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Lignelser om riget

Forord

De lektier, som Jesus lærte i lignelserne, bør omhyggeligt studeres; de inde-
holder instruktion til hans folk i disse sidste dage, så vi ikke begår de fejltagelser,
som den jødiske nation begik på Kristi tid. Evangeliet blev først forkyndt for jøder-
ne; men de følte sig raske og følte intet behov for en læge. Kristus kom for at hjæl-
pe den synd-betynget sjæl; for det er kun dem, som føler og ved, at de er syndere,
der vil blive omvendt. Kristus kom og rakte dyrebar sandhed frem, som mennesker
skulle tage imod, fremstillede himmelske principper, som skulle indflettes i livet,
gav åndelige gaver, som skulle videregives til andre. Kristus, Israels trøst, var kom-
met til sine egne, men hans egne tog ikke imod ham. Han må finde nye flasker til at
indeholde hans nye vin.

Hvorfor kunne de gamle flasker ikke indeholde den nye vin? Hvorfor blev
Jesu lære forkastet? Kristi liv burde have været en vedvarende inspiration. Men de
skriftkloge og farisæere afviste ham, fordi de tillod stolthed, ambition og fordom at
komme i vejen. Jesus fulgte ikke skolernes lærer;

Christian Temperance & Bible Hygiene, s. 9.
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Lektie 1: 30. juni – 6. juli
‘Han er dit liv’

UDENADSVERS: ‘Guds Ånd har skabt mig, den Almægtiges Ånde har givet
mig liv.’ Job 33, 4. 

STUDIEHJÆLP: The Faith I Live By, s. 164.

Indledning

‘Over Josefs åbne grav havde Kristus sejrrigt forkyndt: “Jeg er opstandelsen og
livet.” Disse ord kunne kun siges af Gud selv. Alle skabte væsener lever ifølge
Guds vilje og magt. De er afhængige af at modtage livet fra Gud. Fra den ypperste
seraf til den ringeste levende skabning må de alle næres ved livets kilde.’ Den Sto-
re Mester, s. 537.

Lektiens mål: At vise, at Gud er Kilden til vort liv, ja til alt liv. (Udfra denne 
kendsgerning kan mange vigtige konklusioner drages angående menneskets forhold
til sin Skaber. Det kan derefter ses, hvorfor evolution er den ateistiske humanismes 
religion.)

‘Og blæste livsånde i hans næsebor’

1. Hvem er Kilden til liv? ApG. 17, 24-25, Joh. 5, 26.

BEMÆRK: ‘Gud er kilden til liv og lys og lykke for universet. Ligesom lysstråler-
ne fra solen, ligesom vandstrømmene, der springer fra en levende kilde, flyder vel-
signelser fra ham til alle hans skabninger. Og hvor som helst Guds liv er i menne-
skers hjerter, vil det flyde ud til andre i kærlighed og velsignelse. Alle skabte ting
lever ved Guds vilje og kraft. De modtager Guds Søns liv. Hvor dygtige og talent-
fulde de end er, hvor store kapaciteter de end besidder, fyldes de med liv fra Kilden
til alt liv. Han er kilden til liv.’ Mind, Character & Personality, bind 1, s. 28. 

2. Hvordan begyndte menneskets liv? 1 Mos. 1, 26-27; 2, 7. 21-22.

BEMÆRK: ‘I menneskets skabelse åbenbares en personlig Guds virken. Da Herren
havde dannet mennesket i sit billede, var den menneskelige organisme fuldkommen
i enhver henseende, men var uden liv. Da blæste en personlig, selveksisterende Gud
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livets ånde ind i denne organisme, og mennesket blev til et levende, forstandigt væ-
sen. Alle dele af den menneskelige organisme sattes i virksomhed. Hjerte, puls
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Lektie 1: 30. juni – 6. juli
årer, blodårer, tunge, hænder, fødder, sanser og åndsevner begyndte alle sammen
deres arbejde og blev alle stillede under bestemte love. Mennesket blev til en leven-
de sjæl. Ved Kristus, som er Ordet, skabte en personlig Gud mennesket og gav det
forstand og magt.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 421.

‘Bærer alt’

3. Hvordan opretholdes al skabnings liv og eksistens? Kol. 1, 17; Neh. 9, 6;
Es. 40, 26; Heb. 1, 3.

BEMÆRK: ‘De samme store love, som viser både stjernen og atomet vej, beher-
sker menneskelivet. De love, der styrer hjertets funktioner og regulerer den levende
strøm af blod ud til legemet, stammer fra den Almægtige, som har domsmyndighe-
den over sjælen. Fra ham udgår alt liv. Kun i harmoni med ham kan den rette livs-
udfoldelse finde sted. For alt, hvad han har skabt, er betingelserne de samme: et liv,
der bliver opretholdt ved at modtage Guds liv, et liv, der leves i overensstemmelse
med Skaberens vilje.  At overtræde hans lov fysisk,  sjæleligt  eller  moralsk er at
bringe sig selv ud af harmoni med universet,  at skabe disharmoni, lovløshed og
ødelæggelse.’ Barnet i Hjemmet, s. 53.

4. Hvordan planlagde Gud,  at  hans skabningers liv  skulle  opretholdes? 1
Mos. 1, 29, Sal. 104, 14.

BEMÆRK: ‘Der er ikke en madvare på vore borde, som han ikke har tilvejebragt
for vores underhold. Kristi påskrift er på dem alle. Alt er tilvejebragt for mennesket
gennem den ene usigelige Gave, Guds enbårne Søn. Han blev naglet til korset, så
alle disse rige gaver kunne tilflyde Guds skabninger.’ The Faith I Live By, s. 45.
‘Selvom det syndige menneske glemte sin godgørende Velgører, glemte Gud ikke
den skabning, som han havde dannet. Han sendte ikke kun “regn og frugtbare tider
fra himmelen” og fyldte menneskers hjerter med føde og glæde, men han sendte
dem også advarsels- og bønfaldende budskaber. Menneskets ondskab blev fremstil-
let klart for ham, og resultatet af at overtræde den guddommelige lov.’ Reflecting
Christ, s. 321.

5. Hvordan bliver vi mindet om vor vedvarende afhængighed af vor Skaber?
ApG. 17, 24-25. 28.

BEMÆRK: ‘Menneskelegemets organisme kan ikke til fulde forstås; den rummer
hemmeligheder, som selv den viseste ikke kan trænge ind i. At pulsen slår, og det
ene åndedræt følger efter det andet, skyldes ikke, at når organismen engang er sat i
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Lektie 1: 30. juni – 6. juli
gang, så fortsætter den sit værk. Det er i Gud, vi lever og rører os og er til. Hjertet,
der banker, pulsen der slår, enhver nerve og muskel i den levende organisme holdes
i orden og virksomhed ved den altid nærværende Guds magt.’  I Den Store Læges
Fodspor, s. 423.

‘Guds medarbejdere’

6. Hvordan skal vi samarbejde med Gud i opretholdelsen af vort liv? Præd.
10, 17. Sæt i kontrast til Ordsp. 23, 29-30.

BEMÆRK: ‘De love, der styrer vor fysiske velvære og straffen for at bryde disse
love, er ved Guds forsyn blevet gjort så tydelige, at intelligente væsener kan forstå
dem, og alle er under de mest højtidelige forpligtelser til at studere dette emne og
til at leve i harmoni med den naturlige lov. Sundhedsprincipper må propaganderes
og  offentligheden  vækkes  til  at  undersøge  dem.  Rigtige  fysiske  vaner  fremmer
mental  overlegenhed.  Intellektuel  kraft,  fysisk udholdenhed og livets længde af-
hænger af uforanderlige love. Naturens Gud vil ikke gribe ind for at bevare menne-
sker fra konsekvenserne af at overtræde naturens krav. Den, som stræber efter her-
redømmet, må være afholdende i alle ting. Daniels sinds klarhed og faste mål, hans
kraft til at tilegne sig kundskab og til at modstå fristelse var i stor grad et resultat af
hans enkle kost i tilknytning til hans bønneliv.’  Mind, Character & Personality,
bind 2, s. 568.

7. Hvad burde være vor holdning til vort legemes love? 1 Kor. 6, 19-20.

BEMÆRK: ‘Gud kræver, at vi bevarer enhver evne i den bedst mulige stand, så vi
kan yde vor Skaber en antagelig tjeneste.’ Patriarker og Profeter, s. 181.
‘Gud har ikke forandret sig, og han har heller ikke i sinde at forandre vor fysiske
organisme, så vi kan overtræde en eneste lov uden at føle effekterne af dens over-
trædelse. Men mange lukker med vilje deres øjne for lyset... Ved at give efter for
deres tilbøjeligheder og appetit overtræder de livets og sundhedens love; og hvis de
adlyder samvittigheden, må de styres af principper i deres mad og påklædning i
stedet for at blive ledt af tilbøjelighed, mode og appetit.’  Counsels on Diet And
Foods, s. 161.

‘Til min ære’

8. Hvad var Guds hensigt med at skabe mennesker? Es. 43, 7.
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Lektie 1: 30. juni – 6. juli
BEMÆRK: ‘Gud skabte mennesket til sin egen ære, så den menneskelige familie
efter  at være blevet  prøvet kunne blive ét  med den himmelske familie. Det var
Guds hensigt at genbefolke Himmelen med den menneskelige familie, dersom de
ville adlyde alle hans ord. Adam skulle testes for at se, om han ville være lydig li -
gesom de loyale engle eller ulydig. Hvis han bestod prøven, ville hans instruktion
til hans børn kun have været af loyalitet. Hans sind og tanker ville have været som
Guds sind og tanker.’ God’s Amazing Grace, s. 344.

9. Hvor mange er kommet til  kort,  hvad angår Guds oprindelige mål  for
menneskeslægten? Rom. 5, 12; 3, 23.

BEMÆRK: ‘“Alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud.” (Rom. 3, 23).
“De er alle kommet på afveje, alle er fordærvede; ingen gør godt, ikke en eneste”
(vers 12). Mange bliver bedraget, når det gælder deres sande tilstand. De forstår
ikke, at det naturlige hjerte er mere fyldt af svig end noget andet og helt igennem
fordærvet. De klæder sig i deres egen retfærdighed og er tilfredse med at nå op til
deres egen menneskelige standard for karakteren. Men de kommer skæbnesvangert
til kort, når de ikke når op til den guddommelige standard, for i sig selv kan de ikke
møde Guds krav. Vi kan prøve at måle os med os selv eller med hverandre, og vi
kan måske mene, at vi er lige så gode som denne eller hin, men i dommen vil
spørgsmålet være: Opfylder vi himmelens krav? Når vi op til den guddommelige
standard? Er vort hjerte i harmoni med himmelens Gud? Alle mennesker har overt-
rådt Guds lov, og som lovovertrædere er vi håbløst fortabte.’ På fast grunn, bind 1,
s. 316.

‘Evigt liv’

10. Hvad har Gud gjort, så mennesket kan få liv i stedet for død? 2 Tim. 1, 10.

BEMÆRK: ‘Vor guddommelige Stedfortræder blottede frivilligt sin sjæl for retfær-
dighedens sværd, for at vi ikke skulle gå fortabt, men have evigt liv. Jesus sagde:
“Derfor elsker Faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Ingen
tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til,
og jeg har magt til at få det tilbage. Og det har min Fader påbudt mig at gøre” (Joh.
10, 17-18). Intet menneske og ingen engel kunne have sonet straffen for synden.
Jesus var den eneste, som kunne frelse oprørske mennesker. I ham var det guddom-
melige og det menneskelige forenet, og det var dette, som gav sonofferet på Golga-
ta værdi. På korset mødte miskundhed og sandhed hinanden, retfærd og fred kysse-
de hinanden.’ På fast grunn, bind 1, s. 318.

11. Hvor meget er indbefattet i Kristi genoprettelsesværk? 1 Tess. 5, 23.
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Lektie 1: 30. juni – 6. juli

BEMÆRK: ‘Den helliggørelse,  som Skriften taler om, omfatter hele mennesket,
ånd, sjæl og legeme. De kristne formanes til at bringe deres legemer “som et leven-
de, helligt, Gud velbehageligt offer” (Rom. 12, 1). For at kunne gøre dette må alle
deres evner og kræfter bevares i den bedst mulige tilstand. Alt, hvad der svækker
den åndelige eller legemlige kraft,  gør  mennesket uegnet til  at tjene sin Skaber.
Kristus sagde: “Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte” (Matt. 22, 37). De,
der elsker Gud af hele deres hjerte, ønsker at tjene ham bedst muligt, og de forsøger
bestandig at bringe alle deres evner og kræfter i harmoni med de love, som vil
fremme deres evne til at gøre hans vilje. De giver ikke efter for deres appetit eller
lidenskaber, for de ønsker ikke at svække eller besmitte det offer, de bringer deres
himmelske Fader.’ God’s Amazing Grace, s. 245.

‘Alt til Guds ære’

12. Hvad er vi kaldet til at gøre i betragtning af Kristi gerning med at genop-
rette menneskeheden til Guds oprindelige mål? 1 Kor. 10, 31.

BEMÆRK: ‘Hver del af mennesket skal bevogtes; vi skal give agt, så det, der kom-
mer ind i maven ikke udelukker ædle og hellige tanker fra sindet. Må jeg ikke gøre
med mig selv, som jeg vil? spørger nogen, som om vi søgte at berøve dem noget
meget godt, når vi præsenterer for dem nødvendigheden af at spise intelligent og
tilpasse alle deres vaner med de love, Gud har etableret. Der er rettigheder, som til-
hører ethvert individ. Vi har en personlighed og en identitet, som er vores egen. In -
gen kan gemme sin identitet bag en andens. Alle må handle for sig selv i over-
ensstemmelse med deres samvittigheds bud. Hvad angår vort ansvar og vor indfly-
delse er vi ansvarlige over for Gud, idet vi modtager vort liv fra ham. Vi modtager
ikke dette fra mennesker, men fra Gud alene. Vi er hans ved skabelse og ved gen-
løsning. Selve vore legemer er ikke vore egne, som vi kan behandle, som vi vil, og
lamme med vaner, der fører til forfald og dermed gøre det umuligt at yde Gud fuld-
kommen tjeneste. Vort liv og alle vore evner tilhører ham. Han drager omsorg for
os hvert øjeblik; han holder det levende maskineri i gang; dersom det blev overladt
til at os at holde det i gang i ét øjeblik, ville vi dø. Vi er fuldstændigt afhængige af
Gud.’ Counsels on Diet & Foods, s. 56. 

13. Hvilke to grupper sætter Paulus i kontrast til hinanden? Fil. 3, 18-21.

BEMÆRK: ‘Det  menneske,  hvis legeme er  Helligåndens tempel,  lader  sig ikke
gøre til slave af en skadelig vane. Hans evner og kræfter tilhører Kristus, som har
købt ham med sit blod... I lyset fra Guds ord har vi lov til at sige, at en helliggø-
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Lektie 1: 30. juni – 6. juli
relse, som ikke bevirker, at der gives fuldstændigt afkald på denne verdens syndige
handlinger og nydelser, ikke kan være sand helliggørelse.’ Den Store Strid, s. 420.
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Lektie 2: 7. –13. juli
‘Herren er din læge’ 

UDENADSVERS: ‘Du elskede! jeg ønsker, at du i alle måder må have det godt
og være rask, ligesom din sjæl har det godt.’ 3 Joh. 2.

STUDIEHJÆLP: I Den Store Læges Fodspor, s. 130-132.

Indledning
‘Når man underviser andre om sundhedsprincipperne, bør man altid have øjne-

ne åbne for den store hensigt med reformen og huske på, at reformens formål er at
muliggøre den højeste udvikling af legeme, sjæl og ånd. Man bør fremholde, at na-
turlovene, som er Guds love, er givet for vort bedste, og at lydighed mod dem be-
fordrer lykke i dette liv og udgør et led i forberedelsen for det tilkommende.’ I Den
Store Læges Fodspor, s. 150.

Lektiens mål: At vise, at Gud er interesseret i vor sundhed og har givet rådgiv-
ning angående, hvordan sundheden kan bevares og genoprettes. At vise, at Gud vil
genoprette kontrollen over appetitten hos dem, som virkelig søger det.

‘Så vil jeg ikke bringe nogen af de sygdomme over dig’

1. Hvilken forbindelse satte Gud mellem lydighed mod sit ord og sundhed? 2
Mos. 15, 26.

BEMÆRK: ‘Kristus gav Israel  bestemt instruktion angående deres livsvaner,  og
han forsikrede dem: “Herren vil holde alle sygdomme fra dig.” Da de opfyldte alle
betingelserne, blev løftet bekræftet for dem. “Ikke én i hans stammer snubled.” Dis-
se lektier er for os. Der er betingelser, som alle, der ønsker at bevare sundheden,
skal opfylde.  Alle burde lære,  hvad disse betingelser er.  Herren glæder sig ikke
over uvidenhed over for sine love, enten naturlige eller åndelige. Vi skal være Guds
medarbejdere til genoprettelsen af såvel legemets som sjælens sundhed.’ Counsels
on Diet & Foods, s. 121.

