan vi inleda vår erfarenhet i det heliga. Detta
kallas för helgelse, och utgör ett livslångt verk – att ständigt leva för Gud genom
Hans kraft.

”Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni
helgas och till slut får evigt liv.” Romarbrevet 6:22

Rättfärdiggörelse Helgelse Dom
Gå in
genom
blodet
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Renad genom blodet. Förnyad 
genom vatten 
och Ande.

Tillväxt i nåd Dömd 
genom 
lagen, som 
lagens 
görare. 
Evigt liv

Förlåten, befriad från
synden

Pånyttfödelse,
blir Guds barn

Leva genom 
kraften hos 
Hans Ord, 
Hans Ande.
Bära 
helgelsens 
frukt

Ni är nu ej längre Satans trälar, nu är Ni Guds frivilliga slavar, eller tjänare.
”Vad är helgelse? Det är att ge sig själv helt och fullt och utan förbehåll – själ,

kropp och ande – till Gud, att handla rätt, att älska barmhärtighet och att vandra i
ödmjukhet  inför  Gud. Det  är  också att  veta och att  göra Guds vilja  utan att  ta
hänsyn till det egna jaget eller egennyttan, att vara himmelskt sinnad, ren, osjälvisk,
helig och utan fläck eller skrynkla.” Our High Calling, s. 212

Många har missuppfattat  detta med rättfärdiggörelse och helgelse.  De tror att
helgelse är att man under ett helt liv försöker att ge upp synden, samtidigt som man
är rättfärdiggjord, men det stämmer inte. Rättfärdiggörelsen renar en från synden
och åstadkommer ett nytt hjärta, och sedan får man kraft till att leva ett helgat liv –
ett liv, där man dagligen stannar kvar i och växer till i Kristus samt bär helighetens
frukter.

”Många som bekänner sig följa Kristus, äger ingen egentlig gudsfruktan. I sina
liv  visar  de  ej  prov på  verklig  omvändelse.  De styrs  av  samma vanor,  samma
felfinnandets och själviskhetens anda, som styrde dem innan de tog emot Kristus.

Ingen  släpps  in  i  Guds  stad  som  inte  erfarit  äkta  omvändelse.  Vid  sann
omvändelse pånyttföds själen. En ny anda tar själens tempel i besittning. Ett nytt liv
inleds. Kristus uppenbaras i karaktären.” Review and Herald, 30. Juli, 1901

”Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni
helgas och till slut får evigt liv.” Romarbrevet 6:22

”Helgelse är ett tillstånd av helighet, inuti och utanpå, att vara helgad och utan
förbehåll Herrens, ej i formväsende, utan i sanning. Varje oren tanke, varje begärlig
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lidelse, skiljer skälen från Gud, eftersom Kristus aldrig kan iföra en syndare Sin
rättfärdighets klädnad, för att dölja hans brister.” Our High Calling, s. 214

”Kristi rättfärdighet är inte en kappa under vilken man döljer synd som inte har
bekänts  och  övergetts.  Den  är  en  livsprincip,  som  förvandlar  karaktären  och
behärskar livsföringen. Helighet är helhet inför Gud. Den är en hel överlåtelse av
sinne och livsföring till att behärskas av himmelens principer.” Vändpunkten, s. 549

”Var Kristi slavar som helhjärtat gör Guds vilja.” Efésierbrevet 6:6
”All  sann  lydnad  kommer  inifrån.  Den  låg  Jesus  varmt  om  hjärtat.  Om  vi

samtycker till det, kommer han i så hög grad att ingå i våra tankar, att vi inriktar
våra tankar och vårt sinne i överensstämmelse med hans vilja, så att vi, när vi lyder
honom, bara följer våra egna ingivelser. Viljan som är renad och helgad kommer att
finna sin största tillfredsställelse i att utföra hans tjänst. När vi lär känna Gud på det
sätt som det är vår förmån att kunna lära känna honom, kommer vårt liv att bli ett
liv i oavbruten lydnad.” Vändpunkten, s. 669

”Men Gud vare tack! Ni var syndens slavar men har nu av hjärtat blivit lydiga
mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten,
sedan ni har befriats från synden.” Romarbrevet 6:17, 18

”Honom som förmår  styrka  er  genom mitt  evangelium,  min  förkunnelse  om
Jesus Kristus,… på den evige Gudens befallning gjorts känd, för att alla folk skall
föras till trons lydnad”. Romarbrevet 16:25, 26

Jag hade blivit undervisad om lydnad mot lagen, men jag hade ej förstått trons
lydnad.

”Lydnaden  är  något  som  arbetar  inifrån  och  ut”.  Såningsmannen,  s.  69
{originaltexten  talar  om en  princip,  som sålunda  levs  ut,  eller  förverkligas.  Se
Christ’s Object Lessons, s. 97}

”Om våra hjärtan blivit förnyade efter Guds avbild, om den gudomliga kärleken
är inplantad i själen, skall då inte Guds lag uppfyllas i vårt liv?… I stället för att
tron skulle frita oss från lydnad, är det tron och den enbart som gör oss delaktiga av
Kristi nåd och gör det möjligt för oss att lyda hans bud.” Vägen till Kristus, s. 56
{originaltext: ”… Kristi nåd, vilken gör det möjligt för oss att lyda hans bud.” Det
är sålunda Kristi nåd, inte vår tro, som möjliggör lydnad. Dock krävs Guds gåva
tro, för att erhålla Guds gåva nåd, som så småningom leder till Guds gåva evigt liv!
Se Steps to Christ, s. 61}

”Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på
grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i
Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i
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dem.” Efésierbrevet 2:8-10
”Genom Kristi nåd skall vi leva i lydnad mot Guds lag, som står skriven i våra

hjärtan.  När  vi  har  Kristi  Ande,  kommer  vi  att  vandra  som  Han  vandrade.”
Patriarchs and Prophets, s. 372

”Som lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när
ni ännu var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett
alltigenom helgat liv.” Första Petrusbrevet 1:14, 15

”Helgelse är inte hänförelse. Det är ett fullständigt överlämnande av viljan åt
Gud. Det är att leva av och genom varje ord som kommer från Gud. Det är att göra
vår himmelske Faders vilja. Det är att lita på Gud i svårigheter, i mörker så väl som
i ljus.  Det är  att  vandra i  tro och inte i  åskådning.  Det är  att  lita  på Gud med
obetingat förtroende och att vila i förvissning om hans kärlek.” Löftestiden, s. 51

Detta verk tar en hel livstid, varvid man alltid förhåller sig underordnad mot Gud
och vandrar enligt Hans vilja.

”Sann helgelse är varken mer eller mindre än att älska Gud av hela hjärtat, att
handla exakt enligt Hans bud och föreskrifter. Helgelse är inte en känsla, utan en
himmelsk grundsats som låter Guds Ande härska över alla lidelser och önskningar;
och detta verk utförs genom vår Herre och Frälsare.” Faith and Works, s. 87

”Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp
bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är
han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.” Första Tessalonikerbrevet
5:23, 24

15. Tro på att Han klarar av det och godta det hela

”Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd,
för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv.” Johannesevangeliet 3:14-
15

”Du har bekänt och av hjärtat övergett dina synder. Du har beslutat att överlämna
dig själv åt Gud. Gå då till honom och bed honom avtvå dina synder och ge dig ett
nytt  hjärta.  Tro sedan att  han gör det,  därför att  han har lovat  det.”  Vägen till
Kristus, sid. 46, 47 {betoning i den svenska utgåvan}

”Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen
skulle bli frälst genom honom.” Johannesevangeliet 3:17

”Syndens dödliga verkningar går endast att undanröja genom de åtgärder, som
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Gud har vidtagit. Israeliterna räddade livet genom att se på den upphöjda ormen.
Deras blickar bevisade deras tro. De överlevde eftersom de trodde på Guds ord, och
litade på  de  åtgärder,  som vidtagits  för  deras  återställelse.  På  samma sätt  skall
syndaren se på Kristus och leva.” Patriarchs and Prophets, s. 431

”’Se Guds lamm, som tar bort världens synd.” Johannesevangeliet 1:29
”Genom korset lockas syndaren bort från syndens fäste, från ondskans samlade

krafter, och vid varje steg mot korset smälter hans hjärta och i syndaånger ropar
han: ’Det var mina synder som korsfäste Guds Son.’ Vid korset lämnar han sina
synder,  och  genom Kristi  nåd  förvandlas  hans  sinnelag.  Återlösaren  lyfter  upp
syndaren ur dammet, och ställer honom under den Helige Andes vägledning. När
syndaren betraktar Förlossaren, finner han hopp, tillförsikt och fröjd. Tron griper
tag om Kristus  i  kärlek.  Tron verkar  genom kärlek  och renar  själen.”  Selected
Messages, Bok 1, s. 349

”Guds förråd av nåd väntar på att tas i bruk av varje syndsjuk själ. Den botar alla
andliga åkommor. Genom den kan hjärtan renas från all besudling.”  In Heavenly
Places, s. 34

”Jesus vill att vi skall komma till honom just som vi är, bristfälliga och hjälplösa.
Vi får komma med all vår svaghet, vårt oförstånd, vår synd och i ånger falla ned för
hans fötter. Han vill framför allt ta hand om oss i kärlek, förbinda våra sår och rena
oss från all orenhet.

I detta avseende är det som tusenden misstar sig. De tror inte att Jesus förlåter
dem. De tar inte Gud på hans ord…. Ingen är så syndig, att han inte kan finna kraft,
rening och rättfärdighet i Kristus, som dog för oss. Han längtar efter att få avkläda
oss vår syndbefläckade klädnad och iföra oss rättfärdighetens vita klädnad. Han
bjuder oss att leva och inte att dö.” Vägen till Kristus, s. 49 {betoning i den svenska
utgåvan}

Hur kommer det sig, att så få tror att Jesus förmår att rena dem och skänka dem
ett nytt hjärta och sinne i dag? Jo, därför att de när tanken att det tar ett helt liv att
ge upp ens synder. De har trott på en lögn. I dag är frälsningens dag. I dag kan Du
bli kvitt alla Dina synder. I dag kan Ditt förhållande till Gud vara det rätta. Du
kanske inte lever i morgon. Kom i dag! Rövaren på korset trodde och han blev
därför genast frälst till det yttersta.

”Guds folk har, genom alla tidsåldrar och i alla länder, alltid varit de som tror att
Jesus kan och skall frälsa dem personligen från synden; de är Hans särskilda skatt.
De lyder Hans vilja, och lämnar världen samt skiljer sig från varje oren tanke och
ohelgad  vana….  Det  är  ett  tragiskt  förhållande,  att  det  stora  flertalet  av  Guds
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bekännande folk saknat tro på Kristus som sin personlige Frälsare.”  Review and
Herald, 1. Augusti, 1893

”Och tvivla inte utan tro!’” Johannesevangeliet 20:27
”Allt förmår den som tror.’” Markusevangeliet 9:23
”Samma kraft, som förvandlade vatten till vin vid bröllopet i Kana, kan utplåna

all ondska ur ens natur, och göra oss delaktiga i den gudomliga naturen. Just den
kraft,  som  gjorde  den  spetälske  ren,  kan  göra  hjärtat  fläckfritt,  lämpligt  för
umgänge med Gud, änglar och alla de frälsta.”  Signs of the Times, 10. Augusti,
1891

”Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som
tror”. Romarbrevet 1:16

”’Som ni tror skall det ske med er.’” Matteusevangeliet 9:29
”Tron är enkel till sin funktion och kraftfull till sitt utfall. Många bekännande

kristna,  som känner  till  det  heliga  ordet,  och  tror  på  dess  sanning,  saknar  den
barnsliga förtröstan som är nödvändig hos Jesu tro. De sträcker inte ut handen och
griper tag på det bestämda sätt, som låter själen helas.” Seventh-day Adventist Bible
Commentary, Band 6, s. 1074

Om Du inte har den tro, som medför andligt helande, tillbringa då mera tid med
Jesus, lär Dig av Honom.

”Alltså  kommer  tron  av  predikan  och  predikan  i  kraft  av  Kristi  ord.”
Romarbrevet 10:17

När  Du  hör  Guds  ord  och  handlar  i  enlighet  därmed,  kan  Gud  utföra  Sitt
frälsande underverk för Dig.

”Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.”
Hebréerbrevet 11:1

”Vänta inte till dess att du känner att du har blivit frisk. Tro på hans ord, så går
de i uppfyllelse. Lägg din vilja i Kristi händer. Låt det bli din vilja att tjäna honom.
Genom att handla efter hans ord kommer du att få kraft. Oavsett vilken ond vana
eller vilka starka passioner som under lång tid av eftergifter bundit både själ och
kropp, är Kristus stark nog att befria dig ifrån dem. Han längtar efter att få göra det.
Han längtar efter att få ge nytt liv åt den som är död i ’överträdelser och synder’.
(Ef.  2:1.)  Han  vill  frigöra  den  som  svaghet,  olycka  och  syndens  bojor  håller
bunden.” Vändpunkten, s. 191

Det är underbart att vara fri från en känsla av ilska, agg, bitterhet, irritation, hat,
själviskhet, eller vilken annan synd som helst, och låta Guds kärlek styra en.

”Jesus kom för att befria människan från syndslaveriets länkar. ’Om nu Sonen

Margaret Davis Vägen till Frälsning 39



gör eder fria, så bliven I verkligen fria.’” Vändpunkten, s. 466
”Att väcka de andligt döda, att åstadkomma en ny smak, nya bevekelsegrunder,

kräver en lika stor kraftinsats som att återuppväcka en, som är fysiskt död.” Review
and Herald, 12. Mars, 1901

”Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och
synder…. Bland dem var vi  alla en gång, när vi  följde våra syndiga begär och
gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de
andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek,
också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande
tillsammans  med  Kristus.  Av  nåd  är  ni  frälsta.  Ja,  han  har  uppväckt  oss  med
honom”. Efésierbrevet 2:1-6

”Det  är  när  Guds  Ande  berör  själen  som  själens  krafter  väcks  till  liv  och
människan blir en ny skapelse i Kristus Jesus.” Review and Herald, 12. November,
1892

”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets Andes
lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.” Romarbrevet 8:1,
2

”Gud har friköpt oss från syndens träldom, och har gjort det möjligt för oss att
leva förnyade, förvandlade liv i tjänande.” Messages to Young People, s. 69

”När Guds Ande tar oss i besittning förvandlas hela livet. Syndiga tankar jagas
på  flykten,  onda  handlingar  avvisas.  Kärlek,  ödmjukhet  och  frid  intar  vredens,
avundsjukans  och  stridslystnadens  plats.  Sorg  byts  ut  mot  glädje  och  ansiktet
återspeglar det himmelska ljuset. Ingen ser den hand som lyfter bördan eller iakttar
det  ljus  som kommer  ned från den eviga  världen.  Välsignelsen  kommer  när  vi
överlämnar oss åt Gud i tro. Då skapar den kraft som ingen människa kan se, en ny
skapelse till Guds avbild.” Vändpunkten, sid. 160, 161

Detta är vad rövaren på korset erfor, då han i tro överlämnade sig åt Jesus, ja,
han såg till och med ett himmelskt ljus som visade, att Gud godtagit honom.

”Då Jesus  sade  dessa  löftets  ord,  tycktes  den  mörka  sky  som omslöt  korset
genomträngas av ett klart och levande ljus. Den ångerfulle rånaren fick fullkomlig
frid  och  visshet  om  att  han  mottagits  av  Gud.  Jesus  hade  förhärligats  i  sin
förnedring…. Det är hans konungsliga rätt att frälsa alla dem som genom honom
kommer till Gud.” Vändpunkten, s. 755

”Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om
till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge
mycken förlåtelse.” Jesaja 55:7
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”Att  bli  förlåten på det  vis,  som Kristus förlåter  på,  innebär inte  bara att  bli
frikänd, utan att man blir förnyad till ande och sinne. Herren säger: ’Jag skall ge
Dig ett nytt hjärta.’ Kristi avbild skall präglas i själva sinnet,  hjärtat och själen.
Aposteln säger:  ’Men vi  har  Kristi  sinne.’  Utan det  förvandlande skeende,  som
endast åstadkoms genom gudomlig kraft, kvarstår de ursprungliga böjelserna för
synd i all sin makt. Därmed smids nya länkar, då försätts personen i ett slaveri, som
ingen mänsklig kraft kan bryta. Ingen vinner emellertid tillträde till himmelen som
har  kvar  sin  gamla  smak,  fallenhet,  avgudar,  föreställningar  och  uppfattningar.
Himmelen  skulle  inte  vara  en  glädjens  plats  för  vederbörande.  Allting  skulle
nämligen strida mot personens smak, aptit och böjelser samt kännbart gå på tvärs
mot hans eller hennes naturliga och förvärvade karaktärsdrag.” Selected Messages,
Bok 3, s. 190

”Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under,
bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den
nya  människan,  som  är  skapad  till  likhet  med  Gud,  i  sann  rättfärdighet  och
helighet.” Efésierbrevet 4:22-24

”När en människa blir omvänd till Gud, skapas en ny moralisk smak; därefter
älskar hon det, som Gud älskar.” Review and Herald, 21. Juni, 1892

”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det
nya har kommit. Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom
Kristus”. Andra Korintierbrevet 5:17, 18

”De som tar emot Frälsaren, blir Guds söner. De blir Hans andliga, pånyttfödda
barn,  förnyade  till  rättfärdighet  och  sann  helighet.”  Signs  of  the  Times,  17.
December, 1902

”Vilken seger som vinns, när livet i köttet upphör, och livet i Anden börjar!”
Review and Herald, 2. December, 1875

”Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid.” Romarbrevet 8:6
”Det köttsliga hjärtat som inte underordnar sig Guds lag, vilket i själva verket är

omöjligt, görs andligt och utbrister med Kristus: ’Att göra din vilja, min Gud, är
min glädje, din lag är i mitt hjärta’ {Psaltaren 40:9}.

Det finns många som säger att de tror på Kristus, men gör de verkligen det? Har
de det andliga sinnelag, Kristi sinnelag, vilket fröjdas över Guds lag?” Signs of the
Times, 24. November, 1887

”Jesus blev människa… för att  Han skulle återställa människans ursprungliga
sinnelag, vilket hon förlorade i Eden.”  Seventh-day Adventist Bible Commentary,
Band 7, s. 926
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”Vi måste  lära av Kristus.  Vi måste  veta,  vad Han är  för  dem som Han har
förlossat.  Vi  måste  inse  att  det  är  vår  förmånsrätt,  att  vara  delaktiga  av  den
gudomliga naturen genom tron på Honom, och därigenom undkomma det fördärv
som  råder  i  världen  genom  begär.  Då  renas  vi  från  all  synd,  från  alla
karaktärsbrister.  Vi  behöver  inte  ha  kvar  en  enda  syndig  böjelse.  Kristus  är
syndbäraren. Johannes hänvisade folket till Honom, i det han sade: ’Se Guds lamm,
som tar bort världens synd’ {Johannesevangeliet 1:29}.”  Review and Herald, 24.
April, 1900

”Om Du har ett rätt förhållande med Gud i dag, är Du redo om Kristus skulle
komma i dag. Vad vi behöver är Kristus gestaltad i våra liv, vårt härlighetshopp.”
In Heavenly Places, s. 227

 ”De som ser Kristus i hans sanna väsen, de som låter honom behärska deras
sinnen har evigt liv. Det är genom Anden som Kristus bor i oss. Och Guds Ande
blir, när vi tar emot honom, början till detta eviga liv.” Vändpunkten, s. 384

16. Han bor i Dig och ger Dig Kraft

”Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som
tror”. Romarbrevet 1:16

”Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror
på hans namn.” Johannesevangeliet 1:12

”Människan har inte själv denna kraft, utan det är Gud som äger den kraften. När
en själ tar emot Kristus får den kraft att leva Kristi liv.” Såningsmannen, s. 257

”När syndaren tar emot Kristus och lever i Honom, tar Jesus hans synder och
svagheter.  Sedan  inympar  Han  den  ångerfulle  själen  i  Sig  Själv,  så  att  han
bibehåller det slags förhållande till Kristus, som grenen har till vinträdet. Vi har
intet, vi är intet, med mindre vi erhåller kraft från Jesus Kristus.” That I May Know
Him, s. 100

”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär
han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.” Johannesevangeliet 15:5

Jag hade inte insett betydelsen av liknelsen om vinstocken och grenarna. Icke
desto mindre är det väsentligt, att förstå den läxa den utgör för oss.

”Människan blir inte frälst på något annat sätt. ’Utan mig’, säger Kristus, ’kan ni
ingenting göra.’ Genom Kristus, och endast genom Kristus, kan livets källflöden ge
nytt liv åt människans natur, förvandla hennes smak och få henne att inrikta sig helt
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på himmelen.” Selected Messages, Bok 1, s. 341

”När vi lever i tro på Guds Son,                 dålig
blir Andens frukter synliga i                 förbindelse
vårt liv. Det kommer inte att
fattas en enda.”

”När en själ tar emot Kristus,                 Jag i Dig
erhåller han kraft till att leva                 Du i mig 
Kristi liv.”

”Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss”.
Andra Petrusbrevet 1:3

”Himmelens outtömliga förråd står till deras förfogande. Kristus andas Sin egen
andedräkt på dem, Sitt eget liv. Den Helige Ande utsänder Sin högsta energi för att
verka i hjärta och sinne.” Testimonies for the Church, Band 6, s. 306

”Jag ber att  han i  sin  härlighets  rikedom skall  ge kraft  och styrka åt  er  inre
människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni
skall bli rotade och grundade i kärleken…. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds
fullhet.” Efésierbrevet 3:16-19

”Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.” Johannesevangeliet 1:16
”Sin tillräknade rättfärdighet och nåd skänker Han åt alla, som tar emot Honom i

tro.” Seventh-day Adventist Bible Commentary, Band 7, s. 929
”Genom tron på Hans namn tillräknar Han oss Sin rättfärdighet, och den blir en

levande grundregel i vårt liv.” That I May Know Him, s. 302
”Precis som vinträdets liv sprids genom stam och druvklase, går ned i de lägre

fibrerna, och stiger till det högsta lövet, skall Kristi nåd och kärlek finnas i överflöd
i själen och spridas till varje del av människan, samt uppfylla varje utövning av
kropp och sinne.” Sons and Daughters of God, s. 76

”Evangeliets lära är kort och gott Kristus i livet – en levande, aktiv princip. Det
är  Kristi  nåd  uppenbarad  i  karaktären  och  omsatt  i  goda  gärningar.”
Såningsmannen, s. 319

”Lydnaden  är  något  som  arbetar  inifrån  och  ut”.  Såningsmannen,  s.  69
{originaltexten  talar  om en  princip,  som sålunda  levs  ut,  eller  förverkligas.  Se
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Christ’s Object Lessons, s. 97}
”Inre rättfärdighet bevisas av yttre rättfärdighet. Den, som är rättfärdig i sitt inre,

är icke hårdhjärtad och otrevlig, utan växer dagligen till i Kristuslikhet, gående från
styrka till större styrka. Den, som blir helgad av sanningen, är självbehärskad, och
följer i Kristi fotsteg, tills nåden övergår i härlighet. Den rättfärdighet, varigenom
vi blir rättfärdiggjorda, tillräknas oss. Den rättfärdighet, varigenom vi blir helgade,
verkar i oss. Den första är vår rättighet till himmelen, den andra gör oss lämpliga
för himmelen.” Messages to Young People, s. 35

”Genom att ta emot Hans tillräknade rättfärdighet, blir vi lika Honom genom den
Helige Andes förvandlande kraft.” Seventh-day Adventist Bible Commentary, Band
6, s. 1098

Att ta emot Kristus i livet, utgör den första rättfärdigheten, rätten till himmelen.
Att leva genom Hans kraft, utgör den andra rättfärdigheten, vårt lämpliggörande för
himmelen.

