
”Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod“  
(Joh 10,10).

Dette kvartal har været et studium om pagten, som sagt på den 
enkleste måde i bund og grund drejer sig om, at Gud siger: På denne 
måde vil jeg frelse jer fra synd, punktum. 

Resultatet af pagtens løfte, den store finale, er selvfølgelig evigt liv 
i en ny verden; men vi behøver ikke at vente til da med at glæde os 
over pagtens velsignelser. Herren interesserer sig for vores liv her og 
nu; han ønsker det bedste for os i dag. Pagten er ikke en slags aftale, 
hvor du gør det og det og det, og så en gang langt frem i tiden får 
du en belønning. Belønningen og gaverne er velsignelser, som de, 
der i tro indgår i et pagtsforhold, kan glæde sig over her og nu.

Denne uges studie er det sidste i vores serie om pagten. Vi kommer 
til at se på nogle af pagtens løfter og umiddelbare velsignelser. De 
kommer af, at Guds nåde er nået ind i vores hjerter. fordi vi har hørt 
ham banke og har åbnet døren. Der er selvfølgelig langt flere velsig-
nelser, end vi kan nå at berøre i denne uge. Men det er en begyn-
delse. En begyndelse på en virkelighed, som faktisk aldrig vil ende.

Kort overblik over denne uges studium:
Hvad giver os grund til at være glade? Se Joh 15,11. På hvilket 
grundlag kan vi tage dette løfte til os? Hvordan befrier pagten os  
fra skyld? Hvad betyder det at have et nyt hjerte?

· 1 Joh 1,4
· Joh 5,24
· Rom 3,24-25
· 2 Kor 5,21
· 1 Joh 4,13
· Åb 2,11
· Åb 20,6.14
· Åb 21,8
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Glæde

”Dette skriver vi, for at vor glæde kan være fuldkommen“ (1 Joh 1,4).

Med nogle få og enkle ord udtrykker Johannes det, som bør være en 
af pagtsfolkets store fordele, nemlig løftet om glæde.

Som kristne får vi ofte at vide, at vi ikke skal gå efter vores følelser, 
at tro ikke er følelser, og at vi skal bevæge os ud over vores følelser. 
Og det er rigtigt. Men samtidigt ville vi ikke være mennesker, hvis vi 
ikke havde følelser og humørsvingninger. Vi kan ikke fornægte vores 
følelser. Hvad vi har brug for, er at forstå dem og så godt som muligt 
kontrollere dem. Men at fornægte dem er at fornægte, hvad det vil 
sige at være menneskelig. Det svarer til, at vi siger til en cirkel, at den 
ikke skal være rund. Dagens bibelvers siger, at vi ikke alene skal have 
følelser – i dette tilfælde glæde – men at de skal være fuldkomne. Det 
lyder ikke, som om følelserne skal fornægtes.

Læs sammenhængen verset ovenover er givet i. Begynd med star-
ten af kap. 4. Hvad skrev Johannes til de tidlige kristne, for at deres 
glæde ville blive fuldkommen? Og hvorfor skulle de være glade?

Johannes hørte til de oprindelige tolv. Han var til stede næsten fra 
begyndelsen af Jesu 3½ år lange arbejde. Han var vidne til nogle af 
de mest fantastiske hændelser i Jesu liv. Han var med ved korset, i 
Getsemane og på Forklarelsens bjerg. Som et øjenvidne var han vel-
kvalificeret til at tale om dette emne.

Men læg også mærke til, at han ikke fremhæver sig selv. Hans 
fokus er på, hvad Jesus havde gjort for disciplene, så de nu kan have 
fællesskab ikke alene med hinanden, men med Gud selv. Jesus har 
banet vejen for os, så vi kan få del i dette nære fællesskab med Her-
ren. Og en af følgerne af dette fællesskab, dette personlige forhold, 
er glæde. Johannes ønsker, at de skal vide, at det, de har hørt om 
Jesus, er sandt; for han havde hørt, set, betragtet og rørt ved Jesus, 
og derfor kan de også indgå i et fællesskab fyldt med glæde, et fæl-
lesskab med deres himmelske Fader, som elsker dem og gennem sin 
Søn gav sig selv for dem.