2. Hvad burde være målet med vort liv? 2 Kor. 7, 1.

BEMÆRK: ‘Når man underviser andre om sundhedsprincipperne,  bør man altid
have øjnene åbne for den store hensigt med reformen og huske på, at reformens for-
mål er at muliggøre den højeste udvikling af legeme, sjæl og ånd. Man bør frem-
holde, at naturlovene, som er Guds love, er givet for vort bedste, og at lydig
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Lektie 2: 7. – 13. juli
hed mod dem befordrer lykke i dette liv og udgør et led i forberedelsen for det til -
kommende.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 150.

‘Retfærdighed og afholdenhed og den kommende dom’

3. Hvordan blev Eva fristet til synd? 1 Mos. 3, 6.

BEMÆRK: ‘Adam og Eva faldt, fordi de føjede deres appetit. Kristus kom og stod
imod Satans frygteligste fristelse, og på menneskeslægtens vegne sejrede han over
appetitten for derved at vise, at mennesket kan sejre over den. Ligesom Adam faldt
på grund af appetitten og derved tabte det dejlige Eden, således kan Adams børn i
Kristus sejre over appetitten og ved at vise mådehold i alle ting genvinde Eden.’
Counsels on Diet & Foods, s. 70. 
‘En af de beklageligste følger af det første frafald er menneskets tab af evnen til at
herske over sig selv. Kun når denne evne genvindes, kan der blive tale om virkelig
fremgang. Legemet er det eneste middel, hvor igennem sindet og sjælen udvikles
og karakteren dannes. Derfor er det, at sjælefjenden ved sine fristelser lægger an på
at svække og fordærve de fysiske kræfter. Vinder han fremgang på dette punkt, så
betyder det, at det onde får fuldstændig magt over mennesket. Dersom vor fysiske
natur ikke beherskes af en højere magt, så vil den visselig være til ødelæggelse og
død. Legemet må undertvinges; vore højere evner og kræfter skal råde. Lidenska-
berne må beherskes af viljen, der selv må være ledet af Gud. Den kongelige magt
fornuften bør, helliget ved Guds nåde, være det rådende i vort liv. Guds fordringer
må indprentes i samvittigheden. Både mænd og kvinder må vågne op til forståelsen
af deres pligt med hensyn til selvbeherskelse, af nødvendigheden af renhed og af at
være befriet for enhver fordærvelig last og besmittende vane. De må forstå betyd-
ningen af den sandhed, at alle deres sjælelige og legemlige evner og kræfter er en
Guds gave, der skal bevares i den bedst mulige stand til at benyttes i hans tjeneste.’
I Den Store Læges Fodspor, s. 132.

4. Hvordan karakteriserede Jesus verden på Noas tid? Matt. 24, 38-39. Sam-
menlign med Luk. 21, 34.

BEMÆRK: ‘Det er en stor ting at sikre sundheden ved at stille os i et rigtigt for -
hold til livets love, og mange har ikke gjort dette. En stor del af sygdommene og li-
delserne iblandt os skyldes overtrædelsen af den fysiske lov og er kommet over in-
divider på grund af deres egne forkerte vaner. Vore forfædre har givet os skikke og
appetit i arv, som fylder verden med sygdom. Forældrenes synder på grund af for-
dærvet appetit straffes på børnene indtil tredje og fjerde generation. Mange genera-
tioners forkerte måde at spise på, folkets grådige og selv-eftergivende vaner fylder
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Lektie 2: 7. – 13. juli
vore fattighjem, vore fængsler og vore sindssygeanstalter. Mangel på afholdenhed,
når det drejer sig om at drikke te, kaffe, vin, øl, rom og brandy og brugen af tobak,
opium og andre narkotika har resulteret i stor mental og fysisk degeneration, og
denne degeneration øges konstant.’ Counsels on Health, s. 49.

‘Åndens frugt’

5. Hvordan vises det, at afholdenhed er en egenskab, som kristne flittigt skal
søge efter? 2 Pet. 1, 5-8.

BEMÆRK: ‘Overholdelse af mådehold og regelmæssighed under alle forhold har
en vidunderlig magt. Den vil udrette mere end éns ydre forhold eller naturlige ga-
ver til at fremme den sindets mildhed og afklarede ro, der har så stor betydning for
at jævne livets vej. Samtidig vil den evne til selvbeherskelse, der på denne måde
opnås, vise sig at være den mest værdifulde udrustning til med held at kæmpe med
de strenge pligter og realiteter, der møder hvert eneste menneske.’ Barnet i Hjem-
met, s. 180.
‘Verden er fuld af nydelsessyge. Vildfarelser og opdigtede historier findes i mæng-
de. Satan sætter stadig flere fælder for at bringe sjælene til fald. Alle, der ønsker
fuldkommen hellighed i deres gudsfrygt,  må lære mådeholdets og selvbeherskel-
sens kunst. Begæret og lidenskaberne må holdes i tømme af sjælens ædlere kræfter.
Denne selvdisciplin er af væsentlig betydning for den sjælelige styrke og åndelige
kraft, som kan gøre det muligt for os at fatte og efterleve de hellige sandheder i
Guds ord. Af denne årsag har mådehold en stor betydning i arbejdet for at berede
vejen for Kristi genkomst.’ Den Store Mester, s. 59.

6. Hvordan kan afholdenhed og selvbeherskelse bringes ind i den kristnes
liv? Gal. 5, 22-23.

BEMÆRK: ‘De, som bliver Kristi efterfølgere, vil opdage, at nye motiver til hand-
ling tilvejebringes, nye tanker opstår, og nye handlinger må blive resultatet. Men de
kan kun få fremgang gennem konflikt, for der er en fjende, som altid strider imod
dem og fremsætter fristelser for at få sjælen til at tvivle og synde. Der er nedarvede
og kultiverede tilbøjeligheder til det onde, som må besejres. Appetit og lidenskab
må bringes under Helligåndens kontrol. Der findes ingen ende på striden på denne
side af evigheden. Men medens der er vedvarende kampe at udkæmpe, er der også
dyrebare sejre at vinde; og triumf over selvet og synden er af større værdi, end sin-
det kan vurdere.’ Counsels to Teachers, Parents & Students, s. 20.
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Lektie 2: 7. – 13. juli
‘Og efterlod jer et forbillede’

7. Hvordan vandt Jesus sejr over appetitten? Matt. 4, 2-4.

BEMÆRK: ‘Jesus indledte ingen ordstrid med nogen. Han havde en gerning at ud-
føre i verden. Efter hans dåb pegede Johannes på ham som “Guds Lam, som bort-
tager verdens synd.” Selv da han blev mødt af Satan i fristelsens ørken, indgik han
ikke i nogen ordstrid med sin fjende. Han tog sit standpunkt på det skrevne ord. Det
våben, som han mødte og afviste fjenden med, var: “Der står skrevet.” Og Kristus
vandt sejren over appetitten på hele verdens vegne, så enhver sjæl kunne få hans
eksempel foran sig.’ Signs of the Times, 5. maj, 1898.
‘Vi trænger til at lære, at tilfredsstillelse af appetitten er den største hindring for
sjælens helliggørelse og åndelige fremskridt. Til trods for vor bekendelse til sund-
hedsreformen spiser mange af os noget, vi ikke bør. Tilfredsstillelse af appetitten er
den betydeligste årsag til fysisk og åndelig svækkelse og ligger i høj grad til grund
for utilstrækkelig styrke og en for tidlig død. Lad den, der stræber efter at have et
rent sind huske, at i Kristus er der kraft til at beherske appetitten.’ Vejledning for
Menigheden, bind 3, s. 313.

8. Hvis eksempel skal vi følge, hvis vi skal være sejrherrer? Åb. 3, 21.

BEMÆRK: ‘Vor hjælp kommer fra Gud, som har alting i sin hånd. Vor fred er i
forvisningen om, at hans kærlighed gælder os. Hvis vi i troen holder fast ved denne
forvisning, har vi vundet alt, men hvis vi mister denne forvisning, har vi tabt alt.
Når vi overgiver Gud alt, hvad vi har og er, men kommer i vanskelige og farlige si-
tuationer, hvor vi møder Satan, bør vi huske på, at vi kan vinde sejr over fjenden
ved den store Sejrherres navn og kraft. Hver eneste engel ville få befaling til at
komme os til hjælp, når vi sådan stoler på Kristus, hellere end at vi skulle blive
overladt til at lide nederlag. Men vi må ikke vente at vinde sejr uden lidelse, for
Jesus led, da han sejrede for os. Når vi lider i hans navn, når det kræves af os, at vi
skal fornægte appetitten og holde os borte fra dem, der elsker fornøjelser, bør vi
ikke knurre, men snarere glæde os over, at vi i en meget ringe grad får lov at få del
med Kristus i den prøvelse, selvfornægtelse og lidelse, som vor Herre tålte for vor
skyld, for at vi måtte opnå evig frelse’ At Jeg må kende Ham, 16. september.

‘’Og læger alle dine sygdomme

9. Hvordan knyttede David Guds åndelige og fysiske virke for mennesket
sammen i sin lovprisning af Gud? Sal. 103, 1-3.
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Lektie 2: 7. – 13. juli

BEMÆRK: ‘I sine mirakler åbenbarede Frelseren den kraft, som stadig er i virk-
somhed for at opholde og læge menneskene. Gennem naturens egne midler virker
Gud hver dag, hver time, hvert øjeblik for at holde os i live, for at opbygge og hel-
brede os. Når en eller anden legemsdel lider skade, påbegyndes straks en helbre-
delsesproces; naturens hjælpemidler sættes i virksomhed for at tilvejebringe sund-
hed. Men den kraft, som virker gennem disse midler, er Guds kraft. Al livgivende
kraft kommer fra ham. Når nogen kommer sig efter en sygdom, så er det Gud, som
helbreder. Sygdom, lidelse og død skyldes en fjendtlig magt. Satan er ødelæggeren;
Gud er genopretteren. De ord, som blev talt til Israel, gælder den dag i dag over for
dem, som genvinder legemlig eller sjælelig sundhed: “Jeg er Herren, som læger
dig.” (2 Mos. 15, 26.) Guds ønske med hensyn til hvert eneste menneske udtrykkes
i disse ord: “Du elskede, jeg ønsker, at du i alle dele må have det godt og være rask,
ligesom din sjæl har det godt.” Han er den, “som forlader dig alle dine misgernin-
ger; han som læger alle dine sygdomme; han, som genløser dit liv fra graven; han,
som kroner dig med miskundhed og barmhjertighed.” (3 Joh. 2; Sal. 103, 3-4.) ’ I
Den Store Læges Fodspor, s. 113-115.

10. Hvilket løfte gives dem, som virkelig gør Guds vilje? Es. 58, 6-8.

BEMÆRK: ‘Nogle giver et dårligt helbred skylden for, at de ikke udfører mere
missionsarbejde, end de gør. Sådanne mennesker har i så lang tid lukket sig inde i
sig selv, tænkt på sine egne følelser og snakket så meget om deres lidelser, prøver
og sorger, at det er blevet selve sandheden for dem. De er ikke i stand til at tænke
på noget andet end sig selv, uanset hvor stort behov andre har for sympati og hjælp.
Det findes et bodsmiddel for dem, som er plaget af dårligt helbred. Dersom du klæ-
der den nøgne og hjælper den fattige uden for din stuedør og deler dit brød ud til de
sultne, så bryder “som morgenrøden ... dit lys da frem, da læges hastigt dit sår.” At
gøre godt er et vidunderligt middel mod sygdom. De, som er optaget i Herrens tje-
neste, kan vende sig til Gud, og han har lovet at svare. De skal blive læsket midt i
tørketiden, og de skal blive som en vandrig have, hvor vandet aldrig slipper op.’
Det Kristne Hjem, s. 347.

‘Er godt for legemet’

11. Hvilket enkelt råd er vi blevet givet som hjælp til at bevare sundheden?
Ordsp. 17, 22.

BEMÆRK: ‘Der eksisterer et meget inderligt forhold mellem sindet og legemet.
Når det ene påvirkes, så påvirkes også det andet. Sindets tilstand påvirker sundhe-
den i langt højere grad, end mange forstår. En mængde af de sygdomme, som men-
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Lektie 2: 7. – 13. juli
neskene lider af, er følgerne af nedtrykthed eller tungsind. Sorg, ængstelse,  util-
fredshed, samvittighedsnag, skyld og mistillid er alt sammen noget, som nedbryder
livskraften og forårsager svækkelse og død. Sygdom fremkaldes ofte ved og forø-
ges ofte i høj grad af en sygelig indbildning. Mange, som er syge hele deres liv
igennem, kunne komme sig, hvis de blot troede, at de kunne. En mængde menne-
sker bilder sig ind, at enhver ubetydelig anstrengelse vil forårsage sygdom, og de
uheldige virkninger ytrer sig også, fordi man forventer dem. Mange dør af sygdom-
me, hvis årsag udelukkende er indbildt. Mod, håb, sympati og kærlighed befordrer
sundheden og forlænger livet. Tilfredshed og glæde er sundhed for legemet og styr-
ke for sjælen. Taknemmelighed,  glæde, godgørenhed,  tro på Guds kærlighed og
omsorg: disse er sundhedens stærkeste værn.’ My Life Today, s. 151.

12. Hvilken velsignet fremtid har de, hvis sundhed er borte, at se frem til? Åb.
21, 4.

BEMÆRK: ‘I de forløstes hjem vil der ikke være nogen tårer. Ingen begravelser og
ingen tegn på sorg. “Ingen indbygger siger: ‘Jeg er syg!’ Folket der har sin synd
forladt.” En vældig bølge af lykke flyder frem og bliver dybere, eftersom evighe-
den ruller. Lad os med dyb alvor betænke de kommende velsignelser. Lad vor tro
trænge gennem hver mørk sky og beskue ham, som døde for verdens synder. Han
har åbnet paradisets porte for alle, som modtager ham og tror på ham. Han giver
dem magt til at være Guds sønner og døtre. Lad de trængsler, som smerter os så
dybt, blive gavnlige lærdomme, som lærer os at trænge fremad imod målet, den sej-
rspris, til hvilken vi er kaldet i Kristus Jesus. Lad tanken om Herrens snare komme
opmuntre os. Lad dette håb glæde vore hjerter.’ Herren Kommer, 10. december. 
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Lektie 3: 14. – 20. juli 
‘Så rammer ej banden mod sagesløs mand’

UDENADSVERS: ‘Ingen indbygger siger: “Jeg er syg!” Folket der har sin synd
forladt.’ Es. 33, 24.

STUDIEHJÆLP: Counsels on Diet & Foods, s. 122.

Indledning
‘Sygdom kommer aldrig uden årsag. Vejen beredes, og sygdom fremkaldes ved

tilsidesættelse af sundhedslovene.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 238. 

Lektiens mål: At vise nogle af de forskellige årsager til sygdom og det råd,
Gud har givet, for at bevare sundheden.

‘Ær derfor Gud i jeres legeme og i jeres ånd’

1. Hvordan bliver vi vist, at der er en forbindelse mellem sygdom og ulydig-
hed mod Gud? 5 Mos. 28, 58-62.

BEMÆRK: ‘Siden syndefaldet har mangel på afholdenhed i enhver form eksisteret.
Appetitten har kontrolleret fornuften. Menneskeslægten har vandret  på ulydighe-
dens sti og er ligesom Eva blevet lokket af Satan til at tilsidesætte de forbud, som
Gud har vedtaget, idet de har smigret sig selv med, at konsekvenserne ikke ville
være så frygtelige som frygtet. Menneskeslægten har overtrådt sundhedslovene og
er gået for vidt med næsten alt. Sygdom er gradvist øget. Årsagen er blevet efter-
fulgt af virkningen.’ Counsels on Diet & Foods, s. 145.  

2. Hvordan bliver vi vist, at det kristne liv indbefatter både det fysiske og det
åndelige? 1 Kor. 6, 19-20.

BEMÆRK: ‘Gud kræver, at legemet skal gives ham som et levende offer, ikke et
dødt eller døende offer. De gamle hebræeres ofre skulle være uden plet og lyde, og
vil det behage Gud at tage imod et menneskeligt offer, som er fyldt med sygdom og
fordærv? Han fortæller os, at vort legeme er Helligåndens tempel; og han kræver, at
vi tager os af dette tempel, så det kan være en egnet beboelse for hans Ånd. Apost-
len Paulus giver os denne formaning: “I tilhører ikke jer selv; for I er købt med en
pris; ær derfor Gud i jeres legeme og i jeres ånd, som tilhører Gud.” Alle bør være
omhyggelige med at bevare legemet i den bedste sundhedstilstand, så de kan yde
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Gud fuldkommen tjeneste og opfylde deres pligt i familien og i samfundet. Det er
lige så meget en synd at overtræde vort legemes love, som det er at overtræde de ti 
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Lektie 3: 14. – 20. juli
bud. At gøre det ene eller det andet er at overtræde Guds love. De, som overtræder
Guds lov i deres fysiske organisme, vil være tilbøjelige til at overtræde Guds lov,
som blev udtalt på Sinaj.’ Christian Temperance & Bible Hygiene, s. 52-53.