”Fridens Gud,… han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må
han verka  i  oss  det  som behagar  honom,  genom Jesus  Kristus.”  Hebréerbrevet
13:20, 21

”För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet  hedningarna har i
denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp.” Kolosserbrevet 1:27

”När de ord Han undervisat  om har mottagits,  och har tagit  oss  i  besittning,
förblir Jesus i oss och styr våra tankar, föreställningar och handlingar…. Det är inte
längre vi som lever, utan Kristus lever i oss. Han är härlighetshoppet. Själviskheten
har dött, men Kristus är en levande Frälsare.” Testimonies to Ministers, s. 389

”Jesus utgav sig själv för att frälsa en förlorad värld, men fick ta emot Guds
Ande utan begränsning. Så får varje efterföljare till Jesus som utger sig själv ta
emot Guds Ande. Ja, vi har Bibelns uppmaning: ’Låt er uppfyllas av ande!’ (Ef
5:18)”. Men jag säger…, s. 29

”Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni
uppfyllda”. Kolosserbrevet 2:9, 10

”I Kristus bodde Gudomens hela fullhet lekamligen. Detta är orsaken till att Han,
trots att Han frestades i allting precis som vi, förblev obesmittad av fördärv från Sitt
första  inträde i  världen,  fastän Han var omgiven av det.  Skall  inte vi  också bli
delaktiga av den fullheten, och är det inte på det sättet, och endast på det sättet, som
vi kan övervinna såsom Han övervann?” Seventh-day Adventist Bible Commentary,
Band 7, s. 907

”Alla behöver en levande erfarenhet. För dem som inte har Kristus i hjärtat och
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låter hans Ande kontrollera sina känslor blir deras trosbekännelse av intet värde,
och deras ställning blir sämre än om de aldrig hört evangelium.”  Vägledning för
Församlingen, Band 2, s. 272

”Må Herren hjälpa oss att dö bort ifrån det egna jaget och bli födda på nytt så att
Kristus kan bo i oss, och bli en levande verksam princip, en kraft som kommer att
bevara oss i helgelse.” Vägledning för Församlingen, Band 3, s. 416

”Människans enda hopp är att få del av Guds liv.” Hälsa för Hela Människan, s.
84

Dock tvingar inte Jesus oss att förbli i Honom, så att Han kan förbli i oss. Vi får
fritt välja själva. Vi kan besluta oss för, att stanna kvar i Vinstocken och låta den
Helige  Ande styra  vår  ande.  Vi  kan även ge  efter  för  fienden  och låta  honom
kontrollera oss.

17. Bo i Honom och bär mycken Frukt

”Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan
endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig.
Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han
rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.” Johannesevangeliet 15:4, 5

”Vårt  liv  måste  komma  från  föräldravinstocken.  Det  är  endast  genom  en
personlig  förening  med  Kristus,  genom  att  vi  varje  dag  och  varje  timme
upprätthåller kontakten med Honom, som vi kan bära Andens frukter.” Testimonies
for the Church, Band 5, sid. 47, 48

”Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få
det.  Min  Fader  förhärligas,  när  ni  bär  rik  frukt  och  blir  mina  lärjungar.”
Johannesevangeliet 15:7, 8

”När Kristus bor i själen, utövar Han ett förvandlande inflytande, och det yttre
beteendet vittnar om den frid och glädje som härskar på insidan. Vi dricker Kristi
kärlek,  liksom grenen  drar  till  sig  näring  från  vinträdet.  Om vi  är  inympade  i
Kristus, om vi förenats fiber efter fiber med den Levande Vinstocken, kommer vi
att visa prov på detta förhållande genom att bära rika klasar med levande frukt.”
Selected Messages, Bok 1, s. 337

”På deras frukt skall ni känna igen dem.” Matteusevangeliet 7:16
”Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet,

mildhet och självbehärskning.” Galaterbrevet 5:22, 23
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”När vi lever i tro på Guds Son kommer Andens frukter att visa sig i vårt liv, och
inte en enda av dem kommer att saknas…. Kristi liv i oss åstadkommer samma
frukt som hos honom.” Vändpunkten, s. 679, 680

”Förhåller det sig så med Dig, att Du saknar dessa tilltalande drag? Uppstår det
en känsla av bitterhet eller en upprorisk anda i Ditt hjärta, så fort någon går emot
Dig eller försyndar sig emot Dig? Om detta är den anda som finns i Ditt sinne,
saknar  Du  Kristi  Ande.  Då  har  Du  en  annan  ande.”  Review  and  Herald,  21.
December, 1886

”Kristi anda skall uppenbaras i alla som är födda av Gud. Kiv och strid kan inte
uppstå hos dem, vilka styrs av Hans Ande.” Testimonies for the Church, Band 5, s.
227

”’På deras frukt skall ni känna igen dem.’ Det är antingen Gud eller Satan som
styr sinnet, och livet visar så tydligt vilket, att ingen behöver missta sig på vilken
makt man lyder.” Fundamentals of Christian Education, s. 89

”När vi ger efter för otålighet, driver vi Guds Ande ut ur hjärtat, och ger plats för
Satans egenskaper.” Selected Messages, Bok 2, s. 236

”’Om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar’.
Romarbrevet 6:16. Om vi ger efter för ilska, lusta, habegär, hat, själviskhet, eller
vilken som helst annan synd, blir vi syndens slavar. ’Ingen kan tjäna två herrar.’
{Matteusevangeliet  6:24}  Om  vi  tjänar  synden,  kan  vi  icke  tjäna  Kristus.”
Messages to Young People, s. 114

”Jesus säger inte här att man inte  skall tjäna två herrar utan att man inte  kan.”
Men jag säger…, s. 99 {betoning i den svenska utgåvan}

Tänk så här. Om jag vredgas på mitt barn, var är då kärleken? glädjen? friden?
tålamodet? vänligheten? trofastheten? mildheten? självbehärskningen? De är borta.
Det går ej att tjäna två herrar, när man rannsakar sig själv enligt Andens frukt. Man
kan förvisso uträtta mycket arbete och tro sig vara en verkligt god kristen, men
något är galet om man i hemmet blir irriterad och ovänlig mot familjen. Det kan
hända att man inte vet hur man överlämnar hjärtat till att behärskas av Gud, eller
det kan hända att man inte vill.

”Vi kan inte vara griniga och irriterade och ändå kristna, ty en grinig, irriterad
anda hör ej till Kristi Ande.” Review and Herald, 14. Augusti, 1888

”Otålighet för Guds och människans fiende in i Din familj och driver ut Guds
änglar. Om Du förblir i Kristus, och Kristus förblir i Dig, kan Du inte tala argsinta
ord.” In Heavenly Places, s. 99

”Ty  ljusets  frukt  består  i  allt  vad  godhet,  rättfärdighet  och  sanning  heter.”
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Efésierbrevet 5:9
”Ni kan inte ge fria tyglar åt Ert humör, och genomtvinga Er egen vilja, och

fortfarande vara Guds barn. Vi kommer att få kämpa mot våra nedärvda böjelser,
för att inte ge efter för frestelse och bli arga när vi blir retade.” Review and Herald,
11. Oktober, 1892

”Den, som tillåter sig att bli otålig, tjänar Satan. ’Om ni gör er till slavar under
någon och lyder honom, då är ni hans slavar’. {Romarbrevet 6:16}”  Testimonies
for the Church, Band 4, s. 607

”Satan tar kontrollen över varje människa,  som inte väljer att  underordna sig
Guds Andes ledning.” Testimonies to Ministers, s. 79

”Låt ingen bedra sig själv när det gäller den här saken. Om Du hyser stolthet,
självaktning,  kärlek  till  främsta  rangen,  högfärd,  ohelig  målmedvetenhet,  knot,
missnöje, bitterhet, förtal, lögn, bedrägeri, skvaller, då bor inte Kristus i Ditt hjärta.
Det bevisar att Du har Satans, och inte Jesu, sinnelag och anda, eftersom Jesus var
saktmodig och ödmjuk i hjärtat.” Testimonies to Ministers, s. 441

”Stolthet och själviskhet finner inget utrymme i karaktären, utan att man tränger
bort  Honom som är  saktmodig  och  ödmjuk  i  hjärtat.”  Review and Herald,  24.
November, 1885

”Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att
Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.” Andra Korintierbrevet
13:5

”Men Du säger: ’Hur skall jag veta att Kristus är i mitt hjärta?’ När Du klandras
eller tillrättavisas och saker och ting inte går som Du önskar, om Du då låter Dina
lidelser brusa upp i stället för att tåla tillrättavisningen och vara tålig och vänlig,
finns inte Kristus i Ditt hjärta.” Review and Herald, 12. Juli, 1887

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er,
att  Gud  är  ljus  och  att  inget  mörker  finns  i  honom.  Om  vi  säger  att  vi  har
gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter
sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap
med  varandra,  och  Jesu,  hans  Sons,  blod  renar  oss  från  all  synd.”  Första
Johannesbrevet 1:5-7

”När stolthet, oenighet och strid om vem som skall vara den störste finns ibland
oss, kan våra sinnen inte ingå i gemenskap med Kristus.” Vändpunkten, s. 651

”Vad  innebär  det  att  ljuga  mot  sanningen?  Det  innebär  att  påstå  sig  tro  på
sanningen, fastän andan, orden, sättet är Satans och icke Kristi. Att tro andra om
ont, att vara otålig och oförlåtande, är att ljuga mot sanningen. Sanning, kärlek,
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tålamod  och  långmodighet,  däremot,  ljuder  i  samklang  med  sanningens
grundsatser. Sanningen är alltid ren, alltid vänlig och sprider en himmelsk väldoft
oblandad med själviskhet.” That I May Know Him, s. 185

”Själviskhet kan lika gärna finnas i ett hjärta, som utövar tro på Kristus, som ljus
och mörker kan förekomma tillsammans.”  Testimonies for the Church, Band 5, s.
48

”Gud är ljus och {…} inget mörker finns i honom.” Första Johannesbrevet 1:5
”Bara  om  de  var  villiga  att  bli  renade  från  synd  skulle  de  kunna  vinna

gemenskap  med  honom.  Endast  de  renhjärtade  kan  bestå  inför  honom.”
Vändpunkten, s. 95

”De som påstår att de tjänar Gud men som framställer hans väsen på ett felaktigt
sätt,  vanärar  sin Herre.  Stora skaror av människor  bedras och leds in på falska
vägar.” Vändpunkten, s. 440

”Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig liksom han
är rättfärdig. Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från
begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens
gärningar.

Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte
synda, eftersom han är född av Gud. På samma sätt är det uppenbart vilka som är
Guds barn och vilka som är djävulens barn: den som inte gör det rätta, är inte av
Gud, ej heller den som inte älskar sin broder.” Första Johannesbrevet 3:7-10

”Den största förolämpning vi kan åsamka Honom, är att vi utger oss för att vara
Hans lärjungar, medan vi uppenbarar Satans anda i våra ord, i vårt sinnelag och i
våra handlingar.” Seventh-day Adventist Bible Commentary, Band 3, s. 1160

”Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som
älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud,
ty Gud är kärlek.” Första Johannesbrevet 4:7, 8

”Om du inte själv vill låta självuppoffrande kärlek bli ledmotivet i ditt liv, så
som det  är  för  Gud, kan du aldrig lära dig att  uppskatta honom rätt.”  Men jag
säger…, s. 34

”Vi vet att vi har lärt känna honom, när vi håller fast vid hans bud {King James
Version: håller hans bud}. Den som säger: ’Jag känner honom’ och inte håller fast
vid  hans  bud  {King  James  Version:  håller  hans  bud},  han  är  en  lögnare  och
sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds
kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i
honom är skyldig att själv leva så som han levde.” Första Johannesbrevet 2:3-6
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{håller man fast vid Guds Tio Bud, erkänner man förvisso deras berättigande. King
James Version, som nogsamt bygger på den grekiska grundtexten, understryker här
vikten av, att  lyda buden. Buden ingår i Guds Ord, som man således håller fast
vid…}

”’Jovisst’,  kanske  Du  säger,  ’jag  håller  buden.’  Gör  Du  verkligen  det?…
Tillämpar Du grundsatserna hos Guds bud i Ditt hem, i Din familj? Visar Du aldrig
ohövlighet, ovänlighet och oartighet i Din familj? Om Du visar ovänlighet i Ditt
hem, oavsett hur hög Din bekännelse är, bryter Du mot Guds bud. Oavsett hur Du
må predika om budorden åt andra, är Du en överträdare av lagen, om Du felar i att
visa Kristi kärlek i Ditt familjeliv.” Review and Herald, 29. Mars, 1892

”Kvinnor och män, såväl som barn och ungdomar, vägs i himmelens vågskål i
enlighet  med  vad de  uppenbarar  i  sina  hemliv.  En person,  som är  en  kristen  i
hemmet, är en kristen överallt.” Seventh-day Adventist Bible Commentary, Band 5,
s. 1085

”Om Kristi kärlek finns i våra hjärtan, blir den naturliga följden att vi äger alla
tilltalande karaktärsdrag: glädje, frid, långmodighet, vänlighet, godhet, tro, mildhet,
måttfullhet.” My Life Today, s. 50

”Det  är  många,  som  aldrig  känt  behovet  av  att  dämpa  det  egna  jaget,  och
betvinga sitt hetsiga humör. De går och bär på bitterhet och vrede i hjärtat, och
dessa onda karaktärsdrag vanställer själen. På detta sätt förnekar man Kristus, och
kastar en djup skugga över andras vandringsstig. Ingen blir ursäktad för utbrott av
sitt otyglade humör. Tusentals kommer att gå miste om himmelen på grund av sin
brist på självbehärskning. ” Signs of the Times, 17. December, 1885

”När människor bekänner sig att vara kristna, men deras kristendom inte gör dem
till bättre män och kvinnor i all deras livsföring – levande företrädare för Kristus
till sättet och sinnelaget – är de inte Hans.” My Life Today, s. 257

”Men  den  som  är  förenad  med  Herren  är  en  ande  med  honom.”  Första
Korintierbrevet 6:17

”En anda som skiljer sig från Kristi anda, skulle förneka honom, vilken deras
bekännelse än är. Människorna kan förneka Kristus genom förtal, genom lättsinnigt
prat, genom osanna och ovänliga ord. De kan förneka honom genom att undandra
sig livets bördor, genom att hänge sig åt syndiga nöjen. De kan förneka honom
genom att  låta  sig  präglas  av  omvärlden,  genom ohövligt  uppträdande,  genom
kärlek till sina egna åsikter, genom att rättfärdiga sig själva, genom att hysa tvivel,
genom att bära onödiga bekymmer och genom att ha sina tankar riktade på mörkret.
På alla dessa sätt tillkännager de att Kristus inte finns i dem.” Vändpunkten, s. 355,
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356 {sista meningen saknas i den svenska utgåvan}
”Jesus kom inte för att frälsa människorna i deras synder, utan från deras synder.