Johannes giver her på en måde sit personlige vidnesbyrd. Hvad er 
dit vidnesbyrd med hensyn til dit forhold til Jesus? Hvad kan du 
sige, som kan være med til at gøre andres glæde i Herren større, 
ligesom Johannes ønskede at gøre?
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Skyldfri

”Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus  
Jesus“ (Rom 8,1).

En ung kvinde var blevet brutalt myrdet, og mordet var uopklaret. I 
håb om at få nogle spor at gå efter, placerede politiet en skjult mi-
krofon i hendes grav. En aften, mange måneder senere, kom en ung 
mand hen til graven, knælede og græd og bad kvinden om tilgivelse. 
Politiet, som overvågede stedet, hørte hans ord, og anholdt ham for 
forbrydelsen. Hvad førte manden hen til graven?

Forhåbentlig har ingen af os gjort noget, der er så slemt som det, 
den unge mand havde gjort. Men vi er alle skyldige; vi har alle gjort 
noget, vi skammer os over, noget, vi ønsker, at vi kunne lave om på.

Takket være Jesus og den nye pagts blod behøver ingen af os at 
leve med skyldens skamplet. Ifølge dagens bibeltekst er der ingen 
fordømmelse for os. Den ultimative dommer regner os som ikke 
skyldige og betragter os, som om vi ikke har gjort de ting, vi føler 
skyld for.

Hvordan hjælper disse vers os til at forstå Rom 8,1?

Et af de største løfter, vi har fået, når vi står i et pagtsforhold med 
Gud er, at vi ikke længere behøver at leve med en byrde af skyld. På 
grund af pagtens blod kan vi, som vælger at indgå i en pagt med 
Gud og leve i overensstemmelse med betingelserne, tro, anger og 
lydighed, få skyldens byrde fjernet. Når Satan forsøger at hviske i 
vores øre, at vi er onde, at vi er alt for syndige til at blive accepteret 
at Gud, kan vi gøre det samme, som Jesus gjorde, da Satan fristede 
ham i ørkenen. Vi kan citere Skriften. Og et af de allerbedste vers at 
citere er Rom 8,1. Det betyder ikke, at vi fornægter syndens virkelig-
hed i vores liv. Det betyder i stedet, at vi på grund af det pagtsfor-
hold, vi har med Herren, ikke længere lever under syndens fordøm-
melse. Jesus betalte straffen for os, og han står nu for Guds ansigt 
og frembærer sit eget blod for os. Hans egen retfærdighed træder 
ind i stedet for vores synd.

Hvilken forskel gør det i dit liv, at Gud har tilgivet enhver synd, du 
har begået? Hvordan påvirker det din holdning over for andre, som 
har syndet imod dig?
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En ny pagt og et nyt hjerte

”At Kristus ved troen må bo i jeres hjerter og I være rodfæstede og 
grundfæstede i kærlighed, så at I sammen med alle de hellige får 
styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dyb-
den er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så 
I fyldes, til hele Guds fylde nås“ (Ef 3,17-19).

Vi har tidligere set på, at Herren skriver den nye pagt sin lov i vores 
hjerter (Jer 31,31-33). Men ikke kun loven er i hjertet; men ifølge Ef 
3,17 er Jesus der også. Det giver god mening; for Kristus og hans lov 
er tæt forbundet. Med den tanke, at Kristus selv bor i hjertet, kommer 
vi frem til endnu en af de store fordele ved pagten – et nyt hjerte.

Hvorfor har vi brug for et nyt hjerte? Hvilke forandringer vil vise sig 
hos dem, der har et nyt hjerte?

Læs dagens tekst igen. Læg mærke til, hvordan Paulus lægger vægt 
på kærlighed og siger, at vi må være ”rodfæstede og grundfæstede 
i kærlighed.“ Disse udtryk indebærer stabilitet, fasthed og varighed; 
kærligheden er en grundvold. Vores tro betyder intet, hvis ikke den er 
rodfæstet i kærlighed til Gud og kærlighed til andre (Matt 22,37-39; 1 
Kor 13). En sådan kærlighed eksisterer ikke i et vakuum. Tvært imod; 
den opstår, fordi vi får et glimt at Guds kærlighed til os, en kærlighed, 
der ”overgår al forstand“ og som manifesteres i Jesus. Resultatet er, at 
vores liv forandres, vores hjerter forandres, og vi bliver nye skabninger 
med nye tanker, nye ønsker og nye mål. Det er vores reaktion på Guds 
kærlighed, der forandrer vores hjerter, og skaber kærlighed i os til an-
dre. Måske er det, hvad Paulus i hvert fald delvist mener, når han taler 
om, at vi skal ”fyldes, til hele Guds fylde nås.“