‘At spise og drikke’

3. Hvilke bestemte synder bliver vi advaret imod? Ordsp. 23, 20-21.

BEMÆRK: ‘I ni af ti tilfælde er der større fare for at spise for meget end for lidt.
Der er mange syge, der ikke lider af nogen sygdom. Årsagen til deres sygelighed
ligger i tilfredsstillelsen af appetitten. De mener, at de kan spise så meget, som de
har lyst til, når blot maden er sund. Det er en stor misforståelse. Mennesker, hvis
kræfter er svækkede, bør kun spise en moderat eller endog en begrænset mængde
føde. Organismen vil da være i stand til at gøre sit arbejde let og godt, og megen li-
delse vil blive undgået.’ Barnet i Hjemmet, s. 383. 
‘Nogle føler ikke nødvendigheden af at spise og drikke til Guds ære. Appetittens
tilfredsstillelse påvirker dem i alle livets forhold. Det kommer til syne i familien, i
menigheden, under bønnemødet og i deres børns opførsel. Det er deres livs forban-
delse. Det hindrer dem i at forstå sandhederne for de sidste dage. Det, vi spiser og
drikker, har stor betydning for vort liv og vor karakter, og kristne bør bringe deres
spise- og drikkevaner i overensstemmelse med naturens love. Vi må erkende vor
forpligtelse over for Gud i denne henseende. Lydighed mod sundhedslovene bør
gøres til genstand for alvorligt studium, for er man med vilje uvidende om dette
emne, gør man sig skyldig i synd. Enhver bør føle sig personlig forpligtet til at ef-
terleve sundhedens love.’ Barnet i Hjemmet, s. 377.

4. Hvordan skildrer Bibelen resultaterne af at drikke alkohol? Ordsp. 23,
29-35.

BEMÆRK: ‘Ingen gør sig skyldig i større forvanskning og misbrug af Guds dyre-
bare gaver end den klasse mennesker, som benytter jordens produkter til fremstil-
ling af berusende drikke. De næringsrige kornsorter og de sunde, lækre frugter om-
dannes til drikkevarer, der fordærver sanserne og gør hjernen vanvittig. Brugen af
disse giftstoffer har til følge, at tusinder af familier berøves livets komfort, ja endog
livets nødvendigheder. Voldshandlinger og forbrydelser er tiltaget mangefold, og
sygdom og død fører skarer af ofre hastigt ned i en drankers grav.’ Evangeliets Tje-
nere, s. 285.
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Lektie 3: 14. – 20. juli
‘Tvætte sine klæder og bade sig i vand’

5. Hvordan indprægede Herren behovet for hygiejne hos sit folk? 3 Mos. 11,
32-41; 13, 1-15.

BEMÆRK: ‘Israels  børn  skulle  på ingen  måde tillade  urenheder  at  forblive på
deres tøj eller på sig selv. De, som havde nogen personlig urenhed, skulle lukkes ud
af lejren indtil aftenen, og så blev det påkrævet, at de skulle rense sig selv og deres
tøj, inden de kunne vende tilbage. De blev også befalet, at de skulle bære alt deres
affald langt væk fra lejren. Og dette var en hygiejnisk foranstaltning, såvel som en
religiøs ordning. Herren kræver intet mindre af sit folk nu, end han gjorde fordum.
En forsømmelse  af  renlighed  vil  medføre  sygdom.  Sygdom kommer  ikke  uden
grund. Voldsomme feberepidemier har fundet sted i landsbyer og byer, som blev
betragtet som fuldkomment sunde, og disse har resulteret i død eller nedbrudt hel-
bred. I mange tilfælde indeholdt ejendommene til de selv samme mennesker, som
faldt som ofre for disse epidemier, de ødelæggende midler, som udsendte dødelig
gift til atmosfæren, der så blev indåndet af familien og nabolaget. Det er forbavsen-
de at være vidne til den herskende uvidenhed angående de virkninger, som sløvhed
og ligegyldighed har på sundheden.’ Christian Temperance & Bible Hygiene,  s.
105. 

6. Hvad var resultatet af israelitternes lydighed mod Herrens instruktioner?
Sal. 105, 37.

BEMÆRK: ‘Man bør have strenge renlighedsvaner.  Mange vil ikke besvære sig
med at bevare en sund tilstand, mens de er raske. De forsømmer personlig renlig-
hed og er ikke omhyggelig med at holde deres klæder rene. Urenheder forlader hele
tiden og ubemærket kroppen gennem porerne, og hvis hudens overflade ikke kon-
stant holdes i en sund tilstand, bliver systemet bebyrdet med urenhed. Hvis det tøj,
man tager på, ikke ofte bliver vasket og luftet, bliver det snavset med urenheder,
der udsendes fra kroppen ved sved, man har bemærket, og sved, man ikke har be-
mærket. Hvis ens tøj ikke jævnligt bliver renset for disse urenheder, vil hudens po-
rer igen absorbere det affald, der blev udsendt. Hvis kroppens urenheder ikke får
lov til at komme væk, bliver de ført tilbage til blodet og påtvunget de indre organer.
For at slippe af med giftige urenheder, gør naturen en anstrengelse for at befri sy-
stemet. Denne anstrengelse fremkalder feber og det, der kaldes sygdom. Men selv
da vil meget lidelse undgås, hvis de, som er plaget, vil hjælpe naturen i dens an-
strengelse ved brug af rent, blødt vand. Men i stedet for at gøre dette og forsøge at
fjerne de giftige stoffer fra systemet, tager mange en mere dødelig gift ind i syste-
met for at fjerne en gift, som allerede er der.’ Counsels on Health, s. 61.
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‘End ikke om natten finder hans hjerte hvile’

7. Hvordan skildrer den vise mand det menneske, der overanstrenger sig?
Præd. 2, 22-23. Sammenlign med Præd. 12, 12.

BEMÆRK: ‘De, som kun udfører manuelt arbejde, arbejder ofte for meget uden at
give sig selv hvileperioder, medens den intellektuelle klasse overbebyrder hjernen
og lider mangel på sund livskraft, som fysisk arbejde giver. Hvis den intellektuelle
klasse til en vis grad ville dele arbejderklassens byrde og således styrke musklerne,
kunne arbejderklassen  gøre  mindre og hellige  en del  af  deres  tid  til  mental  og
moralsk dannelse. De med stillesiddende og bogligt arbejde burde arbejde fysisk,
også selvom de har midler og ikke har brug for at arbejde. Sundhed bør være en til -
strækkelig foranledning til at få dem til at forene fysisk arbejde med mentalt ar-
bejde.’ Christian Education, s. 19-20.
‘Manden bør støtte og hjælpe sin hustru ved at vise en utrættelig medfølelse og
hengivenhed. Dersom han ønsker at beholde hende frisk og glad, så hun kan sprede
solskin i hjemmet, må han hjælpe til med at bære hendes byrder. Hans milde og
kærlige opmærksomhed vil altid være en værdifuld opmuntring for hende, og den
lykke han giver hende, vil også fylde hans eget hjerte med glæde og fred. Dersom
moderen ikke får den hjælp og beskyttelse, hun burde få, og dersom hun udtømmer
sit overskud gennem alt for hårdt arbejde eller på grund af ængstelse og mismod,
vil børnene blive berøvet den livskraft og sindets bevægelighed og tillidsfulde fred,
som de skulle arve fra hende. Ville det ikke være langt bedre at gøre moderens til-
værelse lys og fuld af glæde, fylde hendes savn og beskytte hende mod slid og tryk-
kende omsorg? Da vil børnene arve et godt helbred og sejre i livets vanskeligheder
på grund af den kraft, de har fået.’ Det Kristne Hjem, s. 165. 

8. Hvilket råd giver Bibelen den ledige? Ordsp. 6, 6. 9-10.

BEMÆRK: ‘Flere mennesker dør af mangel på motion end af overarbejde; mange
flere ruster op end slides op. I lediggang cirkulerer blodet ikke så frit, og de ændrin-
ger i den livsvigtige væske, som er nødvendig for sundhed og liv, finder ikke sted.
De små åbninger i huden, gennem hvilke legemet ånder, bliver tilstoppede, og der-
med er det umuligt at komme af med urenhederne gennem den kanal. Dette kaster
en dobbelt byrde på de andre ekskretionsorganer, og sygdom produceres snart. De,
som vænner sig selv til at motionere i den frie luft, har generelt en stærk blodcirku-
lation. Mænd og kvinder, unge og gamle, som ønsker sundhed, og som gerne vil
nyde livet, bør huske, at de ikke kan have disse ting uden en god blodcirkulation.
Uanset hvilket arbejde eller hvilke tilbøjeligheder, de har, burde de føle det som en
religiøs  pligt  at  gøre vise anstrengelser  for  at  overvinde de sygdomsbetingelser,
som har holdt dem indendørs.’ Christian Temperance & Bible Hygiene, s. 101.
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Lektie 3: 14. – 20. juli
‘Det kommer fra Guds hånd’

9. Ønsker Gud, at vi skal nyde vores mad? Præd. 3, 13; 2, 24. Sammenlign
med Neh. 8, 10-12.

BEMÆRK: ‘En grund til, at mange er blevet mismodige i udøvelsen af sundhedsre-
formen, er, at de ikke har lært at lave mad, så ordentlig mad tilberedt på en enkel
måde kunne erstatte den mad, som de har været vant til. De bliver lede ved den dår-
ligt tilberedte mad, og det næste, vi hører dem sige, er, at de har prøvet sundhedsre-
formen og ikke kan leve på den måde. Mange prøver at følge nødtørftige instruktio-
ner i sundhedsreformen og udfører så dårligt arbejde, at det resulterer i skade på
fordøjelsen og nedtrykthed hos alle de involverede. I bekender jer til at være sund-
hedsreformatorer, og af selv samme grund bør I blive gode kokke.’  Counsels on
Health, s. 450, 451. 

10. Hvilken slags mad planlagde Gud, at mennesket skulle spise? 1 Mos. 1, 29.
Se 1 Mos. 2, 16 og sammenlign med 1 Mos. 3, 18b.

BEMÆRK: ‘Mange kvinder, som er bekendende kristne, dækker daglig bordet med
retter, som irriterer maven og skaber en sygelig tilstand i organismen. I mange fa-
milier er hovedretten som regel kød, og de spiser kød, indtil blodet er fyldt af spirer
til kræft, tuberkulose og andre sygdomme. Deres kroppe består af, hvad de spiser.
Men når sygdom og lidelse rammer dem, går de ud fra, at det er efter forsynets sty -
relse, at disse prøvelser er lagt på dem.’ Råd & Vink, s. 287.
‘Nogle bruger mælk og en stor mængde sukker på majsgrød, idet de tror, at de ud-
fører sundhedsreform. Men sukkeret og mælken kombineret er tilbøjelig til at forår-
sage gæring i maven og er dermed skadelig. Den frie brug af sukker i en hvilken
som helst form er tilbøjelig til at tilstoppe systemet og er ikke så sjældent en årsag
til sygdom. Nogle tror, at de kun må spise en vis mængde og kun af en vis kvalitet
og begrænser sig til to eller tre slags madvarer. Men ved at spise for lidt og det
ikke af den bedste kvalitet får de ikke tilstrækkelig næring.’ Christian Temperance
& Bible Hygiene, s. 56.

‘Alt til Guds ære’

11. Hvad bør være vor holdning til det at spise og drikke og faktisk ethvert
aspekt i vort liv? 1 Kor. 10, 31.
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Lektie 3: 14. – 20. juli
BEMÆRK: ‘Snæversynede ideer,  en overdrivelse  af  små punkter,  har  ydet  stor
skade på hygiejnens sag. Man kan bestræbe sig så meget på at være økonomisk i
tilberedelsen af mad, at den i stedet for at være en sund kost bliver en forarmet
kost. Hvad er resultatet? Blodet bliver fattigt. Jeg har set flere tilfælde af sygdom,
der har været meget vanskeligt at kurere, som skyldtes en næringsfattig kost. De
plagede mennesker var ikke tvunget af fattigdom til at vælge en tarvelig kost, men
gjorde det for at følge deres egne forkerte ideer om, hvad sundhedsreformen indbe-
fatter. Dag for dag, måltid for måltid, blev de samme madvarer tilberedt uden varia-
tion,  indtil  fordøjelsesbesvær  og  generel  svækkelse  resulterede.’  Christian
Temperance & Bible Hygiene, s. 57.

12. Hvordan kan de forkerte ting, vi gør, påvirke vore børn? Ordsp. 26, 2;
Jer. 32, 18.

BEMÆRK: ‘Sygdom kommer aldrig uden årsag. Vejen beredes og sygdom frem-
kaldes ved tilsidesættelse af sundhedslovene. Mange lider som følge af deres foræl-
dres overtrædelse. Selv om de ikke er ansvarlige for, hvad forældrene har gjort, så
er det ikke desto mindre deres pligt at udforske, hvad der er, og hvad der ikke er
overtrædelse af sundhedslovene. De bør undgå forældrenes fejlagtige vaner og ved
en rigtig levevis stille sig selv under bedre forhold.’ I Den Store Læges Fodspor, s.
238.
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Lektie 4: 21. – 27. juli
Han ‘drog omkring og gjorde vel’

UDENADSVERS: ‘Som morgenrøden bryder dit lys da frem, da læges hastigt
dit sår, foran dig vandrer din retfærd, Herrens herlighed slutter toget.’ Es. 58, 8.

STUDIEHJÆLP: Lys over hverdagen, del 2, s. 233-238.

Indledning
‘Esajas 58 indeholder nærværende sandhed for Guds folk. Her ser vi, hvordan

lægemissionsarbejde og evangeliets arbejde skal knyttes sammen, idet budskabet
gives til  verden. Ansvaret  med at udføre et barmhjertigheds- og velgørenhedsar-
bejde er lagt på dem, der holder Herrens sabbat. Lægemissionsarbejde skal knyttes
til budskabet og besegles med Guds segl.’ Evangelism, s. 516-517. 

Lektiens mål: At vise forholdet mellem helbredelsens gerning og evangeliets 
gerning.

‘Han sendte mig for at helbrede’

1. Hvordan blev Kristi gerning forudsagt i profetierne? Es. 61, 1-3. Sammen-
lign med Luk. 4, 16-21.

BEMÆRK:  ‘Kristus  kom til  verden  for  at  sende  “glædesbud  til  ydmyge,  med
lægedom for sønderbrudte hjerter,  for at udråbe frihed for fanger og udgang for
dem, som er bundet.” Es. 61, 1. Retfærds sol skal “opgå med lægedom under sine
vinger.” Mal. 4, 2. Verden er fuld af mænd og kvinder, som bærer en tung byrde af
sorg, lidelse og synd. Gud sender sine børn for at åbenbare for dem ham, som vil
borttage byrden og give dem hvile. Det er Kristi tjeneres mission at hjælpe, velsig-
ne og helbrede.’ Testimonies, bind 6, s. 54.

2. Hvilket vidnesbyrd gives der om Kristi tjeneste? ApG. 10, 38.

BEMÆRK: ‘Kristi  gerning skal  være  vort  eksempel.  Altid  gik  han omkring og
gjorde vel. I templet og synagogerne, på byernes gader,  på markedspladsen og i
værkstedet,  ved søbredden og mellem bjergene forkyndte han evangeliet og hel-
bredte de syge. Han levede et liv i uselvisk tjeneste, og det skal være vor lærebog.
Hans ømme, medlidende kærlighed er en irettesættelse for vor selviskhed og hjerte-
løshed.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 256.
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Lektie 4: 21. – 27. juli
‘Din tro har frelst dig’

3. Hvilken vigtig del henledte Kristus opmærksomhed mod i sin gerning med
at helbrede? Matt. 9, 22; Luk. 18, 42.

BEMÆRK: ‘Han gav ingen anledning til overtro ved at hævde, at man fik helbre-
delse blot ved at røre ved hans klæder. Det var ikke ved den ydre berøring af ham,
men ved den tro, som greb fat om hans guddomskraft, at helbredelsen var bevirket.
Den undrende skare,  som flokkedes tæt om Jesus, følte ikke, at der tilflød dem
nogen levende kraft. Men da den syge kvinde rakte sin hånd ud for at røre ved ham
i forvisning om, at hun ville blive sund, så følte hun den helbredende kraft. Sådan
er det også med det åndelige. At tale tilfældigt om religion, at bede uden sjælenød
og levende tro nytter ikke noget. En tro blot af navn, der kun tager mod Kristus
som verdens  Frelser,  kan  aldrig  bringe  sjælen  helbredelse.  Den  tro,  der  virker
frelse, er ikke blot en forstandsmæssig anerkendelse af sandheden. Den, som venter
på fuldkommen viden, før han vil handle i tro, kan ikke få nogen velsignelse fra
Gud. Det er ikke nok at tro noget om Kristus, vi må tro på ham. Den eneste tro,
som vil gavne os, er den, der tager imod ham som sin personlige Frelser, og som
tilegner sig hans kraft. Mange anser troen for at være en anskuelse. Frelsende tro er
en overenskomst, hvorved de, som tager imod Kristus, forener sig i en pagt med
Gud. Den ægte tro er liv. En levende tro betyder forøget styrke og fuld tillid, hvor-
ved sjælen bliver til en sejrende kraft.’ Den Store Mester, s. 231 

4. Hvordan bliver vi vist, at tro er lige så vigtig for åndelig helbredelse som
for fysisk helbredelse? Matt. 9, 2-7.

BEMÆRK: ‘Ved den samme tro kan vi få åndelig helbredelse. Ved synden er vi
blevet skilt fra Guds liv. Vore sjæle er blevet lammede. Ved vor egen kraft er vi
ikke mere i stand til at leve et helligt liv, end den hjælpeløse mand var i stand til at
gå. Der findes mange, som er klar over deres hjælpeløshed, og som længes efter det
åndelige liv, der ville bringe dem i harmoni med Gud. De stræber forgæves efter at
opnå det. I deres fortvivlelse udbryder de: “Jeg elendige menneske! hvem skal fri
mig fra dette dødens legeme?” Rom. 7, 24. Disse modløse og kæmpende sjæle bur-
de se opad. Frelseren bøjer sig ned til dem, han har købt med sit blod, og siger uen-
delig mildt og medlidende: “Vil du være rask?” Han byder dig stå op til sundhed og
fred. Lad være med at vente, til du føler dig helbredt. Tro hans ord, så skal det gå i
opfyldelse. Lad din vilje arbejde sammen med Kristus. Sæt din vilje ind på at tjene
ham, og når du handler efter hans ord, vil du få kraft.’ Den Store Mester, s. 129. 
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Lektie 4: 21. – 27. juli
‘Helbred syge’

5. Hvad var de to aspekter af tjeneste, som Kristus betroede sine disciple?
Luk. 9, 2.

BEMÆRK: ‘Herrens folk skal være ét. Der må ikke være splid i hans værk. Kristus
udsendte de tolv apostle og senere de halvfjerds disciple for at forkynde evangeliet
og helbrede de syge. (Matt. 10, 7. 8). Idet de gik ud og forkyndte Guds rige, fik de
kraft til at helbrede de syge og uddrive onde ånder. I Guds værk skal undervisning
og helbredelse aldrig adskilles.’ Testimonies, bind 8, s. 165.