’Synd är brott mot lagen’ {Första Johannesbrevet 3:4}, och om vi misslyckas med
att lyda lagen, tar vi inte emot vår Frälsare. Vårt enda hopp om frälsning finns i
Kristus. Om Hans Ande förblir i hjärtat, kan inte synden vistas där.”  Review and
Herald, 16. Mars, 1886

”Den kristendom som tar lätt på synden och framhåller Guds kärlek till syndaren
oavsett dennes handlingar, låter endast syndaren tro att Gud vill ta emot honom
trots att han fortsätter att leva i vad han vet är synd. Det är just vad en del gör bland
dem som bekänner sig tro sanningen för vår tid. Sanningen hålls skild från livet,
och  detta  är  orsaken  till  att  den  saknar  kraft  att  överbevisa  och  omvända
människan.” Vägledning för Församlingen, Band 2, s. 220

”Kristus älskar Sin församling. Han vill ge allt behövligt bistånd till dem, som
anropar Honom om kraft för att utveckla karaktären. Dock är icke Hans kärlek lika
med svaghet. Han överser inte med deras synder… Endast genom syndaånger av
hela hjärtat blir de förlåtna; ty Gud kommer aldrig att skyla över ondska med Sin
rättfärdighets kappa.” Sons and Daughters of God, s. 13

”Det ljus av härlighet, som Gud hade gett åt den helige Adam, och som täckte
honom  likt  ett  klädesplagg,  försvann  efter  hans  överträdelse.  Strålglansen  från
Guds härlighet kunde inte skyla över olydnad och synd.” Selected Messages, Bok
1, s. 270

”Jag måste säga sanningen till alla. De som har tagit emot ljuset från Guds Ord,
skall aldrig, aldrig ge andra människor ett intryck av att Gud kommer att se mellan
fingrarna med deras synder.” Selected Messages, Bok 1, s. 115

”Jesus är i det allra heligaste och verkar för oss, i Guds närvaro. Han upphör inte
med  att  där  framställa  Sitt  folk  som  fullkomligt  i  Frälsaren,  ögonblick  efter
ögonblick. Men eftersom vi framställs på detta sätt inför Fadern, skall vi inte tro att
vi kan missbruka Hans barmhärtighet, och bli vårdslösa, likgiltiga och ge efter för
det  egna jaget.  Kristi  uppgift  är  inte att  skyla över synden. Vi är  fullkomliga i
Honom, det vill säga godtagna i den Älskade, endast om vi genom tron förblir i
Honom.” Seventh-day Adventist Bible Commentary, Band 7, s. 933

”Men om vi  genom att  söka rättfärdigheten i  Kristus visar  oss vara syndare,
skulle då Kristus stå i syndens tjänst? Nej, och åter nej! Men om jag bygger upp
igen det som jag har rivit ner, då står jag där som en överträdare.” Galaterbrevet
2:17, 18

”Det är genom att  oavbrutet överlämna viljan,  genom oavbruten lydnad, som
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rättfärdiggörelsens välsignelse bevaras.” Selected Messages, Bok 1, s. 397
”Gud är inte att leka med…. Gud hatar synden och kommer att fördöma dem

som uppmuntrar syndaren genom att säga till honom: ’Det står väl till med Dig’.”
Review and Herald, 8. Juni, 1886

”De tar det lätt med att hela dottern mitt folks skada och säger: ’Allt står väl till,
allt står väl till.’ Men allt står inte väl till.” Jeremia 8:11

”Det finns ingen säkerhet, vila eller rättfärdiggörelse vid överträdelse av lagen.
Människan kan inte hoppas på att förklaras oskyldig inför Gud, och ha frid med
Honom på grund av Kristi förtjänster, medan hon fortsätter i synden. Hon måste
sluta med att överträda, och bli trogen och rättrådig.” Selected Messages, Bok 1, s.
213

”Håll dig långt ifrån orätt sak…. ty jag frikänner inte någon som är skyldig.”
Andra Moseboken 23:7

”Men  medan  Gud kan  vara  rättvis,  och  ändå  rättfärdiggöra  syndaren  genom
Kristi förtjänster, kan ingen människa övertäckas med Kristi rättfärdighets klädnad
samtidigt som hon utövar kända synder eller försummar kända plikter. Gud kräver
fullständig överlåtelse av hjärtat innan rättfärdiggörelse kan äga rum. Och för att
människan skall kunna bibehålla rättfärdiggörelsen, måste hon vara ständigt lydig
genom  en  verksamt  levande  tro,  som  uttrycks  genom  kärlek  och  som  renar
själen….

För att människan skall kunna bli rättfärdiggjord genom tron, måste tron nå upp
till en nivå där den styr hjärtats känslor och ingivelser. ” Selected Messages, Bok 1,
s. 366

18. Kämpa Trons goda Kamp

”Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och
som  du  bekände  dig  till  genom  att  inför  många  vittnen  avlägga  den  goda
bekännelsen. Inför Gud,… uppmanar jag dig: bevara det som han har befallt rent
och oförfalskat, till vår Herre Jesu Kristi ankomst”. Första Timoteusbrevet 6:12-14

”När själar blir omvända, är ändå inte deras frälsning fullbordad. Sedan återstår
tävlingsloppet. På dem väntar den ansträngande ’trons goda kamp’.… Striden varar
hela livet.” Our High Calling, s. 163

”Låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så
hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst
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vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare”. Hebréerbrevet 12:1-2
”Det, som tynger… är de fula ovanor och bruk vi lagt oss till med, genom att

lyda våra egna böjelser.” Seventh-day Adventist Bible Commentary, Band 7, s. 934
När vi står vid korsets fot, lägger vi undan alla våra gamla syndiga vanor och

bruk. Hur då? Jo, genom att ge upp vår rätt till att leva enligt vårt gamla sätt och i
stället besluta oss för att endast leva för Gud genom den Helige Andes kraft.

”Varje  själ  ärver  okristliga  karaktärsdrag.  Det  ingår  i  ett  helt  livs  stora  och
ärorika  verksamhet,  att  tygla  denna  fallenhet  för  det  onda.  Det  är  de  små
prövningarna  i  tillvaron,  som  kan  få  oss  att  förlora  självbehärskningen.”  In
Heavenly Places, s. 231

”Varje dag måste han förnya sin helgelse. Varje dag måste han kämpa mot det
onda. Gamla vanor, medfödda benägenheter till det som är ont kommer att kämpa
för att återvinna sin makt. Mot dessa måste han ständigt vara på vakt och i Kristi
kraft kämpa för att vinna seger.” Löftestiden, s. 446

”Låt oss inte tillhöra den klass, för vilken Frälsaren dog förgäves. I Kristus finns
det  tillräckligt  med  nåd,  för  att  segra  över  alla  våra  dåliga  karaktärsdrag,  och
kraften hämtas endast hos Honom.” Review and Herald, 17. Mars, 1891

”Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning,
så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod
utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans
andemakter i himlarna.” Efésierbrevet 6:10-12

”Varje kristen måste ständigt vara vaksam, och spärra varje inkörsport till själen
där Satan kan tränga in. Han måste  be om Guds hjälp och samtidigt  med kraft
motstå varje fallenhet för synd. Genom mod, genom tro, genom uthållig ihärdighet,
kan han segra.  Men han skall  hålla  i  minnet,  att  seger  kräver  att  Kristus  bor  i
honom och att han stannar kvar i Kristus….

Det är endast genom en personlig förening med Kristus, genom att vi varje dag
och varje timme upprätthåller  kontakten med Honom,  som vi kan bära Andens
frukter.” Testimonies for the Church, Band 5, sid. 47-48

”Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och
håll ut”. Efésierbrevet 6:18

”Så länge vi befinner oss på denna sida himlen kan vi aldrig lugnt lita på oss
själva eller uppleva att vi är skyddade mot frestelse.” Såningsmannen, s. 118

”Vaka, stå fasta i  tron. Var manliga och starka. Låt allt hos er ske i kärlek.”
Första Korintierbrevet 16:13, 14 {i King James Version är ”manliga” översatt med
”modiga”. Även kvinnliga troende kan vara modiga…}
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”Vaka, så att Du inte talar förflugna ord, eller uttrycker Dig grinigt och otåligt.
Vaka, så att stolthet inte hittar utrymme i hjärtat. Vaka, så att inte onda lidelser får
övertaget över Dig, i stället för tvärtom.” The Faith I Live By, s. 224

”Genom Guds nåd och genom egen målmedveten insats måste de vinna seger i
striden mot det onda.” Den Stora Striden, s. 409

”De som är utsatta för frestelser behöver förstå viljans sanna betydelse. Det är
den som är  den styrande  makten  i  den  mänskliga  naturen  –  makten  att  kunna
besluta och välja. Allt hänger på att man använder viljan på rätt sätt. Önskan att
vara  god  och  ren  är  bra,  så  långt  den  räcker,  men  om  det  stannar  bara  med
önskningar, är det till ingen nytta. Många går mot sin undergång samtidigt som de
hoppas och önskar att övervinna sina onda böjelser. De överlämnar inte viljan till
Gud. De väljer inte att tjäna honom.

Gud har gett oss makten att välja, och han vill att vi skall använda den. Vi kan
inte förändra våra hjärtan. Vi kan inte kontrollera våra hjärtan, våra impulser eller
våra känslor. Vi kan inte göra oss själva rena och passande att tjäna Gud. Men vi
kan välja att tjäna honom. Vi kan ge honom vår vilja. Då kommer han att verka i
oss så att vi både vill och gör hans goda vilja. På det sättet kommer hela vår natur
att ställas under Kristi kontroll.

Genom att vi använder viljan på rätt sätt kan våra liv bli fullständigt förvandlade.
Genom att överlämna vår vilja till Kristus förenar vi oss med gudomlig kraft. Vi får
kraft ovanifrån för att vi skall kunna stå orubbligt fasta. Ett rent och ädelt liv, ett liv
i  seger över begär och lustar,  är  möjligt  för  var  och en som förenar sin  svaga,
vacklande, mänskliga vilja med Guds allsmäktiga, orubbliga vilja.” Hälsa för Hela
Människan, sid. 145-146 {betoningar i den svenska utgåvan}

”När människans vilja samarbetar med Guds blir den allsmäktig. Allt som måste
göras enligt  hans vilja måste  också utföras i  hans kraft.  Allt  han kräver går  att
genomföra.” Såningsmannen, s. 270

”Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.” Filipperbrevet 4:13
”Utan Guds kraft är det omöjligt att åstadkomma en verklig reform. Mänskliga

barriärer  mot  naturliga  och  uppodlade  böjelser  är  som  sandbankar  mot  en
översvämmande störtflod. Inte förrän Kristi liv har blivit en verksam kraft i våra
liv, kan vi stå emot de frestelser som angriper oss inifrån och utifrån.”  Hälsa för
Hela Människan, s. 101

19. Han bistår Dig vid Frestelse och öppnar en Nödutgång
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”Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast,
han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall
han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.” Första Korintierbrevet 10:13

”Vår himmelske Fader mäter och väger varje prövning, innan Han tillåter att den
drabbar den troende. Han tar hänsyn till de rådande omständigheterna och styrkan
hos den person, som skall stå under Guds prövning. Han tillåter aldrig frestelserna
att  bli  större  än  motståndsförmågan.  Om  människan  besegras,  kan  hon  aldrig
anklaga Gud för detta,… men den frestade försummade att vaka och bedja samt
tillägnade sig inte, genom tron, den överflödande hjälp Gud hade i förvar åt honom.
Kristus har aldrig svikit  någon troende i  dennes kamp.  Den troende måste  göra
anspråk på löftet och möta fienden i Herrens namn.” Our High Calling, s. 323

När Du blivit en sann troende, kommer Du inte att frestas bortom Din förmåga
att  härda  ut.  Dessutom  kommer  Han  att  öppna  en  nödutgång.  Vi  får  aldrig
försumma att ta den utvägen.