Læs 1 Joh 4,16. Hvordan hænger denne tekst sammen med det, Pau-
lus skriver i Ef 3,17-19? Se på de tekster, vi har studeret i dag. Hvad 
kan du gøre, som vil tillade løfterne i disse tekster at gå i opfyldelse 
i dig? Er der ting, du har brug for at ændre, og som måske forhindrer 
dig i at erfare ”Guds fylde“ (Ef 3,19)? Lav en liste over de ændringer, 
du har brug for at foretage i dit liv. Lav den for dig selv, og hvis du 
føler dig komfortabel med det, kan du lave en liste, som du kan dele 
med klassen. Hvordan kan vi hjælpe hinanden til at foretage de nød-
vendige forandringer?

TIRSDAG
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En ny pagt og evigt liv

”Jesus sagde til hende: ‘Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror 
på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på 
mig, skal aldrig i evighed dø’“ (Joh 11,25-26).

Der er to sider ved evigt liv. Den nuværende side giver den troende 
en erfaring med liv i overflod her og nu (Joh 10,10) og indbefatter 
de mange løfter, vi har fået med hensyn til livet på jorden.

Den fremtidige side er selvfølgelig evigt liv – løftet om legemets 
opstandelse (Joh 5,28-29; Joh 6,39). Selv om dette stadigvæk er 
fremtid, er det den ene begivenhed, som gør alt andet værd, den 
ene begivenhed, som fuldender alle de andre håb, vi har som kristne.

Studer dagens bibelvers. Hvad siger Jesus? Hvor findes evigt liv? 
Hvordan skal vi forstå hans ord om, at de, som lever og tror på 
ham, skal aldrig dø?

Vi skal alle dø, men ifølge Jesus er denne død kun en søvn, en mid-
lertidig afbrydelse, som for dem, der tror på ham, vil ende med livets 
opstandelse. Når Kristus kommer igen, skal de døde i Kristus opstå til 
udødelighed, og de af Kristi efterfølgere, som lever, når han kommer 
igen, skal alle forvandles, i ét nu, på et øjeblik, og iklædes udødelig-
hed. Både de døde og de levende vil få det samme opstandelsesle-
geme. På det tidspunkt begynder udødelighed for Guds folk.

Det er en stor glæde for os at vide, at vores afslutning ikke er 
graven, men at der ikke er nogen afslutning, og at vi skal få et nyt liv, 
som varer evigt.

”Kristus blev ét med os i kødet, for at vi skulle kunne blive én ånd 
med ham. Det er i kraft af denne forening, at vi skal opstå af gra-
ven – ikke blot som en tilkendegivelse af Kristi magt, men fordi hans 
liv ved troen er blevet vort. De, som ser Kristus i hans sande væsen 
og tager imod ham i deres hjerte, har evigt liv. Det er ved Ånden, at 
Kristus bor i os, og Guds Ånd, som modtages i hjertet i tro, er be-
gyndelsen til det evige liv“ (Ellen White, Jesu liv, s. 276).

Hvordan kan vi allerede nu nyde fordelene ved evigt liv? Hvad 
udretter løftet for os her og nu? Nedskriv nogle af de fordele, som 
løftet om evigt liv giver dig personligt i din daglige tilværelse. 
Hvordan kan du tage dette håb og løfte og dele det med nogen, 
som måske kæmper med en af deres kæres død?

ONSDAG
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En ny pagt og mission

”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I  
døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet 
I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er 
med jer alle dage indtil verdens ende“ (Matt 28,19-20).

Overalt i verden kæmper mennesker med det, som den sydafri-
kanske forfatter Laurens Van Der Post kaldte ”meningsløshedens 
byrde.“ Mennesker har fået livets gave; men de ved ikke, hvad de 
skal bruge den til, kender ikke formålet med denne gave og ved ikke, 
hvordan de skal bruge den. Det er som at give nogen et bibliotek 
fyldt med sjældne bøger, hvor modtageren ikke læser en eneste bog, 
men i stedet bruger dem til at tænde bål med. Hvilket spild af noget 
så værdifuldt!