6. Hvordan viser Jeremias’ bøn menneskets behov for både fysisk og åndelig
helbredelse? Jer. 17, 14.

BEMÆRK: ‘Evangeliets første og største mål og alt, hvad der har med det at gøre,
er at søge og frelse det fortabte. Evangeliets tjeneste, om den udføres af prædikan-
ten eller lægen, er at række mennesket en hjælpende hånd, hvor som helst den be-
høves. Det er at tjene de syge og lidende fysisk såvel som den syndbetyngede sjæl.
Her forenes evangeliets tjener og den kristne læge og ligeså bibelarbejderen i hen-
des besøg fra hus til hus.’ Second Advent Review & Sabbath Herald, 29. oktober,
1914. 

‘Alt til Guds ære’

7. Hvilket princip skal inkluderes i sundhedsuddannelsen? 1 Kor. 10, 31.

BEMÆRK: ‘Ingen lærer i sandheden burde føle, at hans uddannelse er fuldført, før
han har studeret sundhedslovene og kender betydningen af rigtige vaner for det ån-
delige liv. Han burde være kvalificeret til at tale fornuftigt til folket angående disse
ting og vise dem et eksempel, som vil give hans ord kraft. Undervisningen i rigtige
vaner er en del af evangeliets tjeners gerning, og evangeliets tjener vil finde mange
anledninger til at give instruktioner til dem, som han kommer i kontakt med. Idet
han går fra hus til hus, burde han søge at forstå folkets behov og præsentere rigtige
principper og give instruktion angående, hvad der er til deres bedste. Til dem, som
har en tarvelig kost, burde han foreslå tilføjelser, og til dem, som lever overdådigt,
som fylder deres borde med unødvendige og skadelige retter, fede kager, desserter
og krydderier, burde han præsentere den kost, som er vigtig for sundheden og bi-
drager til åndelighed.’ Evangelism, s. 439. 

8. Hvad er menighedens missions primære mål? Mark. 16, 15.
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Lektie 4: 21. – 27. juli

BEMÆRK: ‘Målet med vore helseinstitutioner er ikke først og fremmest at være
hospitaler. Helseinstitutionerne, som er knyttet til afslutningen af evangeliets værk
på jorden, står for evangeliets store principper i al dets fylde. Kristus skal åbenbares
i alle de institutioner, som er knyttet til det afsluttende værk, men ingen af dem kan
gøre det så fuldstændigt som helseinstitutionen, hvor de syge og lidende kommer
for at få hjælp og befrielse fra både fysisk og åndelig lidelse. Mange af disse behø-
ver ligesom den lamme fordum syndsforladelse som det første, og de behøver at
lære, hvordan de skal “Gå og synd ikke mere.” Hvis et sanatorium, der er tilknyttet
dette  afsluttende budskab,  undlader  at  ophøje Kristus og evangeliets  principper,
som de kommer til udtryk i den tredje engels budskab, svigter det i sin vigtigste
funktion og modsiger  selve målet med sin eksistens.’  Second Advent Review &
Sabbath Herald, 29. oktober, 1914.

‘Troens bøn’

9. Hvilket råd er vi blevet givet angående bønner om guddommelig helbre-
delse? Jak. 5, 14-15.

BEMÆRK: ‘Gud vil ikke udrette et mirakel for at bevare dem fra sygdom, som er
ligegyldige over for sig selv og konstant overtræder sundhedslovene og ingen an-
strengelser gør for at forhindre sygdom. Når vi gør alt, hvad vi kan, for at have
sundhed, kan vi forvente, at de velsignede resultater vil følge, og vi kan bede Gud i
tro om at velsigne vore anstrengelser for at bevare sundheden. Han vil besvare vore
bønner, dersom hans navn kan blive æret derved. Men lad alle forstå, at de har et
arbejde at udføre. Gud vil ikke arbejde på en mirakuløs måde for at bevare menne-
skers helbred, som følger en sikker kurs for at gøre sig selv syge ved deres lige-
gyldighed over for sundhedslovene.’ Medical Ministry, s. 13. 

10. Hvilket  eksempel  er  vi  givet  på bønner om helbredelse,  som Gud ikke
imødekom? 2 Kor. 12, 7-9.

BEMÆRK: ‘Når du beder om timelige velsignelser, husk da på, at Herren kan se,
at det ikke er til dit bedste eller til hans ære at give dig netop det, som du ønsker.
Men han vil besvare din bøn og give dig netop det, som er til dit bedste. Da Paulus
bad om, at tornen i hans kød måtte fjernes, besvarede Herren hans bøn, ikke ved at
fjerne tornen, med ved at give ham nåde til at bære prøvelsen. “Min nåde,” sagde
han, “er dig nok.” Paulus jublede over dette svar på sin bøn og sagde: “Langt helle-
re vil jeg derfor rose mig af min magtesløshed, for at Kristi kraft kan tage bolig i
mig” (2 Kor. 12, 9). Når de syge beder om generhvervelse af sundheden, besvarer
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Lektie 4: 21. – 27. juli
Herren ikke altid deres bøn på netop den måde, de ønsker det. Men selvom de ikke
straks bliver helbredt, vil han give dem det, som er af langt større værdi, nåde til at
bære deres sygdom.’ In Heavenly Places, s. 82. 

‘Hvis du vil høre’

11. Hvilket råd gav Kristus en mand, som han havde helbredt? Joh. 5, 14.

BEMÆRK: ‘Nogle har spurgt mig: “Hvorfor skal vi have sanatorier? Hvorfor skal
vi ikke ligesom Kristus bede for de syge, så de kan blive helbredt mirakuløst?” Jeg
har svaret: “Antag, at vi kunne gøre dette i alle tilfælde; hvor mange ville sætte pris
på helbredelsen? Ville de, som blev helbredt, blive sundhedsreformatorer eller fort-
sætte med at  være sundhedsødelæggere?” Jesus Kristus er  den Store Helbreder,
men han ønsker, at vi skal samarbejde med ham i generhvervelsen og bevarelsen af
sundheden ved at leve i overensstemmelse med hans love. Kombineret med helbre-
delsens gerning må der være en meddelelse af kundskab om, hvordan man modstår
fristelser. De, som kommer til vore sanatorier, burde vækkes til en følelse af deres
eget  ansvar  med at  virke  i  harmoni  med sandhedens  Gud.’  A Call  to  Medical
Evangelism & Health Education, s. 34.

12. Hvilket løfte giver Gud dem, som følger hans veje? 2 Mos. 15, 26.

BEMÆRK: ‘Kristus havde været  det gamle Israels leder og lærer,  og han lærte
dem, at sundhed er lønnen for lydighed mod Guds love. Den store læge, der hel-
bredte de syge i Palæstina, havde talt til sit folk fra skystøtten og sagt dem, hvad de
skulle gøre, og hvad Gud ville gøre for dem. “Hvis du vil høre på Herren din Guds
røst,” sagde han, “og gøre, hvad der er ret i hans øjne, og lytte til hans bud og holde
dig alle hans bestemmelser efterrettelig, så vil jeg ikke bringe nogen af de sygdom-
me over dig, som jeg bragte over ægypterne, men jeg Herren er din læge!” 2 Mos.
15, 26. Kristus gav Israel bestemte anvisninger med hensyn til deres levevis, og han
forsikrede dem: “Herren vil holde alle sygdomme fra dig.” 5 Mos. 7, 15. Når de op-
fyldte betingelserne, blev løftet bekræftet for dem. “Ikke én i hans stammer snuble-
de.” Sal. 105, 37. Denne lære gælder også for os. Der findes betingelser, som alle
må rette sig efter, hvis de vil bevare deres sundhed. Alle burde lære, hvori disse be-
tingelser består. Herren synes ikke om uvidenhed med hensyn til sine love, hverken
de fysiske eller de åndelige. Vi skal arbejde sammen med Gud for at genvinde såvel
legemets som sjælens sundhed.’ Den Store Mester, s. 563. 
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Lektie 5: 28. juli – 3. august 
‘Jeg var syg, og I så til mig’

UDENADSVERS: ‘Og Kongen skal svare og sige til dem: “Sandelig siger jeg
eder: hvad I har gjort imod en af mine mindste brødre dér, har I gjort imod mig.”’
Matt. 25, 40.

STUDIEHJÆLP: I Den Store Læges Fodspor, kap. 15-16. .

Indledning
‘Kristus gav sine efterfølgere et personligt arbejde at udføre,  et arbejde,  som

ikke kan overlades til andre. At hjælpe de syge og fattige og bringe evangeliet til de
fortabte må ikke overlades til udvalg eller godgørenhedsforeninger alene. Person-
ligt ansvar, personlig bestræbelse, personlig opofrelse er, hvad evangeliet kræver.’
I Den Store Læges Fodspor, s. 151. 

Lektiens mål: At vise, at tjeneste for de syge er en vigtig del af den kristnes tje-
neste; at vise enkle måder, hvorpå sundheden kan generhverves og forbedres.

‘Har I gjort imod mig’

1. Hvordan fremstillede Kristus tydeligt den kristnes pligt til  at besøge de
syge? Matt. 25, 35-40.

BEMÆRK: ‘Intet vil bringe større åndelig styrke og en større forøgelse af alvoren
og dybden i vore følelser end dette at besøge og hjælpe de syge og de modløse,
hjælpe dem til at se lyset og til at fæste deres tro på Jesus.’ Vejledning for Menig-
heden, bind 1, s. 381.
‘Det er en misforstået venlighed, en urigtig opfattelse af høflighed, der ligger til
grund for mange af de sædvanlige sygebesøg.  De, som er meget syge,  bør ikke
modtage besøgende. Den anstrengelse, sådanne besøg medfører, udmatter patienten
på en tid, da stilhed og uforstyrret ro er allermest nødvendig. For en patient, der er
ved at komme sig, eller som lider af en kronisk sygdom, er det ofte til glæde og
gavn at vide, at andre tænker venligt på ham. Men en sådan forsikring i form af en
deltagende skrivelse eller en lille gave vil ofte svare bedre til hensigten end til per-
sonligt besøg og er ikke forbundet med fare.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 226.
  
2. Hvilke ting fordømte Herren især sit folk for? Ez. 34, 4.
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BEMÆRK: ‘Mine brødre og søstre, giv jer selv til Herrens tjeneste. Tillad ingen
anledning at gå uudnyttet forbi. Besøg de syge og lidende og vis dem venlig inte
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Lektie 5: 27. juli – 3. august
resse. Hvis det er muligt, så gør noget for at få dem til at befinde sig bedre. Gen-
nem dette kan du nå deres hjerte og tale et ord for Kristus. Evigheden alene vil
åbenbare, hvor vidtrækkende et sådant arbejde kan blive.’ Vejledning for Menighe-
den, bind 3, s. 268. 

3. Hvad var Kristi  umiddelbare respons, da han fik at vide, at nogen var
syg? Matt. 8, 5-7.

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

‘Liv for dem, der finder det’

4. Hvor skal de grundlæggende lægemidler for at genvinde sundheden fin-
des? Ordsp. 4, 20-22.

BEMÆRK:  ‘Frisk  luft,  sollys,  afhold,  hvile,  legemsøvelse,  en  passende  kost,
brugen af vand samt tillid til Guds magt: disse er de virkelige lægemidler. Enhver
bør have kendskab til naturens helbredelsesmidler og deres anvendelse. Det er af
vigtighed både at forstå de grundsætninger, som skal følges i behandlingen af de
syge, og at have en praktisk uddannelse, der vil sætte en i stand til at udføre en rig-
tig anvendelse af denne kundskab. Brugen af naturlige midler kræver en omhu og
et arbejde, som mange ikke er villige til at til at sætte sig ud over. Naturens helbre-
delse og opbyggelsesproces foregår gradvis og forekommer den utålmodige at være
ret langsom. At give slip på skadelige vaner kræver opofrelse. Men i det lange løb
vil man finde, at når man ikke lægger naturen hindringer i vejen, så gør den sit ar-
bejde grundigt og på en fornuftig måde. De, som med ihærdighed efterkommer dets
love, vil høste deres løn i form af legemlig og sjælelig sundhed.’ I Den Store Læges
Fodspor, s. 129-130.

5. Hvordan påvirkes sundheden af sindets holdning? Ordsp. 13, 12; 16, 24;
17, 22; Sal. 42, 11.
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Lektie 5: 27. juli – 3. august
BEMÆRK: ‘Mod, håb, sympati og kærlighed befordrer sundheden og forlænger li-
vet. Tilfredshed og glæde er sundhed for legemet og styrke for sjælen. “Glad hjerte
er godt for legemet” (Ordsp. 17, 22). Ved behandling af de syge bør betydningen af
sjælelig påvirkning ikke overses. Brugt på rette måde er denne indflydelse et af de
kraftigste midler til at bekæmpe sygdom.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 245.

‘Døjet meget af mange læger’

6. Hvilken advarsel er vi givet angående nogle lægers anstrengelser? Mark.
5, 25-26. Sammenlign med Luk. 8, 43.

BEMÆRK: ‘Det eneste håb om at bedre tingenes tilstand ligger i at oplyse folket
om rigtige grundsætninger. Lægerne bør undervise folket om, at kraften til at hel-
brede ikke ligger i medikamenter, men i naturen. Sygdom er naturens bestræbelse
for at befri organismen for de tilstande, der opstår som følge af forsyndelser mod
sundhedslovene. Når nogen er syg, bør man forvisse sig om årsagen. Usunde for-
hold bør forandres og fejlagtige livsvaner rettes. Dernæst bør man bistå naturen i
dens forsøg på at bortskaffe urene stoffer og atter tilvejebringe normale tilstande i
organismen.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 129. 
‘Medicinsk behandling, som den generelt praktiseres, er en forbandelse. Oplys om
at komme væk fra medikamenter. Brug dem mindre og mindre og stol mere på hy-
giejniske midler; så vil naturen reagere over for Guds læger, ren luft, rent vand, rig-
tig motion, en ren samvittighed. De, som bliver ved med at bruge te, kaffe og kød,
vil føle behovet for medikamenter, men mange kunne komme sig uden et gran me-
dicin, hvis de ville adlyde sundhedslovene. Der er sjældent brug for medikamen-
ter.’ Counsels on Health, s. 261.

7. Hvilket eksempel er vi givet på en mand, der stolede mere på lægerne end
på Gud? 2 Krøn. 16, 12-13.

BEMÆRK: ‘Mange læger er ikke så grundige og intelligente, som de burde være i
udøvelsen af deres profession. De tyr  til  medikamenter,  når større dygtighed og
kundskab ville lære dem en meget bedre vej. Liv er gået tabt, som kunne være ble-
vet reddet, hvis man ikke havde tyet til medikamenter. Som regel får patienten det
bedre, jo sjældnere de bliver anvendt. Gør brug af de midler, Gud har tilvejebragt.
Ren luft, solskin og en fornuftig brug af vand er gavnlige midler i genoprettelsen af
sundheden. Men brugen af vand anses for at være for arbejdskrævende. Det er nem-
mere at bruge medikamenter end at bruge naturlige midler. Ved behandlingen af de
syge vil lægen søge Gud om visdom; og i stedet for at sætte sin lid til medikamen-
ter og forvente, at medicin vil bringe sundhed til hans patienter, vil han bruge natu-
rens lægemidler og anvende naturlige midler, hvorved de syge kan få hjælp til at
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Lektie 5: 27. juli – 3. august
komme sig. Herren vil høre og besvare den kristne læges bøn.’ Healthful Living, s.
247. 

‘De råbte til Herren i nøden’

8. Hvilken velsignelse kan Gud bringe dem, som overtræder sundhedslove-
ne? Sal. 107, 17-21.

BEMÆRK: ‘De, som har sundhed, glemmer tit den underfulde miskundhed, som
bevises dem dag efter dag og år efter år, og de priser ikke Gud efter hans velgernin-
ger. Men, når sygdom indfinder sig, kommer de Gud i hu. Når menneskelig styrke
slår fejl, så føler de deres trang til guddommelig hjælp, og vor barmhjertige Gud
vender sig aldrig bort fra den sjæl, som alvorlig søger ham om hjælp.’ I Den Store
Læges Fodspor, s. 229.