Då jag för första gången insåg vad det innebär att vara kristen, överlämnade jag
hela hjärtat till Gud, tillsammans med alla mina skötesynder. Jag sade till Gud: ”Jag
ger upp min rätt att bli otålig eller irriterad på barnen. Jag ger i synnerhet upp min
rätt att hysa agg mot min make, vad han än gör. Måhända han inte handlar som jag
skulle ha gjort, men jag har ingen rätt att bli arg på honom. Varför skulle jag ge
efter för Satans anda för att tillrättavisa andra! Jag vill underkasta mig Din Helige
Ande och låta Gud i mig frammana Sin kärlek till mina barn och till min man, och
be för dem i stället för att tillåta Satan att utnyttja mig för att införa sin anda i vårt
hem.”

Då jag helt och fullt överlämnade mig åt Gud, litade jag på att Han skulle ta bort
mitt agg, och skänka mig en förstående inställning till maken och barnen. Och det
gjorde Han! Jag trodde också på, att Han därefter skulle kunna avhålla mig från att
falla i synd, såsom Han lovat.

Vad jag minns, inträffade det ingen frestelse under nästa dags bestyr förrän på
kvällen.  Vi  hade  kvällsandakt  och  jag  läste  högt  ur  en  bok  om bön.  Plötsligt
anmärkte min man, som var förlagsredaktör, på ett fel i en mening i boken. Det är
inget galet i att göra det, men jag ogillade hans kommentarer mitt i andakten, för att
detta störde oss. Och då brukade jag huta åt honom i fel anda och därmed lades
andakten  i  grus.  Icke  desto  mindre  anklagade  jag  honom  för  att  ha  förstört
andakten.

Den där kvällen, just då han anmärkte på meningsbyggnaden, reagerade jag med
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en gång. Omgående övertygade den Helige Ande mig om, att jag hade syndat, och
genast utropade jag: ”Jag har syndat!” Familjen förvånades över min bekännelse.
Då jag senare berättade om episoden för en person, insköt min son, som närvarade:
”Oh, mamma, så väl jag kommer ihåg den kvällen! Det var första gången, som jag
hörde Dig ta på Dig skulden!”

Du förstår, jag hade lärt mig av min far att alltid lägga skulden på andra då jag
blev upprörd på dem, även om det var min anda det var fel på. Det är så lätt att
skylla på andra, när vi låter oss bli irriterade på något de gör eller säger.

Den där kvällen bad jag på nytt Gud att förlåta och rena mig, samt att återställa
mig till Sig Själv. Så bönföll jag Honom om, att visa mig utvägen så att jag inte
skulle reagera fel igen. Jag litade på att Han skulle lära mig hur jag skulle undvika
att falla i synd, eftersom Han lovat Sig kunna göra det.

Nästa dag uträttade jag mina sysslor och jag minns inte heller den här gången
några frestelser, förrän kvällen kom. Då vi på nytt hade andakt, läste jag ur samma
bok. Åter anmärkte maken på ett meningsbyggnadsfel. I samma stund kände jag
frestelsen att reagera.

Vi läste att den kristne kommer att känna frestelsen att synda. Det är här, som
Kristi hjälp behövs. Genast påminde mig den Helige Ande: ”Du gav upp Din rätt,
att bli arg på Din man vad han än gör, eller hur?” Med en gång svarade jag: ”Ja,
och jag menade det verkligen!” I ett nu grep den Helige Ande så bestämt tag om
min ande, att jag inte sade ett ord. Ingen visste ens om, att jag blivit frestad! Och nu
förstod jag att jag funnit utvägen! När vi blir frestade, försöker den Helige Ande att
larma  oss,  och  om vi  snabbt  underordnar  oss  Gud,  har  Han  därmed  rätten  att
behärska vår ande och skänka oss segern. Senare fann jag de här citaten:

”Och vare sig du viker av åt höger eller vänster, så skall dina öron höra detta ord
ljuda bakom dig: ’Här är vägen, gå på den.’” Jesaja 30:21

”Röster,  som  ingivits  av  Gud,  utropar:  ’Detta  är  vägen.  Gå  på  den.’  Om
människor lyssnar på varningens röst, om de litar på Guds ledning och inte på ett
begränsat omdöme, skall de vara säkra.” In Heavenly Places, s. 103

I frestelsens ögonblick skall Du underordna Dig Gud. Han låter Dig dock alltid
besluta själv.

”Vi behöver bli så mottagliga för himmelens inflytande, att den mest lågmälda
viskning från Jesus kommer oss att reagera.” That I May Know Him, s. 361

”Om Jesu röst inte genast åtlyds, drunknar den i bruset från andra stämmor i
sinnet. ” Seventh-day Adventist Bible Commentary, Band 7, s. 976

”Låt inga hånfulla ord, inga hot, inga giftiga kommentarer förmå Dig, att göra
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våld på  Ditt  samvete  i  den minsta  angelägenhet.  Annars  öppnar  Du en  dörr  åt
Satan, så att han kommer in och kontrollerar sinnet.” Sons and Daughters of God,
s. 211

”Samvetet är Guds röst, som hörs mitt  i larmet från människans lidelser.  När
samvetet motarbetas, bedrövas Guds Ande.” Testimonies for the Church, Band 5, s.
120

”Bedröva inte Guds helige Ande”. Efésierbrevet 4:30
”Den Helige Ande tvingar ingen att handla på ett visst sätt. Det står oss fritt att

välja; och när vi erhållit tillräckligt underlag beträffande vår skyldighet, överlåts
det åt oss att bestämma handlingssätt.”  Fundamentals of Christian Education,  s.
124

”Släck inte Anden.” Första Tessalonikerbrevet 5:19

20. Välj Guds Flyktväg och underkasta Dig Honom

”Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. Närma
er Gud, så skall han närma sig er.” Jakobsbrevet 4:7-8

Det var så här, som Jesus vann seger.
”Jesus vann seger genom lydnad och tro på Gud. Genom aposteln säger han till

oss: ’Så varen nu Gud underdåniga, men stån emot djävulen, så skall han fly bort
ifrån eder. Nalkens Gud, så skall han nalkas eder.’ – Jak. 4:7, 8. Vi kan inte rädda
oss  själva  undan förförarens  makt.  Han har  besegrat  mänskligheten,  och när  vi
försöker hålla stånd mot honom i vår egen kraft, skall vi falla offer för hans anslag.
’Herrens namn är ett starkt torn; den rättfärdige hastar dit och varder beskyddad.’ –
Ords. 18:10. Satan bävar och flyr för den svagaste människa som tar sin tillflykt till
detta mäktiga namn.” Vändpunkten, s. 118 {i originalet lyder den första meningen:
”Jesus vann segern genom underkastelse och tro på Gud”. På svenska blev det: ”…
genom lydnad och tro”. För att vinna seger, krävs det lydnad. Vi lyder Gud, genom
att underkasta oss Honom och tro på undsättning från Honom. Ingen lyder för att
underkasta sig; man underkastar sig för att lyda. Därmed vinns segern – i tro! Se
The Desire of Ages, s. 131}

”Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen”. Andra Petrusbrevet 2:9
”Mänskliga strävanden i och för sig inte är tillräckliga. Utan hjälp av gudomlig

kraft  kan  vi  ingenting  åstadkomma.  Människan  och  Gud  måste  samverka.  Det
gäller för människan att stå emot frestelsen. Kraften att göra det får hon emellertid
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från Gud…. Gud vill att vi skall segra över oss själva. Han kan inte hjälpa oss utan
att vi samtycker till det och samarbetar. Guds Ande arbetar genom de krafter och
gåvor som getts till människan.” Löftestiden, s. 451

”Så snart som vi ger en antydan om att bringa vår vilja i samklang med Guds
vilja, står Guds nåd till vårt förfogande.” In Heavenly Places, s. 27

”Över den som i enkel tro överlåter sig till Kristus har Satans väpnade styrkor
ingen makt.” Såningsmannen, s. 120

När vi känner av en frestelse, skall vi snabbt överlämna oss åt Gud. Då kommer
Han att verka i oss det, som krävs för vår seger. Änglar från Gud kommer att omge
oss och frestelsen förlora sin kraft.

”Kring  varje  frestad  själ  står  änglar  från  Gud,  redo  att  höja  rättfärdighetens
standar, om bara den frestade vill uppvisa motståndsanda mot det onda.”  Review
and Herald, 8. Augusti, 1907

”Genom tro och bön kan alla motsvara evangeliets krav. Ingen kan tvingas till att
synda. Först måste personens gillande säkras. Själen måste ha för avsikt att utföra
den  syndiga  handlingen,  innan  lidelsen  förmår  att  kontrollera  förståndet,  eller
överträdelsen  triumfera  över  samvetet.  Hur  stark  frestelsen  än  må  vara,  är  den
ingen ursäkt för synd. ’HERRENS ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron hör
deras  rop.’  {Psaltaren  34:16}  Ropa  till  Herren,  frestade  själ.  Kasta  Dig  själv,
hjälplös, ovärdig, på Jesus, och gör anspråk på just Hans löfte. Herren kommer att
höra.  Han  vet  hur  starka  det  av  synd  påverkade  hjärtats  böjelser  är,  och  Han
kommer till undsättning i varje frestande stund.” Messages to Young People, s. 67

”Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas.”
Hebréerbrevet 2:18

Varje gång som jag valt Guds utväg – genom att genast underordna mig Honom
vid frestelse – har Han åstadkommit rätt inställning hos mig och vadhelst annat jag
behövt för att slippa falla i synd.

21. Han förmår att förhindra Din Synd

”Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och
jublande”. Judasbrevet vers 24

”Ty jag är HERREN, din Gud, som fattar din högra hand och som säger till dig:
Frukta inte, jag hjälper dig.” Jesaja 41:13

”För att kunna gå framåt utan att snubbla, måste vi ha en fast övertygelse om att
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en allsmäktig hand skall hålla oss uppe, och att ett oändligt medlidande kommer att
visas mot oss om vi faller.” Sons and Daughters of God, s. 154

”Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter,
utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå
fram till nådens tron för att  få barmhärtighet  och finna nåd till hjälp i rätt  tid.”
Hebréerbrevet 4:15-16

”’Min  nåd  är  nog  för  dig,  ty  kraften  fullkomnas  i  svaghet.’”  Andra
Korintierbrevet 12:9

”Som dina dagar {skall} din kraft {vara}.’” Femte Moseboken 33:25
”Vi skall bara leva en dag i taget. Vi behöver inte uträtta ett helt livs arbete på

några få timmar. Vi behöver inte i fruktan blicka in i framtiden. Gud har nämligen
gjort det möjligt för oss att segra varje dag”. The Faith I Live By, s. 249

”Vinner  Du  seger?  Eller  övervinns  Du  av  Dina  lustar,  Din  aptit  och  Dina
lidelser?” Testimonies for the Church, Band 5, s. 511

”Vår enda möjlighet att lyckas ligger i att vi förenar vår vilja med Guds och
samarbetar med honom timme efter timme, dag efter dag.” Men jag säger…, s. 149

”Det kristna livet är ett dagligt överlåtande, daglig underkastelse och att ständigt
övervinna.” Seventh-day Adventist Bible Commentary, Band 4, s. 1154

Även om vi haft många fula ovanor, innan vi överlåtit oss till Jesus, kan segern
ständigt bli vår: Steg för steg, ett ögonblick åt gången, håller vi oss underordnade
Honom, i förtröstan på Hans makt.

”Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.” Filipperbrevet 4:13 
 ”Det är hans nåd som ger oss kraft att lyda Guds lagar. Det är den som hjälper

oss att  bryta oss loss från onda vanor. Det är den enda kraft som kan göra oss
orubbliga och hålla oss kvar på den rätta vägen.” Hälsa för Hela Människan, s. 84

”Du  mitt  barn,  hämta  kraft  i  den  nåd  som finns  hos  Kristus  Jesus.”  Andra
Timoteusbrevet 2:1

”Den som inte har tillräckligt med tro på Kristus för att tro att Han kan bevara
honom från att synda, har inte den tro som krävs för att ge honom inträde i Guds
rike.” Review and Herald, 10. Mars, 1904

22. Alla blir frestade – Frestelse är inte Synd

”Ingen som frestas skall säga: ’Det är Gud som frestar mig.’ Ty Gud frestas inte av
det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas, dras och lockas av
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sitt  eget begär. När så begäret har blivit  havande föder det synd”. Jakobsbrevet
1:13-15

”Mängder av frestelser  kommer att  möta oss,  ty genom dessa skall  vi provas
under vår nådatid på Jorden. Detta utgör Guds granskning av oss, som avslöjar våra
rätta jag. Det är ingen synd att bli frestad; men synden uppstår när man faller för
frestelsen.” Testimonies for the Church, Band 4, s. 358

Vad betyder det, att frestelser ”avslöjar våra rätta jag”? När vi möts av frestelse,
blir vi varse vad vi kunde eller skulle göra, om vi inte raskt underställde oss Gud.
Vi blir varse hur långt den fallna naturen kan gå. Med den naturen kommer vi att ha
att göra så länge som vi är i denna värld. Det var därför som Jesus iklädde Sig den
fallna naturen, så att Han kunde erfara våra frestelser.

”I vår egen kraft är det omöjligt för oss att tysta ner den fallna naturens pockande
krav. Det är också genom dem som Satan kommer att ansätta oss med frestelser.
Jesus  visste  att  fienden  skulle  komma till  varje  människa  för  att  dra  fördel  av
hennes nedärvda svaghet. Genom sina lögnaktiga antydningar skulle han försöka
bedra alla som inte satt sin förtröstan till Gud. Genom att gå den väg som vi måste
vandra, har Herren berett en möjlighet för oss att övervinna.” Vändpunkten, s. 111

”’Denna världens furste kommer. I mig finnes intet som hör honom till’, sade
Jesus. – Joh. 14:30. Satans spetsfundigheter fann inte någon genklang hos honom.
Han  samtyckte  inte  till  synden.  Inte  ens  genom  en  tanke  gav  han  efter  för
frestelsen. Detta kan också bli vår erfarenhet.” Vändpunkten, sid. 111-112

”Det förekommer tankar och känslor som inges och uppväcks av Satan, vilka
plågar även de bästa människor. Men om dessa inte omhuldas, om de avvisas som
hatiska, befläckas inte människan av skuld, och ingen annan smutsas ned av deras
inflytande. ” Review and Herald, 27. Mars, 1888

”I  människornas  hjärtan  finner  Satan  alltid  någon  punkt,  där  han  kan  finna
fotfäste. Ett syndigt begär hålls vid liv. Där kan hans frestelse få insteg.” Den Stora
Striden, s. 595

”En oren tanke fördras, en ohelig önskan omhuldas, och så blir själen förorenad,
dess redbarhet rubbas….

Om vi inte skall synda, måste vi undvika överträdelsens början. Varje känsla och
önskning  måste  underordnas  förnuft  och  samvete.  Varje  ohelig  tanke  måste
ögonblickligen avvisas.” Testimonies for the Church, Band 5, s. 177

”Ge inte djävulen något tillfälle.” Efésierbrevet 4:27
”Låt oss icke för ett ögonblick erkänna, att Satans frestelser står i samklang med

vårt eget sinne. Ta avstånd ifrån dem, såsom Du skulle vända Dig bort ifrån Satan
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själv.” Our High Calling, s. 85
”Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus”. Andra Korintierbrevet

10:5
”Till  och  med  tankarna  måste  underordnas  Guds  vilja,  och  känslorna  måste

behärskas av förnuftet och gudsfruktan…. Om tankarna är fel kommer känslorna
att bli fel. Och tankarna och känslorna utgör tillsammans ens moraliska karaktär.
Om Ni menar att Ni som kristna inte behöver tygla Era tankar och känslor, ställs Ni
under  onda  änglars  inflytande  och  bjuder  in  deras  närvaro  och  kontroll.”
Testimonies for the Church, Band 5, s. 310

”Vi kan inte tillåta oss att handla efter impulser. Vi kan inte för ett ögonblick låta
bli att vara på vår vakt. Vi är utsatta för otaliga frestelser och måste bestämt stå
emot, annars blir vi besegrade.” Hälsa för Hela Människan, s. 396

”De, som inte tänker falla offer för Satans försåtligheter, måste nogsamt vakta
själens inkörsportar. De måste undvika att läsa, titta på, eller lyssna till sådant, som
kan väcka orena tankar.” Messages to Young People, s. 285

”Jag vänder ej mitt öga till det onda.” Psaltaren 101:3
”Den som finner nöje i att se på brott och omoral kan ledas till att verkligen själv

begå  sådant.  Tankar  av  åtrå  leder  så  småningom till  öppen  synd,  som inte  tar
hänsyn till  hjärtesorg och samvetsförebråelser.  Med dessa konsekvenser står det
helt klart att synden redan börjar när man omhuldar det onda i sitt tankeliv.” Men
jag säger…, s. 67

”Ty såsom han tänker i sitt hjärta, sådan är han”. Ordspråksboken 23:7 {King
James Version}

”När Du blir varse den första idén om något orätt, skicka då upp en snabb bön till
himmelen,  och  motstå  sedan  frestelsen  bestämt.”  Seventh-day  Adventist  Bible
Commentary, Band 3, s. 1155

”Men han skall be i tro utan att tvivla.” Jakobsbrevet 1:6
”Början till att ge efter för frestelsen, är synden att tillåta sinnet att vackla, att

vara  ostadig  i  tron  på  Gud.  Den  orättfärdige  letar  alltid  efter  en  möjlighet  att
framställa Gud felaktigt, och låter sinnet dras till det som är förbjudet. Han fäster
sinnet vid världsliga ting, när han kan. Han strävar efter att uppväcka sina känslor
och lidelser, och att ge sig hän åt det som inte gör honom gott. För Dig gäller det att
styra alla känslor och lidelser så att de, lugnt och stilla, underordnas förnuft och
samvete. Då förlorar Satan sin makt att kontrollera sinnet.” Our High Calling, s. 87

”Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt till
den nåd som skall komma er till del, när Jesus Kristus uppenbaras. Som lydnadens
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barn  skall  ni  inte  styras  av  de  begär  som ni  tidigare  levde  i  när  ni  ännu  var
okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom
helgat liv. Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig.” Första Petrusbrevet
1:13-16

”Frestarens medel och makt kan inte anföras som ursäkt för en orätt handling.
Satan  jublar  när  han  hör  Kristi  bekännare  försöka  ursäkta  sig  med  sina
karaktärssvagheter. Det är dessa ursäkter som leder till synd. Det finns ingen ursäkt
för  synd.  Ett  helgat  sinne  och ett  Kristus-likt  liv  är  något  som varje  botfärdig,
troende kristen kan få uppleva.” Vändpunkten, sid. 306-307

”Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.” Efésierbrevet 6:10
”Luta  Dig  emot  Honom;  för  genom Hans makt  kan  Du släcka  alla  fiendens

brinnande pilar och bli mer, än segervinnare.” Testimonies for the Church, Band 4,
s. 213

23. Vandra i Anden – tillfredsställ icke Köttets Önskemål

”Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet
begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot
köttet.  De  två  strider  mot  varandra  för  att  hindra  er  att  göra  det  ni  vill.”
Galaterbrevet 5:16-17

”Den kristne kommer att erfara frestelsen att synda, ty köttet ligger i krig mot
Anden. Dock kämpar Anden mot köttet, och belägrar det ständigt. Här krävs Kristi
hjälp. Mänsklig svaghet knyts till gudomlig styrka, varvid tron utbrister: ’Men Gud
vare  tack,  som  ger  oss  segern  genom  vår  Herre  Jesus  Kristus.’  {Första
Korintierbrevet 15:57}” Messages to Young People, s. 114

”Den största triumf Kristi religion kan ge oss, är självbehärskning. Våra naturliga
böjelser måste kontrolleras, annars kommer vi aldrig att segra likt Kristus gjorde.”
Testimonies for the Church, Band 4, s. 235

”Han ’blev frestad i allt liksom vi’ {Hebréerbrevet 4:15}. Satan stod alltid redo
att angripa Honom, utslungande sina svåraste frestelser; men: ’Han hade inte begått
någon synd, och svek fanns inte i hans mun’ {Första Petrusbrevet 2:22}. ’Han själv
har  lidit  och  blivit  frestad’  {Hebréerbrevet  2:18}  –  Han  led  i  förhållande   till
fullkomligheten hos Sin helighet. Dock fann mörkrets furste ingen genklang hos
Honom; icke en enda tanke eller känsla reagerade på frestelse.” Testimonies for the
Church, Band 4, s. 422
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”Han blev svårt prövad när det gäller häftigt och ilsket tal, men Han syndade
aldrig med Sina läppar.  Med tålmodigt  lugn mötte  Han Sina medarbetares  hån,
giftiga  ord  och  förlöjliganden  vid  hyvelbänken.”  Seventh-day  Adventist  Bible
Commentary, Band 7, s. 936

”Jesus  kämpade  inte  för  sina  rättigheter.  Ofta  blev  hans  arbete  onödigt  hårt,
därför att han var villig och aldrig klagade. Ändå svek han aldrig och blev aldrig
missmodig. I sitt liv höjde han sig över sådana svårigheter, som om han befann sig i
ljuset från Guds ansikte. Han gav inte igen, när han blev illa behandlad, utan bar
förolämpning med tålamod.” Vändpunkten, s. 79

”Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall
leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom
Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Ty alla som drivs av Guds Ande är
Guds söner…. också arvingar,  Guds arvingar och Kristi  medarvingar,  lika visst
som vi lider med honom”. Romarbrevet 8:12-17

”Jesus led intensivt, då han utsattes för smädelse och förolämpning. Av dem som
han hade skapat och för vilka han hade gjort en ofattbar uppoffring utsattes han för
all slags förnedring.” Vändpunkten, s. 699

”Du har inget bekymmer som inte tyngde Honom precis lika mycket,  inte en
sorg som inte Han har erfarit. Hans känslor kunde såras lika lätt som Dina känslor
genom bekännande vänners försummelse och likgiltighet. Är Din stig beströdd med
törnen? Kristi var också det, men tio gånger värre. Vet Du inte, vad Du skall ta Dig
till? Det gjorde inte heller  Han. Hur väl  skickad var inte Kristus,  att  utgöra ett
föredöme!” Our High Calling, s. 59

”Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett
exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd,
och svek fanns inte i hans mun. När han blev smädad, smädade han inte igen, och
när  han  led,  hotade  han  inte,  utan  överlämnade  sin  sak  åt  honom som dömer
rättvist.” Första Petrusbrevet 2:21-23

”Trots att Han hade lidelsernas fulla kraft i Sin mänskliga natur, gav Han aldrig
efter för frestelsen att utföra en enda handling som inte var ren, upplyftande och
förädlande.” In Heavenly Places, s. 155

Ordet lidelser saknar i sig självt känslomässig laddning, och åsyftar helt enkelt
starka känslor, goda eller dåliga. Kristus lät aldrig Sina lidelser bli felaktiga.

”Då nu Kristus har lidit till kroppen, skall också ni beväpna er med samma sinne.
Ty den som får lida till kroppen har slutat synda, så att han den tid som är kvar inte
längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja.” Första Petrusbrevet 4:1-
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”De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär.”