Men for den nye pagts kristne er det ikke noget, de behøver at 
kæmpe med. Tvært imod. De, som kender og personligt har erfaret 
de fantastiske nyheder om en korsfæstet og opstanden Frelser, som 
døde for hvert eneste menneskes synder, så de alle kan få evigt liv, 
kender til glæde. Når vi tænker på det tydelige kald i Matt 28,19-
20, har den troende en mission og en hensigt med livet, nemlig at 
fortælle verden om den gode sandhed, som han eller hun selv har 
erfaret i Jesus Kristus. Hvilket privilegium! Det meste at det, vi gør 
i denne verden, vil ende, når denne verden ender. Men at forkynde 
evangeliet til andre er en gerning, som vil få følger i evigheden. Det 
er da en mission og en opgave, der vil noget!

Analyser dagens tekst i dens forskellige dele. Hvilke specifikke  
ting siger Jesus, at vi skal gøre, og hvad indebærer hver enkelt af 
dem? Hvilke løfter har vi, som bør give os tro og mod til at gøre 
det, Jesus beder os om?

Som kristne i den nye pagt har vi fået en tydelig opgave af Herren 
selv. Hvem vi end er, hvad vores stilling i livet end er, og hvilke 
begrænsninger vi er underkastet, så har vi alle en rolle at udfylde. 
Har du gjort noget? Kan du gøre mere? Hvad kan jeres sabbatssko-
leklasse gøre sammen for at udføre en større rolle i dette arbejde?

TORSDAG
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Til videre studium

·  Ellen White, Mod en bedre fremtid, ”Guds folks befrielse“,  
s. 514-527; Vejen til Kristus, ”Glæde i Herren“, s. 128-142.

”Guds hellige søn havde ikke nogen egen synd eller sorg at bære; 
han bar andres sorg; for al vor skyld ramte ham. Gennem guddom-
melig medfølelse forbinder han sig med mennesker, og som repræ-
sentant for menneskeheden underkaster han sig til at blive behand-
let som en lovovertræder. Han ser ned i den lidelsens afgrund, som 
vores synder har åbnet for os, og tilbyder at være bro over den kløft, 
som adskiller menneskene fra Gud“ (Ellen White, Bible Echo and 
Signs of the Times, 1. aug., 1892).

”Kom, min bror, kom som du er, syndig og fordærvet. Læg din 
byrde og skyld på Jesus, og grib i tro fat i hans fortjeneste. Kom nu, 
mens der endnu er barmhjertighed; kom med bekendelse, kom med 
sjælens anger, og Gud vil i rigt mål tilgive dig. Vov ikke at ringeagte 
endnu en mulighed. Lyt til nådens stemme, som bønfalder dig om at 
‘stå op fra de døde, og Kristus vil lyse for dig’ (Ef 5,14). Hvert eneste 
øjeblik synes nu at være direkte forbundet med den usynlige verdens 
skæbne. Lad ikke din stolthed og vantro lede dig til endnu større 
afvisning af den tilbudte barmhjertighed.“ (Ellen White, Testimonies 
for the Church, 5. bd. s. 353).

1. ”Vi ser os selv i relation til kosmos,“ skrev Francisco José Mo-
reno, ”og vi er klar over vores uvidenhed og uendelige magtes-
løshed; derfor præges vi af usikkerhed. Og som et resultat, er vi 
præget af angst“ (Between Faith and 14 Reason: Basic Fear and 
the Human Condition, s. 7). Sammenlign dette citat med det, du 
har studeret denne uge fra Ef 3,17-19. Drøft forskellen mellem 
de to udtalelser.

2. Gud lover os glæde, når vi tror på Jesus. Er glæde det samme 
som lykke? Er der noget galt med vores kristne erfaring, hvis vi 
ikke er lykkelige? Kan vi finde svar ved at se på Jesu liv?

3. Drøft, hvad det indebærer, at ”hele Guds fylde nås“ (Ef 3,19). 
Hvad betyder det? Hvordan kan vi opleve det i vores eget liv?

Pagten er ikke kun et dybt teologisk begreb. I stedet definerer den 
parametrene i vores frelsesforhold til Kristus, et forhold, som giver os 
fantastiske fordele både nu og ved hans genkomst.

Spørgsmål
til drøftelse

 Resumé
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