9. Hvilket princip bør huskes af dem, der søger efter tros helbredelse? Jak.
2, 22.

BEMÆRK: ‘Mange har forventet, at Gud ville bevare dem fra sygdom, bare fordi
de har bedt ham om at gøre det. Men Gud tog ikke hensyn til deres bønner, fordi
deres tro ikke blev fuldkommengjort ved gerninger. Gud vil ikke udrette et mirakel
for at bevare dem fra sygdom, som er ligegyldige over for sig selv og konstant
overtræder sundhedslovene og ingen anstrengelser gør for at forhindre sygdom. Når
vi gør alt, hvad vi kan, for at have sundhed, kan vi forvente, at de velsignede resul-
tater vil følge, og vi kan bede Gud i tro om at velsigne vore anstrengelser for bevare
sundheden. Han vil besvare vore bønner, dersom hans navn kan blive æret derved.
Men lad alle  forstå,  at  de har  et  arbejde  at  udføre.  Gud vil  ikke arbejde  på en
mirakuløs måde for at bevare menneskers helbred, som følger en sikker kurs for at
gøre  sig  selv  syge  ved  deres  ligegyldighed  over  for  sundhedslovene.’  Medical
Ministry, s. 13.

10. Hvilke advarsler er vi givet angående de sidste dage? Mark. 13, 22; 2 Tess.
2, 8-9.

BEMÆRK: ‘Den måde, Kristus virkede på, var at forkynde ordet og afhjælpe lidel-
ser ved at helbrede på mirakuløs måde. Jeg er imidlertid blevet undervist om, at vi
ikke kan arbejde på denne måde nu, for Satan vil udøve sin magt ved at gøre under-
gerninger. Guds tjenere i dag kan ikke virke ved hjælp af mirakler, fordi der vil bli-
ve udført uægte helbredelser,  som bliver påstået at være af guddommelig oprin-
delse. Af den grund har Herren udstukket en vej for sit folk, som de kan udføre fy-
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sisk helbredelse på, medens de samtidig underviser ud fra Guds ord. Helsecentre
skal oprettes, og til disse institutioner skal der knyttes arbejdere, som vil udføre et
ægte, helsemæssigt missionsarbejde. På den måde vil de, som kommer til sanatori-
erne for at få behandling, være omgivet af en beskyttende indflydelse. Dette er de
forholdsregler Herren har truffet, sådan at evangelisk helsemissionsarbejde kan ud-
føres for mange mennesker.’ På fast grunn, bind 2, s. 54.

‘Fordi du ikke ville adlyde’

11. Hvad kan være årsagen til meget af den fremherskende sygdom i verden?
5 Mos. 28, 58-62.

BEMÆRK: ‘Mange pådrager sig selv sygdom ved at hengive sig til onde vaner. De
har ikke levet i overensstemmelse med naturens love eller ført et liv i streng renhed.
Andre har tilsidesat sundhedens love med hensyn til deres spise- og drikkevaner,
deres klædedragt og deres arbejde. Ofte er det en eller anden last, som er årsag til
legemlig eller åndelig svækkelse. Hvis disse mennesker atter genvandt deres sund-
hed, så ville mange af dem fortsætte med den samme ryggesløse overtrædelse af
Guds naturlige og åndelige love og tænke, at når Gud helbreder dem som svar på
bøn, så har de fremdeles lov til at fortsætte med deres usunde livsvaner og til tøjles-
løst at føje en fordærvet appetit. Hvis Gud udførte et mirakel for at gengive disse
mennesker deres sundhed, så ville han derved bifalde synd.’  I Den Store Læges
Fodspor, s. 231.

12. Hvilken  nødvendig  forberedelse  bør  foretages,  inden  man  beder  om
mirakuløs helbredelse? Jak. 5, 16.

BEMÆRK: ‘Bekend jeres synder for Gud, som alene kan tilgive dem, og bekend
jeres fejl for hverandre. Dersom du har forurettet din ven eller din nabo, bør du be-
kende din fejl, og det er hans pligt villigt at tilgive dig. Dernæst bør du bede Gud
om tilgivelse, for den broder, du har såret, tilhører Gud, og idet du skadede ham,
syndede du imod hans Skaber.’ The Faith I Live By, s. 128. 
‘At bede en sådan bøn er en meget højtidelig handling og bør ikke foretages uden
omhyggelig overvejelse. Det bør gøres klart for dem, som ønsker bøn for genop-
rettelsen af sundheden, at overtrædelsen af Guds lov, enten naturlig eller åndelig, er
synd, og at synd må bekendes og aflægges, for at de kan modtage hans velsignelse.
Vi ved, at Gud hører os, hvis vi beder i overensstemmelse med hans vilje. Men at
trænge frem med vore bønner uden en overgivende ånd er ikke rigtigt; vore bønner
må antage en bedende form og ikke en befalende form. Der er tilfælde, hvor Gud
virker på en afgjort måde ved sin guddommelige kraft i genoprettelsen af sundhed.
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Men ikke alle de syge bliver helbredt. Mange bliver lagt til hvile i Jesus. Vore øn-
sker og interesser bør underlægges hans vilje.’ The Faith I Live By, s. 315.

‘Herren vogter ham’

13. På hvilken måde åbenbarer Gud dagligt sin helbredende kraft? Sal. 103,
3-4; 41, 3.

BEMÆRK: ‘Gennem naturens egne midler virker Gud hver dag, hver time, hvert
øjeblik for at holde os i live, for at opbygge og helbrede os. Når en eller anden le-
gemsdel lider skade, påbegyndes straks en helbredelsesproces; naturens hjælpemid-
ler sættes i virksomhed for at tilvejebringe sundhed. Men den kraft, som virker gen-
nem disse midler, er Guds kraft. Al livgivende kraft kommer fra ham. Når nogen
kommer sig efter en sygdom, så er det Gud, som helbreder.’  I Den Store Læges
Fodspor, s. 114. 

14. Hvordan vil  kristne,  som søger  at  leve  efter  Guds  sundhedslove,  blive
gjort i stand til at vidne for ham? Sal. 67, 2-3.

BEMÆRK: ‘Bevarelsen af sundheden bør anses som en hellig pligt. Vi skal bære
vidnesbyrd om de fordele, der fås ved en fornuftig kundskab om sundhedsrefor-
men.’ Manuscript Releases, bind 19, s. 126. 
‘De,  som forstår  sundhedslovene,  og som ledes af  principper,  vil  undgå enhver
yderlighed til nogen af siderne. De vælger deres kost ikke blot for at tilfredsstille
appetitten,  men for at  opbygge  legemet;  de søger at  bevare alle deres  evner  og
kræfter i den bedst mulige tilstand for at kunne udføre det ædleste arbejde for Gud
og mennesker. Deres appetit står under fornuftens og samvittighedens herredømme,
og de belønnes med sjælelig og legemlig sundhed. Medens de ikke på stødende
måde påbyder andre deres anskuelser, så er deres eksempel et vidnesbyrd, der taler
til gunst for rigtige grundsætninger. Sådanne mennesker har en vidtrækkende ind-
flydelse til det gode.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 325.
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Han ‘helbredte deres syge’

UDENADSVERS: ‘Du elskede! jeg ønsker, at du i alle måder må have det godt
og være rask, ligesom din sjæl har det godt.’ 3 Joh. 2.

STUDIEHJÆLP: I Mesterens Tjeneste, kap. 11.

Indledning
‘Lægemissionsarbejde  bringer  menneskeheden evangeliet  om befrielse  fra  li-

delse. Det er evangeliets pionerarbejde. Det er evangeliet praktiseret, Kristi barm-
hjertighed åbenbaret. Der er stort behov for dette arbejde, og verden er modtagelig
for det. Gud give, at vigtigheden af lægemissionsarbejdet må forstås, og at nye fel-
ter snart må indtages.’ Medical Ministry, s. 239.

Lektiens mål: At vise bibelske eksempler på tjeneste for de syge og fordelen
ved enkle lægemidler.

‘Jeg vil komme’

1. Hvad var Kristi umiddelbare respons på menneskelig lidelse? Matt. 8, 7.

BEMÆRK: ‘Kristus bortviste ikke den alvorlige ansøger. Hans store hjerte af evin-
delig kærlighed reagerede over for den ængstelige interesse og barmhjertighed, som
høvedsmanden viste. Det behager ham altid at se, at høvedsmandens overlegne stil-
ling ikke har ledt ham til at forsømme dem, som er knyttet til ham i tjeneste. Han
behøvede ikke at blive bønfaldt yderligere, men svarede glad: “Jeg vil komme og
helbrede ham.” At gøre godt mod alle, at opmuntre og styrke, i stedet for at virke
nedslående og svækkende, dette er sandt missionsarbejde. Paulus påbød filipperne:
“Se ikke hver på sit, men også på de andres.”’ Signs of the Times, 22. maj, 1901.

2. Hvordan reagerede Elisa over for et råb om hjælp? 2 Kong. 4, 27. (Læs 
vers 18-36.)

BEMÆRK: ‘I sin nød besluttede sjunemkvinden at søge hjælp hos Elisa. Profeten
var på det tidspunkt på Karmels bjerg, og hun drog straks af sted, ledsaget af en tje-
ner. “Da den Guds mand fik øje på hende i frastand, sagde han til sin tjener Ge
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hazi: ‘Se, der er sjunemkvinden! Løb hende straks i møde og spørg hende: Har du
det godt? Har din mand det godt? Har drengen det godt?’”’ Profeter & Konger, s.
118.
‘Elisa modtog en dobbelt portion af den ånd, som hvilede over Elias. I ham blev
Elias’ ånds kraft forenet med Kristi ånds mildhed, barmhjertighed og ømme medli-
denhed.’ Spalding-Magan Collection, s. 231.

‘Snar til at høre’

3. Hvad var Peters respons, da han blev bedt om hjælp? ApG. 9, 36-39a.

BEMÆRK: ‘Hvorfor har vort folk været så langsomme til at høre de alvorlige ap-
peller om hjælp? Enkens og den forældreløses sorg burde være vores sorg. Hvorfor
er deres hjerter, som burde bringe dem barmhjertighedsbudskaber, ikke blevet rørt
til at afhjælpe kval, give sympati og trøst og råd til dem, som hungrer efter det? De,
som lukker deres ører for de trængendes råb, vil en dag kalde, og Herren vil være
døv over for deres råb. Men til dem, som viser Jesu ømhed og kærlighed mod den
fattige og uheldige, til dem, som ikke er spist op af selviskhed, hvis sjæle er draget
ud i medlidenhed og sorg over andres elendighed, er løftet givet: “Da svarer Her-
ren, når du kalder; på dit råb er hans svar: ‘Her er jeg! [Hvad ønsker du? hvad skal
jeg gøre for dig?] Herren har hjælpen klar for dem, som viser medlidenhed mod de
undertrykte og sørgende. Vor Gud er nådig, fuld af medlidenhed og øm medynk.
Lad os være ligesom ham.’ Home Missionary, 1. juli, 1891.

4. Hvordan reagerede Peter og Johannes over for et råb om hjælp? ApG. 3,
2-7.

BEMÆRK: ‘Når vi bliver tilskyndet til  at  sige eller gøre noget for at hjælpe et
medmenneske, bør vi altid være rede til at følge Helligåndens stemme. Kun når vi
lever i nært samfund med Gud, kan dette ske. Vore gaver og oprigtige bønner er
blot tegn på, at vi er kristne, og at vi åbner vore sind for Guds Ånds indflydelse.’
Lys fra det Høje, s. 321.

‘De blev alle helbredt’

5. Hvad var en af aspekterne i den første menigheds tjeneste? ApG. 5, 15-16.

BEMÆRK: ‘Kristus har bemyndiget sin menighed til at udføre den samme gerning,
som han udførte under sin tjeneste. I dag er han den samme medlidende læge, som
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han var,  da han var  på denne jord.  Vi bør lade de lidende forstå,  at  der  findes
lægende balsam i ham for enhver sygdom, genoprettende kraft for enhver skrøbe-
lighed. Hans disciple skal i denne tid bede for de syge, ligesom hans disciple bad
fordum. Og bedringer vil følge, for “så vil troens bøn frelse den syge.” Jak. 5, 15.
Vi behøver Helligåndens kraft, den stille troens forvisning, som kan gøre krav på
Guds løfter.’ Second Advent Review & Sabbath Herald, 9. juni, 1904.

6. Hvordan kombinerede Paulus evangeliets tjeneste med helbredelsens tje-
neste? ApG. 14, 7-10.

BEMÆRK: ‘Arbejd som Paulus arbejdede. Hvor som helst han var, om han var
foran skulende farisæisk eller romersk autoritet, rig eller fattig, lærd eller uvidende,
krøblingen i Lystra eller de overbeviste syndere i det makedonske fangehul, ophø-
jede han Kristus som den, der hader synd og elsker synderen, den, som bar vore
synder, så han kunne give os sin retfærdighed. ’ Gospel Workers, s. 107.

‘Jeg vil give dem vand’

7. Hvordan forklarede Gud vigtigheden af hygiejne og anvendelsen af vand?
3 Mos. 15, 2-12.

BEMÆRK: ‘Vi ønsker at opmuntre så mange som mulig til at udføre deres del in-
dividuelt i at leve sundt. Vi ønsker at opmuntre de syge til at aflægge brugen af me-
dikamenter og erstatte dem med de enkle lægemidler, som Gud har tilvejebragt, der
findes i vand, i ren luft, i motion og i almindelig hygiejne.’ Sermons & Talks, bind
2, s. 289.
‘Streng renlighed er af væsentlig betydning både for legemlig og sjælelig sundhed.
Gennem huden udskilles stadig urene stoffer fra legemet. Hudens mange millioner
porer tilstoppes hurtigt, hvis den ikke holdes ren ved omhyggelig badning, og ud-
skillelsen af de stoffer, som skulle fjernes gennem huden, pålægger de andre ud-
skillende organer en forøget byrde.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 280.

8. Hvordan blev anvendelsen af vand påbudt i behandlingen af Na’amans
spedalskhed? 2 Kong. 5, 10-14.

BEMÆRK: ‘I sundhed som i sygdom er rent vand en af Himlens kosteligste velsig-
nelser. Dets rigtige anvendelse befordrer sundheden. Det er den drik, som Gud be-
stemte til at slukke tørsten hos mennesker og dyr. Nydt i rigelig mængde bidrager
det til at stille organismens behov og støtte naturen i dens kamp mod sygdom. Ud-
vortes anvendelse af vand er en del af de letteste og virksomme måder til regulering
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af blodomløbet. Et koldt eller køligt bad er et ypperligt styrkemiddel. Varme bade
både åbner porerne og fremhjælper således udskillelsen af urene stoffer. Både var-
me og neutrale bade beroliger nerverne og befordrer et jævnt blodomløb. Men man-
ge har aldrig erfaret de gavnlige virkninger af en rigtig anvendelse af vand, og de er
bange for det. Vandbehandlinger vurderes ikke, som de burde, og deres videnska-
belige anvendelse kræver et arbejde, som mange ikke er villige til at yde. Men in-
gen bør undskylde sin uvidenhed eller ligegyldighed angående denne sag. Der er
mange måder, hvorpå vand kan benyttes til at stille smerter og standse sygdom, og
alle bør lære at bruge det til enkle sygdomsbehandlinger i hjemmet.’  I Den Store
Læges Fodspor, s. 241.

‘Jeg vil helbrede dig’

9. Hvordan ydede Esajas hjælp mod Kong Ezekias’ sygdom? 2 Kong. 20, 7.

BEMÆRK: ‘Vi har Guds ords velsignelse, når vi gør brug af lægemidler. Ezekias,
Israels konge, var syg, og en Guds profet bragte ham det budskab, at han skulle dø.
Han råbte til Herren, og Herren hørte sin tjener og sendte kongen det budskab, at 15
år var lagt til hans dage. Et Guds ord kunne øjeblikkelig have helbredt Ezekias;
men der blev givet særlige anvisninger: “Man skulle tage en figenkage og lægge
den som plaster på det syge sted, for at han kunne blive rask.” (Es. 38, 21)’ I Den
Store Læges Fodspor, s. 236.

10. Hvilket naturligt lægemiddel benyttede Jesus? Joh.9, 6-7.

BEMÆRK: ‘Ved en vis lejlighed salvede Kristus en blind mands øjne med dynd og
bød ham: “Gå hen og tvæt dig i dammen Siloam... Han gik så bort, tvættede sig og
kom seende tilbage.” (Joh. 9, 7) Denne helbredelse kunne have været udført alene
ved den store Læges magt;  men Kristus gjorde alligevel  brug af  naturens enkle
midler. Medens han ikke bifaldt brugen af medikamenter, så billigede han brugen
af naturlige lægemidler.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 236-237.

‘Og takkede ham’

11. Hvem skal vi tillægge helbredelsen, når den finder sted? Sal. 103, 2-3; 30,
3.

BEMÆRK: ‘Vi kan ikke helbrede. Vi kan ikke ændre legemets sygdomstilstande.
Men det er vor del som lægemissionærer og Guds medarbejdere at bruge de midler,
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som han har tilvejebragt. Så burde vi bede om, at Gud må velsigne disse midler. Vi
tror på en Gud; vi tror på en Gud, der hører og bevarer bøn. Han har sagt: “Bed, så
skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.”’
Second Advent Review & Sabbath Herald, 5. december, 1907.