Galaterbrevet 5:24
”De lägre  lidelserna  har  sitt  säte  i  kroppen och verkar  genom denna.  Orden

”kött”  eller  ”köttslig”  eller  ”köttsliga  lustar”  betecknar  den  lägre,  fördärvade
naturen;  köttet  kan inte  av egen kraft  gå emot  Guds vilja.  Vi kommenderas att
korsfästa  köttet  med  dess  lidelser  och  lustar.  Hur  gör  vi  det?  Skall  vi  plåga
kroppen? Nej;  men döda frestelsen  att  synda.  Moraliskt  fördärvade tankar  skall
kastas ut. Varje tanke skall läggas under lydnad mot Jesus Kristus. Alla djuriska
böjelser  skall  underställas  själens  högre  krafter.  Guds  kärlek  måste  härska
oinskränkt; Kristus måste sitta ensam på tronen. Vi skall betrakta våra kroppar som
Hans förlossade ägodelar. Kroppens lemmar skall vara rättfärdighetens redskap.”
The Adventist Home, sid. 127, 128

”Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär.
Ställ inte era lemmar i syndens tjänst, som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er
själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst
som vapen åt rättfärdigheten.” Romarbrevet 6:12-13

”Människan skall samverka med Gud, och tygla de lidelser som bör kontrolleras.
För att lyckas med det, måste hon otröttligt bedja till Gud, för att alltid erhålla nåd
till att härska över sin ande, sitt humör och sina handlingar.”  Selected Messages,
Bok 1, sid. 380-381

”Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar
kroppens gärningar skall ni leva.” Romarbrevet 8:13

”Överlämna  hela  Din  varelse,  alltså  själ,  kropp  och  ande,  i  Herrens  händer.
Besluta Dig för att vara Hans älskande, helgade företrädare som leds av Hans vilja
och som styrs av Hans sinnelag, fylld av Hans Ande.” Sons and Daughters of God,
s. 105

”Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen,
finns inte Faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och
ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från
världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i
evighet.” Första Johannesbrevet 2:15-17

”Låt oss orubbligt hålla fast  vid hoppets bekännelse,  ty den som har gett  oss
löftet är trofast.” Hebréerbrevet 10:23
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24. Akta Dig, så att Du inte faller

”Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från
levande Gud. Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag, så att
ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra.” Hebréerbrevet 3:12-13 

”Då Kristus tog på sig mänsklig natur, förenade han sig själv med oss genom ett
kärlekens band, som ingen makt kan slita sönder mot vår egen vilja. Satan söker
ständigt genom sina lockelser förmå oss att slita detta band. Han söker förmå oss att
av eget val skilja oss från Kristus. Därför är det nödvändigt för oss att vaka, bedja
och kämpa, för att ingenting skall kunna förmå oss att välja en annan mästare, ty vi
har alltid frihet att välja. Låt oss därför se på Jesus, så skall han bevara oss, och då
kan vi vara trygga. Ingen kan rycka oss ur hans hand.” Vägen till Kristus, sid. 67-68
{betoning i den svenska utgåvan}

”För att kunna gå framåt utan att snubbla, måste vi ha en fast övertygelse om att
en allsmäktig hand skall hålla oss uppe, och att ett oändligt medlidande kommer att
visas mot oss om vi faller. Endast Gud kan alltid höra våra rop på hjälp.” Sons and
Daughters of God, s. 154

25. Han blir Din Försvarare, om Du faller

”Mina barn,  detta  skriver  jag till  er  för  att  ni  inte skall  synda.  Men om någon
syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig.”
Första Johannesbrevet 2:1

”I samma ögonblick som människan godtog Satans frestelser, och gjorde precis
det som Gud hade sagt att hon inte skulle göra, stod Kristus, Guds Son, mellan de
levande och de döda. Han sade: ’Låt straffet drabba mig. Jag skall ställa mig på
människans  plats.  Hon skall  få  en  möjlighet  till.’”  Seventh-day Adventist  Bible
Commentary, Band 1, s. 1085

”Hur noggrant ser inte Herren Jesus till, att själen inte skall behöva ge upp. Hur
skyddar Han inte med en mur själen mot Satans ursinniga angrepp. Om vi på grund
av mångahanda frestelser överraskas eller luras att synda, vänder Han Sig inte bort
ifrån oss och lämnar oss åt vårt öde. Nej, nej, så gör inte vår Frälsare. Kristus bad
för oss.” Seventh-day Adventist Bible Commentary, Band 7, s. 948

”Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till
Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem.” Hebréerbrevet 7:25
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Då Petrus förnekade sin Herre, bad Jesus för honom och längtade efter att få
hjälpa honom.

”Det är Satans specialknep att få människan att synda, för att sedan lämna henne
hjälplös och skrämd, för rädd för att be om förlåtelse. Vi behöver inte vara rädda
eftersom Gud har sagt att vi kan ’söka skydd hos mig [Gud] och sluta fred med
mig, ja, fred måste man sluta med mig’. Jes 27:5. Varje nödvändig förberedelse har
gjorts  med tanke på vår  svaghet.  Vi har  fått  all  uppmuntran  för  att  komma till
Kristus.” Såningsmannen, s. 119

Det händer ofta när barn är odygdiga, att föräldrarna träter på dem och straffar
dem samt gör dem modlösa, men sådan är icke Jesus.

”Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig HERREN över dem som
fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade, han tänker på att vi är stoft.” Psaltaren
103: 13-14

”Vi måste ofta falla ned inför Jesu fötter och utgjuta bittra tårar för våra felsteg
och  svagheter.  Men  vi  bör  dock  inte  förlora  modet.  Om  vi  också  skulle  bli
besegrade av fienden, har vi inte förkastats eller övergetts av Gud. Nej, Kristus står
vid Guds högra sida och manar gott för oss. Den älskade lärjungen Johannes sade:
’Mina kära barn, detta skriver jag till eder, för att I icke skolen synda. Men om
någon  syndar  så  hava  vi  en  förespråkare  hos  Fadern,  Jesus  Kristus,  som  är
rättfärdig.’ 1 Joh. 2:1. Glöm inte Kristi ord: ’Fadern själv älskar eder.’ Joh. 16:27.
Han vill återupprätta dig, se sin egen renhet och helighet återspeglad i din karaktär.
Om du bara vill överlämna dig själv åt honom, så skall han, som har börjat ett gott
verk i dig, också fullborda det intill Jesu Kristi dag. Bed mera innerligt, tro med
mera tillförsikt.” Vägen till Kristus, sid. 59-60

”Alla är felande, alla begår misstag och faller i synd; men om syndaren är villig
att inse sina felsteg, allt eftersom Guds Ande tydliggör dem och överbevisar honom
om dem, samt i äkta ödmjukhet bekänner dem,… då kan han återställas.”  That I
May Know Him, s. 238

”Har  Du  fallit  i  synd?  Sök  då  Gud  omedelbart  för  nåd  och  förlåtelse….
Barmhärtighet sträcks fortfarande ut till syndaren. Herren kallar på oss under våra
irrfärder: ’Vänd om, ni avfälliga barn! Jag skall bota er från er otrohet.’ {Jeremia
3:22}  Guds  välsignelse  kan  bli  vår,  om  vi  fäster  avseende  vid  Guds  Andes
bönfallande röst. ’Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig HERREN

över dem som fruktar honom.’ {Psaltaren 103:13, 14}” Testimonies for the Church,
Band 5, s. 177

”Ty HERREN,  er  Gud,  är  nådig och barmhärtig,  och han skall  inte  vända sitt
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ansikte från er, när ni vänder om till honom.’” Andra Krönikeboken 30:9

26. Ångra och bekänn samt vänd åter till Honom

”Vänd om och vänd er bort från alla era överträdelser för att er missgärning inte
skall få er på fall. Kasta bort ifrån er alla de överträdelser genom vilka ni har syndat
och skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Ty inte vill ni väl dö, ni av Israels hus?
Jag finner ingen glädje i någons död, säger Herren, HERREN. Vänd därför om, så får
ni leva.” Hesekiel 18:30-32

”Om vi blir  övervunna, låt  oss inte vänta med att  ångra oss,  och att  ta emot
förlåtelsen som försätter oss i fördelaktigt läge. Om vi ångrar oss och tror, är Guds
renande  kraft  vår.  Han  erbjuder  oss  Sin  frälsande  nåd  fritt  och  för  intet.”  In
Heavenly Places, s. 50

”Herren… har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad
utan att alla skall få tid att omvända sig.” Andra Petrusbrevet 3:9

”Gud ger inte upp hoppet om oss för våra synders skull. Vi kanske begår misstag
och gör Hans Ande förtvivlad, men när vi ångrar oss och kommer till Honom med
botfärdiga hjärtan, visar Han icke bort oss. Det finns hinder att avlägsna. Felaktiga
känslor  har  underblåsts,  och  det  har  förekommit  stolthet,  självtillräcklighet,
otålighet och muttrande. Allt det här skiljer oss från Gud. Synder måste bekännas;
nåden måste få gå riktigt på djupet i hjärtat.” Faith and Works, s. 35

”Det finns ingen säkerhet, vila eller rättfärdiggörelse vid överträdelse av lagen.
Människan kan inte hoppas på att förklaras oskyldig inför Gud, och ha frid med
Honom på grund av Kristi förtjänster, medan hon fortsätter i synden. Hon måste
sluta med att överträda, och bli trogen och rättrådig.” Selected Messages, Bok 1, s.
213

”Varje dag som Du förblir i synd, befinner Du Dig i Satans led, och skulle Du bli
sjuk och dö utan att omvända Dig, skulle Du gå förlorad.” Review and Herald, 24.
December, 1889

”En enda synd,  som Du inte  ångrar  och överger,  är  tillräcklig för  att  stänga
himmelens  portar  för  Dig.  Jesus  kom  för  att  dö  på  Golgata  kors  av  den
anledningen, att människan inte kunde bli frälst med en enda fläck av synd på sig.”
Signs of the Times, 17. Mars, 1890

”Din enda trygghet består i, att komma till Kristus och sluta synda omedelbart.
Barmhärtighetens ljuva röst ljuder i Dina öron i dag, men vem kan säga om den
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hörs i morgon?” Signs of the Times, 29. Augusti, 1892
”Sök HERREN medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. Den

ogudaktige  må  överge  sin  väg,  den  orättfärdige  sina  tankar  och  vända  om till
HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge
mycken förlåtelse.” Jesaja 55:6-7

”När en människa har syndat mot en helig och barmhärtig Gud, finns det inget
ädlare än att uppriktigt ångra sig och bekänna sina felsteg under tårar och själssorg.
Detta  kräver  Gud  av  henne;  Han  godtar  inget  mindre  än  ett  förkrossat  och
ångerfullt hjärta.” Testimonies for the Church, Band 4, sid. 178-179

”HERREN är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar {frälser} dem som
har en bedrövad ande.” Psaltaren 34:19

”Guds folk måste handla insiktsfullt. De bör inte vara tillfreds, förrän varje känd
synd har bekänts. Sedan är det deras förmånsrätt och skyldighet, att tro att Jesus
godtar dem.” Testimonies for the Church, Band 1, s. 167

Gud tar alltid itu med kända synder, men vi måste hålla i minnet att alla hemliga
synder är kända synder. De är inte omedvetna synder, men endast Du och Gud
känner till dem. Alla sådana måste ges upp och bekännas samt bli förlåtna. 

”Guds  lag  beaktar  svartsjuka,  avundsjuka,  hat,  illvilja,  hämnd,  lusta  och
äregirighet  som  svallar  i  själen,  men  som  inte  har  kommit  till  uttryck  i  yttre
handling därför att tillfälle – inte viljan – har saknats. Dessa syndiga känslor skall
redovisas den dag när ’Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är
fördolt, vare sig det är gott eller ont’ {Predikaren 12:14}.” Selected Messages, Bok
1, s. 217

Visst kan det förekomma synder på grund av okunnighet, men Gud tar hand om
dem.