12. Hvad er vor pligt og vort privilegium, når Herren har helbredt os? Luk.
17, 12-16.

BEMÆRK: ‘Her er en lektie til os alle. Disse spedalske var så ødelagte af sygdom,
at  de  blev  holdt  væk fra  samfundet,  så  de  ikke  skulle  smitte  andre.  Disse  be-
grænsninger havde de fået foreskrevet af myndighederne. Jesus kommer indenfor
deres synsfelt, og i deres store lidelse råber de til ham, som alene har kraft til at
hjælpe dem. Jesus påbyder dem at fremstille sig for præsterne. De har tro til at be-
gynde med at gå derhen, idet de tror på Kristi kraft til at helbrede dem. Idet de går
deres vej, indser de, at den frygtelige sygdom har forladt dem. Men kun én føler
taknemmelighed, kun én føler sin store gæld til Kristus for denne store gerning, der
er gjort for ham. Denne vender tilbage og priser Gud. I stor ydmyghed falder han
ned for Kristi fødder og erkender med tak, hvad han har gjort for ham. Og dette
menneske var en fremmed, de andre var jøder. For denne ene mands skyld, som øn-
skede at bruge sundhedens velsignelse rigtigt, helbredte Jesus alle ti. De ni gik uden
at påskønne det arbejde, der var gjort, og tilregnede ingen tak til Jesus for hans ar-
bejde.’ Counsels on Health, s. 348-349.

13. Hvad er et af de naturlige midler, som Gud har givet til opretholdelsen af
sundheden? Præd. 5, 11; Sal. 127, 2.

BEMÆRK: ‘Rigdomme og lediggang anses af nogle for at være velsignelser; men
de, som altid har travlt, og som udfører deres daglige pligter med glæde, er de lyk -
keligste og nyder den bedste sundhed. Den sunde træthed, som er et resultat af vel-
reguleret arbejde, sikrer ham fordelene ved opfriskende søvn. Erklæringen om, at
mennesket må slide for sit daglige brød og løftet om fremtidig glæde og herlighed,
kom begge fra den samme trone og er begge velsignelser.’  Christian Temperance
& Bible Hygiene, s. 97.

40



Lektie 7: 11. – 17. august 
‘Jeg giver eder alle urter på hele jorden, som bærer frø’

UDENADSVERS: ‘Prøv engang dine trælle i ti dage og lad os få grøntsager at 
spise og vand at drikke.’ Dan. 1, 12.

STUDIEHJÆLP: Counsels on Diet & Foods, s. 81-85.

Indledning
‘Igen og igen er jeg blevet vist, at Gud prøver at lede os tilbage skridt for skridt

til  sin oprindelige plan, at mennesket skulle leve af jordens naturlige produkter.
Grøntsager, frugter og korn skulle udgøre vor kost. Ikke et pund kød skulle komme
ned i vores maver. At spise kød er unaturligt. Vi skal tilbage til Guds oprindelige
plan i skabelsen af mennesket.’ Counsels on Diet & Foods, s. 380.

Lektiens mål: At vise den oprindelige kost, som Gud planlagde for mennesket,
og de fordele, der kommer, ved at følge den.

‘Har du lov at spise’

1. Hvad var kosten, som Gud oprindelig planlagde, at mennesket skulle spi-
se? 1 Mos. 1, 29; 2, 16.

BEMÆRK: ‘Gud har givet os en rigelig afveksling af sunde fødemidler, og heraf
bør enhver vælge de ting, som erfaring og sund fornuft viser at være bedst for hans
eget vedkommende. Naturen har et rigeligt forråd af frugter, nødder og kornsorter,
og år efter år bliver alle landes produkter mere og mere tilgængelig for enhver på
grund af de befordrende samfærdselsmidler... Nødder og nøddepræparater kommer
på mange steder  i almindelig anvendelse som erstatning for kødspiser.  Sammen
med nødder kan man anvende frugter, kornsorter og visse rødder og deraf tilberede
en kost, som er sund og nærende. Man må imidlertid ikke bruge nødder i for stor
mængde. De, som mærker uheldige virkninger efter brugen af nødder, kan underti-
den undgå al vanskelighed ved at tage hensyn til denne forsigtighedsregel.’  I Den
Store Læges Fodspor, s. 301.
‘Kød er ikke vigtig for sundhed eller styrke, ellers tog Herren fejl, da han tilveje-
bragte mad til Adam og Eva før deres fald. Alle næringselementer er indeholdt i
frugter, grøntsager og korn.’ Counsels on Diet &Foods, s. 395.

2. Hvilket element blev tilføjet menneskets kost efter faldet? 1 Mos. 3, 18b.
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BEMÆRK: ‘For at kunne vide, hvilke der er de bedste fødemidler, må vi kunne
studere Guds oprindelige plan angående menneskers kost. Han, som skabte menne-
sket, og som forstår dets behov, foreskrev Adam hans føde: “Se,” sagde han, “jeg
har givet jer alle urter, som giver sæd,... og allehånde træer, i hvilke er træers frugt,
som har sæd; de skal være jer til føde.” (1 Mos. 1, 29.) Da menneskene forlod Eden
for at ernære sig ved at dyrke jorden under syndens forbandelse, fik de også til-
ladelse til at spise “markens urter”. (1 Mos. 3, 18.) Kornsorter, frugter og nødder
udgør den kost, som vor Skaber har udvalgt for os. Disse fødemidler, tilberedte på
en så ligefrem og naturlig måde som muligt, er de sundeste og mest nærende. De
giver en styrke, en udholdenhed og en tankeklarhed, som ikke fås ved en mere sam-
mensat og stimulerende kost.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 299-300.

‘Et bord i ørkenen’

3. Hvilken slags kost skaffede Herren sit folk, da de kom ud af Ægypten?
Sal. 78, 24-25.

BEMÆRK: ‘Israelitternes  uddannelse  indbefattede  alle  deres  livsvaner.  Alt,  der
havde med deres velvære at gøre, var genstand for guddommelig omsorg og kom
indenfor den guddommelige lovs område. Det var, fordi Herren ønskede at gøre
dem til hans repræsentanter, at han gav dem en speciel spiseseddel. De blev stillet
under omhyggelige restriktioner angående deres kost. Brugen af kød blev næsten
helt forbudt. Folket skulle være helligt, og Herren vidste, at brugen af kød ville
være en hindring til deres fremgang i åndeligt liv. Ved et barmhjertighedsmirakel
brødfødte han dem med himmelens brød.’ This Day with God, s. 77.

4. Hvad var effekten af denne kost på folket? Sal. 105, 37b.

BEMÆRK: ‘Den mad, der blev tilvejebragt til dem, var af en natur til at fremme
fysisk, mental og moralsk styrke, og visdommen af Guds valg for dem blev stadfæ-
stet på en måde, ingen kunne modsige. Til trods for strabadserne i deres liv i ørke-
nen var der ikke én svækling i alle deres stammer. Hvis israelitterne havde fået den
kost, som de havde været vant til, mens de var i Ægypten, ville de have udvist den
ustyrlige ånd, som verden udviser i dag. I mænds og kvinders kost i denne tidsalder
er der mange ting, som Herren ikke ville have tilladt Israels børn at spise. Menne-
skeslægten, som den er i dag, er en illustration af, hvad Israels børn ville være ble -
vet, hvis Gud havde tilladt dem at spise ægypternes mad og følge deres vaner og
skikke.’ This Day with God, s. 77.  
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‘Hvad de ønsked, lod han dem få’

5. Hvorfor krævede israelitterne og den blandede skare, der fulgte dem, kød
at spise i stedet for? Sal. 78, 30a [engelsk eller norsk KJV]?

BEMÆRK: ‘Da Israels Gud bragte hans folk ud af Ægypten, tilbageholdt han for
en stor del kød fra dem, men gav dem brød fra himmelen og vand fra klippen. De
var ikke tilfredse med dette. De afskyede den mad, der blev givet dem, og ønskede
sig tilbage i Ægypten, hvor de kunne sidde ved kødgryderne. De foretrak at udhol-
de slaveri og endda døden hellere end at blive berøvet kød. Gud imødekom deres
ønske og gav dem kød og lod dem spise, indtil deres frådseri fremkaldte en plage,
som resulterede i, at mange af dem døde.’ Counsels on Diet & Foods, s. 148. 

6. Hvordan viser Paulus betydningen af disse begivenheder for kristne i dag?
1 Kor. 10, 5-6.

BEMÆRK: ‘“I dette er de blevet eksempler til advarsel for os, for at vi ikke skal
begære, hvad ondt er, således som de gjorde.” “Dette skete med dem, så de kan
være advarende eksempler, og det blev skrevet til påmindelse for os, til hvem de
sidste tider er kommet.” Menigheden i almindelighed... har ikke æret sundhedsre-
formens lys ved at føre det ud i deres familier. Den sygdom, som har hjemsøgt
mange familier,... behøvede ikke at være tilfældet, hvis de havde fulgt det lys, som
Gud har givet dem. Ligesom Israel fordum har de ignoreret lyset og kunne ikke se
et større behov for at begrænse deres appetit, end det gamle Israel gjorde. Israels
børn ville have kød og sagde, som mange nu siger: Vi vil dø uden kød. Gud gav det
oprørske Israel kød; men hans forbandelse fulgte det. Tusinder af dem døde, mens
det kød, som de ønskede, var mellem deres tænder. Vi har det gamle Israels eksem-
pel og advarslen til os om ikke at gøre, ligesom de gjorde. Deres historie af vantro
og oprør er nedskrevet som en speciel advarsel, så vi ikke skulle følge deres eksem-
pel på knurren imod Guds krav.’ Counsels on Diet & Foods, s. 378. 

‘Kongen tildelte dem deres daglige kost af sin egen mad’

7. Hvilken kost blev tilbudt de hebræiske fanger, da de blev ført som fanger
til Babylon? Dan. 1, 5.

BEMÆRK: ‘Alle vore vaner, smag og tilbøjeligheder må dannes i harmoni med li-
vets og sundhedens love. Ved dette kan vi sikre den allerbedste fysiske tilstand og
have åndelig klarhed til at skelne mellem det onde og det gode. For rigtigt at forstå
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afholdenhedens sag må vi betragte den fra et bibelsk standpunkt; og intetsteds kan
vi  finde  en  mere  detaljeret  og  kraftig  illustration  af  sand  afholdenhed  og  dens
ledsagende velsignelser end den, som gives i beretningen om profeten Daniel og
hans hebræiske kollegaer i Babylons hof. Da disse unge blev udvalgt til at uddan-
nes  i  “kaldæernes  skrift  og  tungemål,”  så  de  kunne  “gøre  tjeneste  i  kongens
palads,” blev der tildelt dem en daglig portion fra kongens bord, både af mad og
vin.’ Christian Temperance & Bible Hygiene, s. 25-26.
‘Ungdommen [Daniel og hans venner] i denne højere skole havde ikke blot adgang
til det kongelige palads, men det blev også bestemt, at de skulle spise og drikke af
den mad og vin, som var på kongens bord. Kongen mente, at han på denne måde
ikke alene viste dem en stor ære, men også sikrede dem den bedste fysiske og ånde-
lige udvikling, som kunne opnås. Blandt retterne på kongens bord var svinekød og
andet kød, som Moseloven erklærede for urent, og hebræerne havde fået et bestemt
forbud mod at spise det.’ Det Virkelige Liv, s. 21.

8. Hvilken beslutning traf Daniel angående kongens mad? Dan. 1, 8a.

BEMÆRK: ‘I dag er der mange såkaldte kristne, som siger, at Daniel var for nøje-
regnende, og de erklærer ham for at være både snæversynet og fanatisk. De betrag-
ter spørgsmålet om mad og drikke som af for ringe betydning til at kræve et så af-
gørende standpunkt, som måske ville medføre opofrelsen af enhver jordisk fordel.
Men de, som ræsonnerer på denne måde, vil på dommens dag se, at de gik imod
Guds bestemte krav og opstillede deres egne meninger som reglen for, hvad der er
ret og forkert. De vil finde, at det, som syntes uden betydning for dem, ikke blev
betragtet sådan af Gud. Hans krav skal lydes ubetinget. De, som anerkender og ad-
lyder et af hans bud, fordi det er bekvemt for dem at gøre det, medens de forkaster
et andet bud, fordi det kræver et offer at efterkomme det, sænker rettens standard
og leder med deres eksempel andre til at ringeagte Guds hellige lov. Et “så siger
Herren” må være rettesnor for alt.’ Det Virkelige Liv, s. 22. 

‘Prøv engang dine trælle’

9. Hvilket forslag kom Daniel med for at imødegå denne situation? Dan. 1,
8b-13.

BEMÆRK: ‘Daniel kunne måske have fundet en god undskyldning for at afvige fra
sine strenge afholdsvaner, men Guds velbehag var kærere for ham end den mægtig-
ste jordiske monarks gunst,  ja kærere end selve livet.  Ved sin høflige optræden
fandt Daniel yndest hos overhofmesteren, som havde opsynet med de unge hebræe-
re, og han bad ham, om de måtte blive fri for at spise og drikke af kongens mad og
vin. Overhofmesteren frygtede for, at han ved at opfylde dette ønske kunne pådrage
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sig kongens mishag og på den måde bringe sit liv i fare. Ligesom mange i dag troe-
de han, at en afholdende kost ville give disse unge et blegt og sygeligt udseende og
mangel på muskelstyrke, medens de overdådige retter fra kongens bord ville gøre
dem rødmossede og smukke og fremme fysisk og åndelig aktivitet. Daniel anmode-
de om, at sagen kunne afgøres efter en prøve på ti dage, idet de hebræiske unge i
denne korte periode fik lov til at spise enkel mad, medens deres medstuderende fik
del i kongens lækkerier. Anmodningen blev til sidst imødekommet, og så følte Da-
niel sig forvisset om, at han havde vundet sin sag. Skønt han kun var en ung mand,
havde han set den skadelige virkning af vin og overdådig levevis både på fysisk og
åndelig sundhed.’ Det Virkelige Liv, s. 23-24.

10. Hvad var udfaldet af tidagesprøven? Dan. 1, 14-16.

BEMÆRK: ‘Da de ti dage var gået, viste resultatet sig at være lige modsat overhof-
mesterens forventninger.  De afholdende unge mænd så ikke alene bedre ud end
deres kammerater, som havde tilfredsstillet appetitten, men de var dem også tyde-
ligt overlegne både i fysisk vigør og åndelig kraft. Denne prøve resulterede i, at Da-
niel og hans venner fik lov til at fortsætte med den enkle kost, medens de blev ud-
dannet til de opgaver, de skulle varetage i riget.’ Det Virkelige Liv, s. 24. 

11. Hvad var langtidseffekten af den kost, som Daniel og hans venner valgte?
Dan. 1, 19-20.

BEMÆRK: ‘Gud ærer altid det rigtige. De mest lovende unge fra ethvert land, som
blev underkuet af den store sejrherre, var blevet samlet i Babylon; dog var de he-
bræiske fanger uden en rival iblandt dem. Den ranke skikkelse, det faste, elastiske
skridt, det smukke ansigt, som viste, at blodet var ufordærvet, de klare sanser, den
ubesmittede ånde, var alle mange certifikater på gode vaner, tegn på adelskab, som
naturen belønner dem med, som er lydige mod dens love. Og da deres evner og
færdigheder blev testet af kongen ved afslutningen af de tre års træning, var der in-
gen, “som kunne måle sig med Daniel, Hananja, Misjael og Azarja.” Deres skarpe
opfattelsesevne, deres velvalgte og nøjagtige sprog, deres omfattende og afvekslen-
de  kundskab  vidnede  om deres  åndelige  kræfters  uhæmmede  styrke  og  vigør.’
Historical Sketches, s. 210.

‘Hvis du ikke adlyder’

12. Hvilken advarsel gav Herren dem, som ikke var villige til at følge hans
ord? 5 Mos. 28, 15. 27. 35. 59-61.
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BEMÆRK: ‘Gud gør ikke forskel på folk. Men i alle generationer tager han sig af
dem, som frygter Herren og gør det, som er ret. De som i vantro knurrer og gør op-
rør, kan ikke nyde Guds velbehag, og de kan ikke få de specielle velsignelser, som
han har lovet dem som elsker sandheden og vandrer i den. De, som har lyset, men
foragter Guds krav, vil finde at velsignelserne bliver forvandlet til forbandelser for
dem, og nøden vil blive forvandlet til straffedomme. Gud vil, at vi skal lære yd-
myghed, når vi læser historien om det gamle Israel. Dette folk, som var Guds speci-
elle og særprægede folk, ødelagde sig selv ved at gå sine egne veje.’ Råd & Vink, s.
304.

13. Hvilket klogt råd er vi givet angående vor sundhed? Ordsp. 4, 20-22.

BEMÆRK: ‘I forberedelsen af et folk for Herrens andet komme skal der udføres et
stort værk gennem kundgørelse af sundhedsprincipperne. Menneskene skal under-
vises om den fysiske organismes tarv og om værdien af en sundhedsmæssig leve-
vis, således som Skriften lærer, for at de legemer, Gud har skabt, må kunne frem-
stilles for ham som et levende offer, skikket til at yde ham en velbehagelig tjeneste.
Der er en stor gerning at udføre for lidende mennesker ved at mildne deres lidelser
ved brug af de naturlige midler, som Gud har skaffet, og ved at lære dem, hvordan
sygdom kan forebygges ved beherskelse af lysterne og lidenskaberne. Menneskene
bør oplyses om, at overtrædelse af naturlovene er overtrædelse af Guds love. De
bør undervises om den på fysiske såvel som på åndelige områder gældende sand-
hed, at “Herrens frygt er vej til liv.” “Vil du gå ind til livet,” sagde Kristus, “så hold
budene!” Når Guds bud adlydes, er det “liv for dem, der finder det, helse for alt
deres kød.” Ordsp. 19, 23; Matt. 19, 17; Ordsp. 4, 22.’ Vejledning for Menigheden,
bind 3, s. 396.
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‘De havde ikke adskilt sig fra deres lyst’

UDENADSVERS: ‘Dog kød med sjælen, det er blodet, må I ikke spise!’ 1 Mos.
9, 4.

STUDIEHJÆLP: Counsels on Diet & Foods, s. 373-381.

Indledning
‘Ved at spise kød får man kun kornsorter og grøntsager fra anden hånd, for dy-

rene får den næring, som giver vækst, fra planteriget. Den livsenergi, som var i kor-
net og grøntsagerne, kommer den til gode, som spiser disse ting. Vi får den ved at
spise dyrets kød. Hvor meget bedre er det da ikke at få den direkte ved at spise den
føde, Gud har bestemt for os.’ Barnet i Hjemmet, s. 368.

Lektiens mål: At vise, at selvom Gud efter syndfloden tillod mennesker at spi-
se kød fra dyr, var det ikke Guds oprindelige plan for menneskers kost og er heller
ikke den bedste kost for menneskeslægten.

‘Brød fra Himmelen gav han dem at spise’

1. Hvilken slags mad skaffede Gud sit folk, da han bragte dem ud af Ægyp-
ten? 2 Mos. 16, 14-15.

BEMÆRK: ‘Selv ved deres forsyning med føde søgte Gud at gøre det allerbedste
for dem. Den manna, hvormed han mættede dem i ørkenen, var af en sådan art, at
den virkede fremmende på de legemlige, sjælelige og moralske kræfter. Skønt så
mange af dem gjorde oprør mod de begrænsninger, som blev foretaget i deres kost,
og længtes efter at vende tilbage til den tid, hvor, som de sagde: “Vi sad ved kød-
gryderne og kunne spise os mætte i brød!” (2 Mos. 16, 3), så blev visdommen i
Guds valg for dem godtgjort på en måde, som var uimodsigelig. Til trods for alle
afsavnene under deres tilværelse i ørkenen fandtes der blandt alle deres stammer
ikke en eneste, som var svag.’ Uddannelse, s. 38.

2. Hvordan er denne manna beskrevet? 2 Mos. 16, 31. Sammenlign med Sal. 
78, 25.

BEMÆRK: ‘Om morgenen var jorden dækket med noget mærkeligt stof i små, hvi-
de korn på størrelse med korianderfrø,  hårdt  og med en behagelig smag. Israels
børn vidste ikke, hvad det var, så de kaldte det manna, som betyder: Hvad er det?
Moses sagde til dem: “Det er det brød, Herren har givet eder til føde. Og således 
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har Herren påbudt: I skal samle deraf,  enhver så meget,  som han har behov, en
omer for hvert hoved: I skal tage deraf i forhold til antallet af eders husfolk, enhver
skal tage deraf til dem, der er i hans telt.” Folket samlede manna’en og opdagede,
at der var rigeligt til alle. De “malede den i håndkværnene eller stødte den i morte-
re; så kogte de den i gryder og lavede kager deraf; den smagte da som bagværk til -
lavet i olie.” Vi bliver også fortalt, at de “smagte som honningkager.”’ Signs of the
Times, 8. april, 1880.

‘Kunne vi dog få kød at spise?’

3. Hvilken slags kost var israelitterne vant til? 4 Mos. 11, 5.

BEMÆRK: ‘De blev trætte af den mad, som englene tilberedte dem og sendte til
dem fra Himmelen. De vidste, at det netop var den mad, Gud ønskede, de skulle
have, og at den var sund for dem og deres børn. Til trods for deres strabadser i ør -
kenen var der ikke en svag person i alle deres stammer. Satan, ophavsmanden til
sygdom og elendighed, vil nærme sig Guds folk der, hvor han kan have den største
succes. Han har styret appetitten i et stort omfang fra tiden med sit fremgangsrige
eksperiment med Eva, da han ledte hende til at spise den forbudte frugt. Han kom
med sin fristelse til den blandede skare først, de troende ægyptere og opildnede
dem til oprørsk knurren. De ville ikke være tilfredse med den sunde mad, som Gud
havde tilvejebragt for dem.’ Spirit of Prophecy, bind 1, s. 281.

4. Hvad ønskede de især at spise? 4 Mos. 11, 4.

BEMÆRK: ‘Gud kunne lige så let have skaffet dem kød som manna, men det var
til deres eget bedste, at der blev foretaget indskrænkninger i deres kost. Han ville
give dem en kost, der passede bedre til deres behov end den pirrende føde, som
mange var blevet vant til i Ægypten. Deres forvænte smag skulle ændres og gøres
mere naturlig, så de kunne lære at sætte pris på den føde, menneskene fik fra be-
gyndelsen, nemlig jordens frugter, som Gud gav Adam og Eva i Edens have. Det
var grunden til, at israelitterne ikke havde fået animalsk føde så længe.’  Patriarker
og Profeter, s. 190.

5. Hvordan reagerede Herren over for dette krav? 4 Mos. 11, 18-20.

BEMÆRK: ‘I dette tilfælde gav Herren sit folk det, som ikke var til deres bedste,
fordi de forlangte det. De ville ikke underordne sig og modtage de ting fra Herren,
som ville være til deres bedste. De hengav sig til oprørsk knurren mod Moses og
mod Herren, fordi de ikke fik de ting, som ville skade dem. Deres fordærvede appe-
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tit styrede dem, og Gud gav dem kød, som de ønskede, og han lod dem føle resulta-
terne af at tilfredsstille deres syndige appetit. Brændende feber nedlagde en stor del
af folket. De, som havde været mest skyldige i deres knurren, døde så snart, de
smagte det kød, som de havde begæret.  Hvis de havde overgivet  sig til Herrens
valg af mad for dem og havde været taknemmelige over og tilfredse med mad, som
de frit kunne spise af uden at lide skade, ville de ikke have mistet Guds gunst og
blevet straffet  for deres oprørske knurren, ved at mange af dem blev slået ned.’
Counsels on Diet & Foods, s. 377.

6. Hvilket åndeligt tab led Israel ved at begære kød? Sal. 106, 13-15.

BEMÆRK: ‘Ved at afvige fra den af Gud bestemte plan vedrørende deres kost led
Israel store tab. De ønskede en kødkost, og de høstede dens følger. De opnåede
ikke den karakter,  Gud ønskede, de skulle nå, og de opfyldte ikke hans hensigt.
Herren “gav dem det, de begærede, men lod deres liv tæres hen.” De satte det jordi-
ske højere end det åndelige, og den hellige forrang, som han havde tiltænkt dem,
opnåede de ikke.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 317.

‘Ligesom de grønne urter’

7. Hvornår blev mennesket først tilladt at spise kød? 1 Mos. 9, 3.

BEMÆRK:  ‘Gud gav ikke mennesker tilladelse til at spise kød før efter syndflo-
den. Alt, som mennesker kunne leve af, var blevet ødelagt, og derfor gav Herren i
deres nød Noa lov til at spise af de rene dyr, som han havde taget med sig ind i ar-
ken. Men animalsk føde var ikke den sundeste kost for mennesker.’  Counsels on
Diet & Foods, s. 373.
‘I begyndelsen erklærede Gud frugter for  “gode til føde.” Tilladelsen til at spise
kød var en konsekvens af syndefaldet. Mennesker fik ikke tilladelse til at spise kød
før efter syndfloden. Hvorfor behøver vi da at spise kød? Kun få af dem, der spiser
kød, er klar over, hvor fuldt af sygdom, det er. Kød var aldrig den bedste kost, og
nu er det forbandet med sygdom. Tanken om at slå dyr ihjel for at spise dem er i sig
selv frastødende. Hvis menneskers naturlige sans ikke var blevet fordærvet ved ef-
tergivenhed for  appetitten,  ville  mennesker  ikke finde  på at  spise kød fra  dyr.’
Evangelism, s. 663-664.

8. Hvordan blev mennesket vist forskellen mellem de dyr, der var egnede til
at spises og dem, der ikke var det? 1 Mos. 7, 2-3.
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BEMÆRK: ‘Bestemmelsen angående rene og urene fødemidler var ikke blot en ce-
remoniel eller vilkårlig forskrift. Den var givet af sundhedsmæssige grunde.’ Patri-
arker & Profeter, s. 290.
‘I alle enkeltheder vedrørende kosten blev der gjort forskel mellem rent og urent:
“Jeg er Herren eders Gud, som har udskilt eder fra alle andre folkeslag. I skal skel-
ne mellem rene og urene dyr og mellem urene og rene fugle for ikke at gøre eder
selv til en vederstyggelighed ved de dyr og fugle og alt, hvad der rører sig på jor-
den, alt, hvad jeg har udskilt for eder og erklæret for urent.” (3 Mos. 20, 24. 25.)
Mange af de ting, som hedningerne omkring dem spiste i rigelig mængde, var for-
budt iblandt israelitterne. Det var ikke nogen vilkårlig forskel, som her blev gjort;
de forbudne ting var usunde, og det, at de blev erklærede for urene, indeholdt den
undervisning, at brugen af skadelige fødemidler er forkastelig. Det, som fordærver
legemet, vil også fordærve sjælen; det gør en uskikket til samfundet med Gud, gør
ham uskikket til udøvelsen af et højt og helligt kald.’ I Den Store Læges Fodspor,
s. 283-284.

9. Hvad efterfulgte menneskers kødspisning? 1 Mos. 11, 10-25.

BEMÆRK: ‘Efter syndfloden spiste folk meget animalsk føde. Gud så, at menne-
skenes veje var fordærvede, og at de var tilbøjelige til stolt at ophøje sig selv imod
deres Skaber og følge deres egne hjerters lyster. Og han tillod, at slægten, som ple-
jede at leve længe, skulle spise kød for at forkorte deres syndige liv. Kort efter
syndfloden begyndte menneskeslægten hurtigt at blive mindre i størrelse og i antal
år.’ Counsels on Diet & Foods, s. 373. 

‘Blodet må I ikke spise’

10. Hvilken begrænsning lagde Gud på spisningen af rene dyrs kød? 1 Mos. 9,
4.

BEMÆRK: ‘Kød serveres fyldt med fedt, fordi det behager den fordærvede smag.
Både animalsk blod og fedt nydes som en luksus. Men Herren har givet specielle
instruktioner om, at disse ting ikke må spises. Hvorfor? Fordi brugen af dem ville
skabe en syg strøm af blod i det menneskelige system. Tilsidesættelsen af Herrens
særlige  instruktioner  har  bragt  mange  sygdomme  over  mennesker.’  Healthful
Living, s. 94.
‘Dyr bliver ofte dræbt, som er blevet drevet en ret så lang afstand til slagtningen.
Deres blod er blevet opvarmet. De er fyldt af kød og er blevet berøvet sund motion,
og når de skal rejse så langt, bliver de udmattede, og i den tilstand slagtes de for
markedet. Deres blod er meget betændt, og de, som spiser deres kød, spiser gift...
Nogle dyr, som bringes til slagtning, synes at vide, hvad der skal finde sted, og de
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bliver rasende og bogstaveligt talt gale. De bliver slagtet, mens de er i denne til -
stand, og deres kød tilberedes for markedet. Deres kød er gift.’ Healthful Living, s.
104.

11. Hvordan  blev  denne  begrænsning  gentaget  for  den  kristne  menighed?
ApG. 15, 20. 28-29; 21, 25.

BEMÆRK: ‘Hedningerne var også vant til at spise kød af dyr, der var blevet kvalt,
mens jøderne havde fået påbud om, at når et dyr blev slagtet for at bruges til men-
neskeføde, måtte man passe godt på, at blodet ikke blev i det; ellers blev kødet ikke
anset for at være sundt. Gud havde givet jødefolket disse påbud for deres helbreds
skyld. Jøderne betragtede det som en synd at benytte blod som næringsmiddel. De
hævdede, at i blodet var livet, og at blodsudgydelse var en følge af synden. Hednin-
gerne havde derimod den skik at opfange blodet, der flød fra det ofrede dyr og
bruge det til tilberedelsen af deres mad.’ Mesterens Efterfølgere, s. 105-106.

‘Alt til Guds ære’

12. Hvad bliver vi fortalt om menneskers kost, når synd er afsluttet og jorden
genoprettet? Åb. 22, 3; Es. 65, 21.

BEMÆRK: ‘På den nye jord skal de frelste være optaget med de samme aktiviteter
og glæder, som gjorde Adam og Eva lykkelige i begyndelsen af denne jords histo-
rie. Livet i Eden skal være et lykkeligt liv i have og eng. “Da bygger de huse og bor
der selv, planter vin og spiser dens frugt; de bygger ej, for at andre kan bo, de plan-
ter ej, for at andre kan spise; thi mit folk skal opnå træets alder, mine udvalgte
bruge, hvad de virker med hånd.” Es. 65, 21. 22.’ Det Kristne Hjem, s. 426.
‘Hvorledes kan de, som stræber efter at blive rene og hellige for at kunne have
samfund med himmelske engle, vedblive at nyde noget, som har en så skadelig ind-
virkning på sjæl og legeme? Hvorledes kan de tage livet af Guds skabninger for at
kunne  fortære  deres  kød?  Lad  os  hellere  vende  tilbage  til  den  sunde  og  vels-
magende føde, som blev givet til menneskene i begyndelsen, og selv øve og også
lære vore børn at øve barmhjertighed mod de stumme skabninger, som Gud har
skabt og overladt til vort herredømme. Iblandt dem, som venter på Herrens komme
vil kødspisning til sidst aflægges; kød vil ikke længere udgøre en del af deres kost.
Vi bør altid holde dette mål for øje og arbejde os frem mod det.’ Counsels on Diet
& Foods, s. 380. 

13. Hvilket princip skal vi følge i vores spisning, mens vi er her? 1 Kor. 10, 31.
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BEMÆRK: ‘Alle israelitternes livsvaner var indbefattede i deres opdragelse. Alt,
hvad der angik deres velbefindende, var genstand for guddommelig omsorg og kom
ind under den guddommelige lovs område. Selv ved deres forsyning med føde søg-
te Gud at gøre det allerbedste for dem. Den manna, hvormed han mættede dem i ør-
kenen, var af en sådan art, at den virkede fremmende på de legemlige, sjælelige og
moralske kræfter...  Til  trods for alle  afsavnene under deres  tilværelse i  ørkenen
fandtes der blandt alle deres stammer ikke en eneste, som var svag. Vort legeme
bygges op af den mad, vi spiser. Der foregår en stadig nedbrydning af væv i lege-
met. Hver eneste bevægelse i et organ medfører et forbrug, som må erstattes gen-
nem vor føde. Hvert organ i legemet kræver sin del af ernæringen. Hjernen skal
have sin del; knoglerne, musklerne og nerverne kræver deres del. Det er en vidun-
derlig proces, der forvandler føden til blod og opbygger de forskellige dele af lege-
met. Denne proces foregår uden ophør og forsyner hver nerve, hver muskel og alt
væv med liv og styrke.’ Barnet i Hjemmet, s. 364.
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‘Afholdenhed. Mod sligt er loven ikke’

UDENADSVERS: ‘Enhver, der deltager i idrætskamp, er afholdende i alt; de
andre for at få en sejrskrans, der visner, vi for at få en sejrskrans, der aldrig visner.’
1 Kor. 9, 25.

STUDIEHJÆLP: I Den Store Læges Fodspor, kap. 25.

Indledning
‘Der er nogle, som stadig besværes af frygt for, at maden skal volde dem skade,

ligegyldig hvor enkel og sund den er. Til sådanne ønsker jeg at sige: Tro ikke, at
maden vil skade jer; tænk slet ikke på det; spis i overensstemmelse med jeres bed-
ste skøn, og når I har bedt Herren om at velsigne maden til jeres legemes bestyrkel-
se, så tro, at han hører jeres bønner, og vær rolige.’ I Den Store Læges Fodspor, s.
327.

Lektiens mål: At vise, at udøvelsen af selvbeherskelse er vigtig for fysisk og
åndelig sundhed.

‘At det altid må gå os vel’

1. Hvorfor har Gud givet menneskeslægten love og vejledning angående et-
hvert aspekt af vort liv? 5 Mos. 6, 24-25.

BEMÆRK: ‘Gud gav disse bud til Israel, for at de kunne bevare deres glæde og
sundhed. Disse påbud havde været unødvendige, hvis Satan ikke havde været der
til at friste dem. Uden nogen rettesnor kunne folket ikke undgå at føres på vildspor
af retfærdighedens fjende og hans besnærende påfund. Deres eneste sikkerhed be-
stod i at lytte med fuld opmærksomhed til Guds ord.’ Kristus Alene, s. 157. 