”Jesus  står  vid  arken  och  håller  på  att  slutföra  sin  medling  för  alla  som
fortfarande har viss nådatid kvar och för dem, som av okunnighet överträtt Guds
lag.  Denna  försoning  uträttas  för  de  rättfärdiga  döda,  liksom för  de  rättfärdiga
levande. Häri ingår alla som dött i förtröstan på Kristus, men som, på grund av
bristande  ljus  över  Guds  bud,  omedvetet  syndat  genom  att  överträda  deras
föreskrifter.” Early Writings, s. 254

”Jesus  har  sonat  alla  okunnighetssynder,  men  ingen  nåd  ges  för  avsiktlig
blindhet.” Seventh-day Adventist Bible Commentary, Band 5, s. 1145

”Guds  ögon  är  inte  tillslutna.  Han  känner  varje  synd  som  är  dold  undan
mänskliga blickar. De skyldiga vet exakt vilka synder som måste bekännas för att
deras  samveten  skall  kunna vara  rena  inför  Gud.  Jesus  ger  dem nu tillfälle  att
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bekänna, att i djup ödmjukhet ångra och rena sina liv genom att lyda och leva i
harmoni med sanningen.” Vägledning för Församlingen, Band 1, sid. 52-53

”Sann bekännelse är alltid detaljerad och ger klart uttryck för bestämda synder.
Dessa kan vara av en sådan beskaffenhet att de bör framläggas endast för Gud. Det
kan också vara sådana synder som bör bekännas för medmänniskor som lidit skada
genom dem, eller det kan vara synder av offentlig beskaffenhet, vilka bör bli lika
offentligt bekända. Men alla bekännelser bör vara klart  uttryckta och uppenbara
just de synder som man begått.” Vägen till Kristus, s. 36

”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss
våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” Första Johannesbrevet 1:9

”Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er
orenhet och från alla era avgudar. Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny anda
komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött.
Jag  skall  låta  min  Ande  komma  in  i  er  och  göra  så  att  ni  vandrar  efter  mina
stadgar”. Hesekiel 36:25-27

”För  syndaren  har  det  endast  upprättats  ett  villkor.  Åkta  syndaånger  och
syndabekännelse, samt förtröstan på Kristi renande blod, ger förlåtelse och denna
skrivs bredvid syndarens namn.” Testimonies for the Church, Band 2, s. 293

”Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den
människa som HERREN ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek.” Psaltaren
32:1-2

”Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.” Första Johannesbrevet 1:7

27. Förlåt varandra

”Var på er vakt! Om din broder syndar, så tillrättavisa honom, och om han ångrar
sig,  så  förlåt  honom.  Även  om han  syndar  mot  dig  sju  gånger  om dagen  och
kommer tillbaka till dig sju gånger och säger: Jag ångrar mig, så skall du förlåta
honom.’” Lukasevangeliet 17:3-4

”Om en broder felar, förlåt honom om han ber Dig göra det. Om han inte är
tillräckligt ödmjuk för att be om detta, förlåt honom ändå i Ditt hjärta och uttryck
Din förlåtelse i ord och handling. Då vilar inte syndens börda i något avseende på
Dig. ’Men se till att inte du också blir frestad’ {Galaterbrevet 6:1}…. Och vi skall
inte bara förlåta sju gånger, utan sjuttio gånger sju gånger. Precis lika ofta som Gud
förlåter oss, skall vi förlåta varandra.
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Du skall aldrig säga till en annan: ’När jag ser att Du bättrat Dig, då skall jag
förlåta Dig.’ Detta överensstämmer ej med Guds plan. Detta överensstämmer med
mänskonaturens önskemål. Genom att visa att Du inte vill umgås med Din broder,
skadar Du inte bara hans själ och Din egen, utan Du skadar och sårar likaså Kristi
hjärta.” Review and Herald, 8. April, 1902

”Förlåt din broder av hjärtat.” Matteusevangeliet 18:35 {King James Version}
”Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all

annan ondska. Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra,
liksom Gud i Kristus har förlåtit er.” Efésierbrevet 4:31-32

”Den som vägrar att förlåta kastar alltså bort sitt eget hopp om att bli förlåten.”
Såningsmannen, s. 193

”Visst är det sant att han en gång har fått förlåtelse, men hans oförsonliga ande
visar  att  han  förkastar  Guds  förlåtande  kärlek.  Han har  skilt  sig  från  Gud och
befinner sig i samma tillstånd som innan han blev förlåten. Han förnekar den ånger
han tidigare känt och sina gamla synder har han kvar som om han inte hade ångrat
sig.” Såningsmannen, s. 197

”Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet,
godhet,  ödmjukhet,  mildhet  och  tålamod.  Ha  fördrag  med  varandra  och  förlåt
varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er
skall  ni  förlåta  varandra.  Över  allt  detta  skall  ni  klä  er  i  kärleken,  som binder
samman till en fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni
blev kallade till i en enda kropp”. Kolosserbrevet 3:12-15

28. Gör Din Kallelse och Utkorelse bergsäker

”Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det,
skall ni aldrig någonsin snubbla och falla. Då skall ni få en fri och öppen ingång till
vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike.” Andra Petrusbrevet 1:10-11

”’Många är kallade, men få är utvalda’ {Matteusevangeliet 22:14}. Många hör
nådens  inbjudan,  blir  provade  och  rannsakade;  men  få  blir  beseglade  med  den
levande Gudens insegel.” Testimonies for the Church, Band 5, s. 50

”Herren har visat mig faran av att låta sinnet fyllas med världsliga tankar och
omsorger…. ty om sinnet upptas av annat, utestängs sanningen för vår tid, och då
blir det ingen plats i våra pannor för den levande Gudens insegel.” Early Writings,
s. 58
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”Det  är  inte något insegel  eller  märke  som syns,  utan det  är  en förankring i
sanningen såväl intellektuellt som andligt, så att de inte kan rubbas”. Seventh-day
Adventist Bible Commentary, Band 4, s. 1161

”Ingen av oss får Guds insegel så länge vår karaktär har en enda fläck. Vi måste
övervinna våra karaktärsfel  och renas från allt  som befläckar vår  själs  tempel.”
Vägledning för Församlingen, Band 2, s. 70

”När  själen  renats,  är  det  varje  kristens  plikt  att  hålla  den  ren.”  Sons  and
Daughters of God, s. 99

”Gör allt  ni kan för att  leva i frid, rena och oförvitliga inför honom”.  Andra
Petrusbrevet 3:14

”Det är bara de rättfärdiga och heliga som kommer att vara redo för den första
uppståndelsen.  När  Kristus  anländer,  kommer  Han  nämligen  inte  att  förändra
någons karaktär.” Signs of the Times, 9. Februari, 1891

”Han {Gud} förväntar sig en fullkomlig moral från alla.” Såningsmannen, s. 267
”I himmelens ögon är den andliga och moraliska karaktären av värde, och denna

kommer att överleva graven samt förhärligas genom odödlighet inför evighetens
oändliga tid.” Selected Messages, Band 1, s. 259

”Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet.”
Ordspråksboken 4:23

29. Väx ständigt i Nåden

”Väx i  stället  till  i  nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus.”
Andra Petrusbrevet 3:18

”Betraktad såsom en människa var Jesus fullkomlig, och ändå växte han till i
nåd. ’Och Jesus växte till i  ålder och vishet och nåd inför Gud och människor.’
(Luk. 2:52.) Till och med den mest fullkomlige kristne kan kontinuerligt tillväxa i
Guds kunskap och kärlek.” Vägledning för Församlingen, Band 1, s. 123

”Andens  tilldragande  egenskaper  kommer  att  mogna  i  Ditt  sinnelag.  Din  tro
kommer att öka, Din övertygelse stärkas, Din kärlek fullkomnas. Allt mer kommer
Du att återge Kristi avbild i allt som är rent, uppbyggligt och underbart.” Sons and
Daughters of God, s. 32

”Först strå, sedan ax och därefter fullmoget vete i axet.” Markusevangeliet 4:28
”Vi kanske är kompletta under de olika stegen i vår utveckling. Men om Gud får

fullborda sin plan med oss, kommer vi att fortsätta att utvecklas. Helgelsen pågår
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under hela livet. Vi kommer att få ännu fler erfarenheter och kunskapen kommer att
växa när våra möjligheter  ökar.  Vi  får  större  möjligheter  att  ta  ansvar,  och vår
mognad står i förhållande till våra förmåner.”  Såningsmannen, s. 44 {i originalet
lyder  den  första  meningen:  ”Vid  varje  steg  i  utvecklingen  kan  vårt  liv  vara
fullkomligt”.  ”Kanske”  antyder  viss  osäkerhet  på  den punkten.  Jämför  Christ’s
Object Lessons, s. 65}

”Vår uppgift är att inom vårt område eftersträva den fullkomlighet, som Kristus
uppnådde i Sitt liv vad hela Hans karaktär anbelangade.” That I May Know Him, s.
130

”Ingen  är  en  levande  kristen,  med  mindre  vederbörande  dagligen  gör  nya
erfarenheter i Guds angelägenheter och dagligen utövar självförnekelse, glatt bär på
korset och följer Kristus. Varje kristen kommer dagligen att gå framåt i det kristna
livet.” Testimonies for the Church, Band 2, s. 505

”Vi skall  {…} i allt  växa upp till  honom som är huvudet,  nämligen Kristus”
Efésierbrevet 4:15

”Helgelse är inte ett ögonblicksverk, inte en timmes,  eller en dags. Det är en
fortgående tillväxt i nåd. Vi vet inte i dag hur stark striden kommer att bli i morgon.
Satan lever och är aktiv, och varje dag behöver vi bedja allvarligt till Gud om hjälp
och kraft för att kunna motstå honom. Så länge Satan regerar har vi ett jag som
måste underkuvas, frestelser att övervinna. Det finns ingen plats att stanna på, inget
tillstånd  vi  kan  komma  till  då  vi  kan  säga,  att  vi  till  fullo  uppnått  idealet.”
Vägledning för Församlingen, Band 1, sid. 123, 124

Frestelser är situationer och anfäktelser som drabbar en, men det går att hålla
jaget underordnat Gud och vinna seger varje dag. Det här är vår prövningstid.

”Så  länge  vi  är  här  i  världen  kommer  vi  att  möta  negativa  inflytanden.  Vi
kommer att möta irritationsmoment som prövar vårt tålamod, men det är genom att
möta sådant i en rätt anda som de kristna dygderna utvecklas. Om Kristus bor i oss,
kommer vi att vara tålmodiga, vänliga, överseende och glada mitt ibland retlighet
och irritationer. Dag efter dag och år efter år kommer vi att segra över jaget, och
utveckla ett ädelt hjältemod. Detta är den uppgift vi har fått, men vi kan inte utföra
den utan hjälp från Jesus, en fast beslutsamhet, orubblig målmedvetenhet, ständig
vaksamhet och oupphörlig bön.” Hälsa för Hela Människan, sid. 426-427

”Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och
finna nåd till hjälp i rätt tid.” Hebréerbrevet 4:16

”Kristi nåd är väsentlig varje dag, varje timme. Om den inte finns i oss ständigt,
framträder vrångheterna hos den fallna naturen och personen ser ut att vilja tjäna
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två herrar.” Seventh-day Adventist Bible Commentary, Band 6, s. 1117 
”Du  mitt  barn,  hämta  kraft  i  den  nåd  som finns  hos  Kristus  Jesus.”  Andra

Timoteusbrevet 2:1
”Han kommer att ge Dig nåd till att vara tålmodig, Han kommer att ge Dig nåd

till att hysa förtröstan. Han kommer att ge Dig nåd till att övervinna Din rastlöshet,
Han kommer att göra Dig varm i hjärtat genom Sin egen kärleksfulle Ande, Han
kommer att återuppliva Din själ mitt i dess svaghet.”  Selected Messages, Band 2,
sid. 231-232

”’Min  nåd  är  nog  för  dig,  ty  kraften  fullkomnas  i  svaghet.’”  Andra
Korintierbrevet 12:9

”Nåd i överflöd har tillhandahållits för att den troende själen skall kunna hållas
fri  från synd, ty hela himmelen,  med sina oändliga resurser,  har  ställts  till  vårt
förfogande.” Selected Messages, Band 1, s. 394

”Då  Gud  utgav  sin  Son  och  skänkte  oss  den  oskattbara  gåvan,  omgav  han
världen med en atmosfär av kärlek och nåd, lika verklig som luften omkring vårt
jordklot. Alla som inandas denna livgivande atmosfär, skall få andligt liv samt växa
upp till fullkomliga män och kvinnor i Kristus Jesus.” Vägen till Kristus, s. 64

”Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp
bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är
han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.” Första Tessalonikerbrevet
5:23-24

”Låt  en  guldtråd  av  levande  tro  löpa  genom den  blygsammaste  uppgift.  Då
kommer allt vardagsarbete att befrämja kristen tillväxt, och blicken kommer då att
ständigt vara fäst på Jesus. Kärleken till honom ger livskraft till allt som görs. När
vi då använder våra talenter på rätt sätt blir vi förbundna med en gyllene kedja med
den högre  världen.  Sann helgelse  består  i  att  med  glatt  sinne  och i  fullständig
lydnad för Gud utföra de dagliga uppgifterna.” Såningsmannen, sid. 296-297

Psaltaren 77:14 pekar ut riktningen till frälsning: ”Gud, i helighet går din väg.”
Boken Du håller i, tar oss med längs stationerna i helgelsen, och förklarar hur vi
skall vandra i förtröstan på Guds löften om seger över synden och det egna jagets
karaktärsbrister.

Tillsammans med maken Thomas A. Davis missionerade Margaret Davis i Indien
och Filippinerna under  tio  år.  Faderns  troskris  kom henne att  ingående studera
ämnet rättfärdighet genom tro. Frukten blev ett verk på 1 400 sidor, som kortats
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ned i olika utgåvor. Den här boken innehåller anteckningarna från syster Davis’
föreläsningar, som ofta efterfrågats. 

Margaret Davis har hållit föreläsningar om vägen till frälsning världen över i mer,
än 15 år. Dessförinnan lade hon fram sin tro och lära för ett flertal framträdande
samfundsmän, däribland vissa ledare, som gav henne sitt godkännande.

Fru Davis har vid ett antal tillfällen föreläst om denna livsviktiga fråga i Sverige,
liksom i andra nordiska och europeiska länder.
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