2. Hvor vidtrækkende er Guds mål med vort liv? 1 Tess. 5, 23.

BEMÆRK: ‘Når man underviser andre om sundhedsprincipperne,  bør man altid
have øjnene åbne for den store hensigt med reformen og huske på, at reformens for-
mål er at muliggøre den højeste udvikling af legeme, sjæl og ånd. Man bør frem-
holde, at naturlovene, som er Guds love, er givet for vort bedste, og at lydighed
mod dem befordrer lykke i dette liv og udgør et led i forberedelsen for det tilkom-
mende.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 150.
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‘Giv agt’

3. Hvilke  advarsler  gav  Kristus  angående  farerne  ved  umådeholdenhed?
Luk. 21, 34.

BEMÆRK: ‘Vore første forældres begærlighed havde tabet af Edens have til følge.
Afhold i alt har mere med generhvervelsen af Eden at gøre, end menneskene aner...
En af de beklageligste følger af det første frafald er menneskets tab af evnen til at
herske over sig selv. Kun når denne evne genvindes, kan der blive tale om virkelig
fremgang.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 131-132.  

4. Hvilke tanker førte til Evas synd? 1 Mos. 3, 6.

BEMÆRK: ‘Adam og Eva faldt, fordi de føjede deres appetit. Kristus kom til ver-
den, og han stod imod Satans frygteligste fristelser. På menneskehedens vegne sej-
rede han over appetitten for derved at vise, at mennesket kan sejre over den. Lige -
som Adam faldt  ved appetitten og derved tabte det  dejlige Eden, ligesådan kan
Adams børn i Kristus sejre over appetitten, og ved at vise mådehold i alle ting kan
de genvinde Eden.’ Råd & Vink, s. 27.  

‘Afholdende i alt’

5. Hvilken egenskab anbefalede Paulus i alle livets aspekter? 1 Kor. 9, 25. 

BEMÆRK: ‘Løberne gav afkald på enhver nydelse, der kunne bevirke en svækkel-
se af de legemlige kræfter og ved hård og stadig disciplin opøvede de deres musk-
ler til styrke og udholdenhed, for at de, når kampens dag var inde, kunne trække de
største veksler på deres kraft. Hvor langt vigtigere var det da, at den kristne, hvis
evige interesser stod på spil, bragte lyster og lidenskaber ind under sin forstand og
Guds vilje! Aldrig måtte han lade opmærksomheden spredes af fornøjelser, vellev-
ned eller behageligheder. Alle hans vaner og hans begær måtte ind under den stren-
geste tugt. Forstanden, der var oplyst ved belæring af Guds ord og vejledet af hans
Ånd, måtte holde selvbeherskelsens tøjler.’ Mesterens Efterfølgere, s. 166.

6. Hvilket livsprincip bør vi aldrig glemme? Gal. 6, 7-8.

BEMÆRK: ‘Med usvigelig sikkerhed producerer den sæd, der sås, en høst af sam-
me art. Den, som sår i kødet, skal høste fordærvelse af kødet. Den, som sår i Ån-
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den, skal høste evigt liv af Ånden. For at mennesker kan blive mere omhyggelige
med hvordan og hvad, de sår, må de ledes til at indse, at de skaber deres egen høst.
Dette er menneskeskarernes store behov i denne tid. Den velsignelse, som Gud gi-
ver som følge af lydighed mod sundhedslovene, er en helbredende kraft, en balsam
mod mange af de onder, der forbander verden i dag. Satans stærkeste greb om men-
nesket  er  ved  ulydighed  mod  disse  love.’  Second  Advent  Review  &  Sabbath
Herald, 12. november, 1901. 

‘Lyster, som fører krig imod sjælen’

7. Hvilken advarsel gav Peter angående de åndelige farer ved eftergivenhed
for selvet? 1 Pet. 2, 11.

BEMÆRK: ‘En af de beklageligste følger af det første frafald er menneskets tab af
evnen til at herske over sig selv. Kun når denne evne genvindes, kan der blive tale
om virkelig fremgang. Legemet er det eneste middel, hvor igennem sindet og sjæ-
len udvikles og karakteren dannes. Derfor er det, at sjælefjenden ved sine fristelser
lægger an på at svække og fordærve de fysiske kræfter. Vinder han fremgang på
dette punkt, så betyder det, at det onde får fuldstændig magt over mennesket. Der-
som vor fysiske natur ikke beherskes af en højere magt, så vil den visselig være til
ødelæggelse og død. Legemet må undertvinges; vore højere evner og kræfter skal
råde. Lidenskaberne må beherskes af viljen, der selv må være ledet af Gud. Den
kongelige magt fornuften bør, helliget ved Guds nåde, være det rådende i vort liv.
Guds fordringer må indprentes i samvittigheden. Både mænd og kvinder må vågne
op til forståelsen af deres pligt med hensyn til selvbeherskelse, af nødvendigheden
af renhed og af at være befriet for enhver fordærvelig last og besmittende vane. De
må forstå betydningen af den sandhed, at alle deres sjælelige og legemlige evner og
kræfter er en Guds gave, der skal bevares i den bedst mulige stand til at benyttes i
hans tjeneste.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 132.

8. Hvor kan man opnå afholdenhed og selvbeherskelse fra? Gal. 5, 22-23.

BEMÆRK: ‘Styrken af fristelsen til at give efter for appetitten kan kun måles ved
vor Genløsers usigelige kval under den lange faste i ørkenen. Han vidste, at eftergi-
venheden for fordærvet appetit ville sløve menneskets fatteevne så meget, så helli-
ge ting ikke kunne opfattes. Adam faldt på grund af eftergivenhed for appetitten;
Kristus sejrede ved fornægtelsen af appetitten. Og vores eneste håb om at genvinde
Eden er ved fast selvbeherskelse. Hvis magten af eftergivenhed for appetitten var så
stærk over slægten, så Guds guddommelige Søn på menneskets vegne måtte udhol-
de en faste på næsten seks uger for at bryde dens greb, hvilket arbejde ligger der så
ikke foran den kristne! Dog kan han sejre,  uanset  hvor streng,  kampen er.  Ved
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hjælp af den guddommelige kraft, som modstod de voldsomste fristelser, som Satan
kunne opfinde, kan den kristne også være fuldstændig fremgangsrig i hans kamp
mod  det  onde  og  til  sidst  bære  sejrherrens  krone  i  Guds  rige.’  Christian
Temperance & Bible Hygiene, s. 54. 

‘Lad alle mennesker mærke’

9. Hvilken egenskab bør tydeligt ses hos Guds folk? Fil. 4, 5.

BEMÆRK: ‘Ikke alle, som siger at tro på en kostreform, er i virkeligheden dens til-
hængere. For manges vedkommende består reformen ene og alene i bortlæggelsen
af visse usunde fødemidler. De har ingen klar forståelse af sundhedens grundsæt-
ninger, og deres borde, som er dækkede med skadelige lækkerier, er langt fra et
eksempel på kristelig afholdenhed og nøjsomhed. Men der er en anden klasse, som
i deres ønske om at sætte et rigtigt eksempel går til den modsatte yderlighed. Nogle
er ude af stand til at skaffe sig de bedste fødemidler, og i stedet for anvende sådan-
ne ting, som bedst kunne erstatte, hvad der mangler, indskrænker de sig til en kost,
som ikke yder tilstrækkelig næring; den indeholder ikke de stoffer, som er nødven-
dige til dannelsen af godt blod. Deres sundhed lider derunder, arbejdsevnen nedsæt-
tes, og deres eksempel taler imod snarere end til gunst for en kostreform. Andre
mener, at eftersom sundheden kræver en enkel kost, så behøver man kun at være
lidt omhyggelig med hensyn til valget og tilberedelsen af sin føde. Nogle indskræn-
ker sig til en meget tarvelig kost og får ikke tilstrækkelig afveksling til at imøde-
komme organismens behov og må derfor lide under følgerne af deres fremgangs-
måde.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 324.

10. Hvilken holdning burde den kristne have til sin mad? 5 Mos. 26, 11.

BEMÆRK: ‘De, der har vænnet sig til en kraftig, krydret kost, har fået en unaturlig
smag og vil ikke straks synes om en enkel, nøjsom føde. Der vil gå nogen tid, før
smagen bliver naturlig og maven kommer sig efter det misbrug, den har været udsat
for. Men fortsætter man ihærdigt med at spise sund føde, vil man efterhånden finde
den velsmagende. Man vil værdsætte dens fine aroma og spise den med større ny-
delse end usunde delikatesser.’ Barnet i Hjemmet, s. 370-371.

‘Skal I leve’

11. Hvad siger Paulus om indflydelsen af vore spise- og drikkevaner på an-
dre? Rom. 14, 20-21.

56



Lektie 9: 25. – 31. august

BEMÆRK: ‘Vi skal ikke gøre brugen af kød til en prøvesten for medlemskab, men
vi skal overveje den indflydelse, bekendende troende, der spiser kød, har på andre.
Skal vi ikke som Guds budbringere sige til folket: “Enten I nu spiser eller drikker,
eller hvad I gør, så gør det alt til Guds ære”? 1 Kor. 10, 31. Skal vi ikke bære et af-
gjort  vidnesbyrd  imod at tilfredsstille en fordærvet appetit? Vil nogen tjener for
evangeliet, idet han forkynder de mest højtidelige budskaber, der nogen sinde er gi-
vet dødelige, sætte et eksempel ved at vende tilbage til Ægyptens kødgryder? Vil
de, der lever af tienden fra Guds forrådshus tillade, at de ved at tilfredsstille selvet
forgifter den livgivende strøm, der flyder gennem deres årer? Vil de ringeagte det
lys og de advarsler, som Gud har givet dem? Legemets sundhed må betragtes som
væsentlig for vækst i nåden og for at erhverve et roligt temperament. Hvis vi ikke
drager passende omsorg for maven, vil udfordringen af en retskaffen moralsk ka-
rakter  blive hindret.  Hjernen og nerverne står  i  forbindelse med maven. Forkert
mad og drikke fører til en forkert tankegang og handling.’ Vejledning for Menighe-
den, bind 3, s. 316.

12. Hvad siger Paulus vil være resultatet af en afholdende levevis? Rom. 8, 13.

BEMÆRK: ‘Atleter tilpasser sig med glæde betingelserne for at være trænet til den
største belastning af deres fysiske styrke. De giver ikke efter for appetitten, men
lægger en konstant begrænsning på sig selv og holder sig væk fra mad, der ville
svække eller mindske nogen af deres organers fulde styrke. Dog kæmper de som
en, der  “støder i luften,” mens kristne befinder sig i en virkelig kamp. De, som
kæmper i legene, søger kun efter laurbær, der visner. Kristne har foran sig en herlig
og ufordærvelig krone af udødelighed. Og i dette himmelske løb er der masser af
plads til, at alle kan få prisen. Ingen vil mislykkes, hvis han løber godt, hvis han
handler i overensstemmelse med det lys, der skinner på ham, idet han bruger sine
evner, som han efter sit bedste skøn har bevaret i en sund tilstand. De kæmpende i
legene anvendte en sparsom, grov kost og fornægtede sig selv luksus for at holde
deres muskler i en sund tilstand. Burde kristne ikke gøre det samme? Paulus siger,
at han gjorde det samme, så han kunne vinde evigt liv. Det “legeme,” som han
holdt i “ave,” er den kødelige appetit og kødelige lyster, som behøver at blive holdt
i tømme hele tiden. Enhver vane eller skik, som vil svække nerven og hjernekraften
eller den fysiske styrke, diskvalificerer for udøvelsen af den næste dyd, som kom-
mer efter afholdenhed, udholdenhed. Læg til “afholdenhed udholdenhed.” Det var
gennem føjelighed for appetitten , at Adam og Eva tabte Eden, og det vil være gen-
nem vaner af streng afholdenhed og fornægtelse af skadelig eftergivenhed, at vi vil
få rolige nerver og åndelig skarphed til at skelne godt fra ondt. Et menneske, som
ikke er afholdende, som bruger stimulerende stoffer, øl, vin, stærke drikke, te og
kaffe, opium, tobak eller nogen af de stoffer, som er skadelige for sundheden, kan
ikke være et udholdende menneske. Så afholdenhed er et trin på stigen, hvorpå vi
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må sætte vore fødder, før vi kan lægge udholdenhedens dyd til. I mad, i klæder, i
arbejde, i regelmæssige timer, i sund motion må vi styres af kundskaben, som det er
vor pligt at få, så vi ved alvorlig anstrengelse stiller os selv i et rigtig forhold til liv
og sundhed. ’ Manuscript Releases, bind 19, s. 342-343.
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‘Vin og stærk drik må du ikke drikke’

UDENADSVERS: ‘Se ikke til vinen, hvor rød den er, hvorledes den perler i bæge-
ret; den glider så glat, men bider til sidst som en slange og spyr sin gift som en 
øgle.’ Ordsp. 23, 31-32.
STUDIEHJÆLP: I Den Store Læges Fodspor, kap. 26 & 27.

Indledning
‘Nogle, der aldrig betragtes som virkelige berusede, er altid under indflydelse af

milde beruselsesmidler. De er febrilske, vankelmodige og ustadige. Idet de bilder
sig ind, at der ingen fare er på færde, går de længere og længere,  indtil enhver
skranke er nedbrudt, ethvert princip kastet over bord. De fasteste forsætter under-
graves, og de højeste hensyn er ikke nok til at holde den fordærvede appetit under
fornuftens kontrol.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 339. 

Lektiens mål: At vise, at brugen af alkohol og andre sindspåvirkende stoffer
ikke er i harmoni med det kristne liv.

‘Til sidst’

1. Hvilken advarsel giver Bibelen angående brugen af alkohol? Ordsp. 20, 1.

BEMÆRK: ‘Herren har givet særlige instruktioner i sit ord angående brugen af vin
og stærk drik. Han har forbudt brugen af dem og underbygge hans forbud med
stærke advarsler og trusler. Men hans forbud mod brugen af berusende drikke er
ikke en udøvelse af arbitrær autoritet. Han ønsker at lægge bånd på mennesker, så
de kan undfly de onde resultater af eftergivenhed over for vin og stærk drik. De-
gradering, grusomhed, elendighed og strid følger som naturlige resultater af mangel
på afholdenhed. Gud har påpeget konsekvenserne af at følge denne onde kurs. Det-
te har han gjort, så der ikke bliver en fordrejning af hans love, og for at mennesker
kan spares for den udbredte elendighed, der er et resultat fra onde menneskers kurs,
som for vindings skyld sælger beruselsesmidler, der gør mennesker gale.’  Tempe-
rance, s. 53.

2. Hvilket grafisk billede giver Bibelen af den person, som er bedraget af al-
kohol? Ordsp. 23, 29-32. 
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BEMÆRK:  ‘Når man ser de forfærdelige resultater af at nyde berusende drikke,
hvordan tør da nogen, som bekender sig til at tro på Guds ord, vove at røre ved,
smage på eller forhandle vin og stærk drik? Det er bestemt ikke i overensstemmelse
med den tro, de bekender sig til.  “Ve dem, der kalder ondt for godt og godt for
ondt, gør mørke til lys og lys til mørke, gør beskt til sødt og sødt til beskt! Ve dem,
der tykkes sig vise og er kloge i egne tanker! Ve dem, der er helte til at drikke vin
og vældige til at blande stærke drikke” [Es. 5, 20-22].’  Second Advent Review &
Sabbath Herald, 1. maj, 1894.

3. Hvordan beskriver Bibelen den persons skæbne, som er afhængig af alko-
hol? Ordsp. 23, 33-35.

BEMÆRK: ‘Aldrig har en menneskelig pen givet en så levende skildring af den
sunkne tilstand og det slaveri, hvori den er kommet, som er blevet et offer for de
berusende drikke. Lænkebundet og svækket som han er, selv om han engang våg-
ner op til erkendelse af sin elendighed, besidder han ikke kraft nok til at rive sig løs
fra snaren. Han vil søge den atter. (Ordsp 23, 35.)’ I Den Store Læges Fodspor, s.
337.

‘Vin, der glæder menneskets hjerte’

4. Hvordan kan vi sige, at Bibelen fordømmer brugen af alkohol, når den
godkender brugen af vin? Sal. 104, 14-15, Es. 65, 8.

BEMÆRK: Det hebræiske ord ‘yayin’ og det græske ord ‘oinos’ anvendes om dru-
ens saft, om den er gæret eller ren. King James Bibelen oversætter disse ord med
‘vin’, og indtil det 19. århundrede blev ordet ‘vin’ på engelsk også brugt til at be-
tegne både den rene og gæret druesaft. Det er kun et omhyggeligt studium af sam-
menhængen, der viser, om ‘yayin’ eller ‘oinos’ henviser til ren eller gærede drues-
aft.
‘Intet sted i Bibelen lærer vi om brugen af berusende vin, hverken som drik eller
som et symbol på Kristi blod. Vi appellerer til den naturlige fornuft, om Kristi blod
bliver bedre repræsenteret af den rene druesaft i dens naturlige tilstand, eller efter
den er blevet omdannet til en gæret og berusende vin. Vi henstiller til, at det sidste
aldrig må stilles på Herrens bord. Vi hævder, at Kristus aldrig lavede berusende
vin; en sådan handling ville have været modsat al hans undervisning og eksempler-
ne i hans liv. Den vin, som Kristus fremstillede af vand ved sin mirakuløse kraft,
var den rene druesaft.’ Healthful Living, s. 113. 

5. Hvilken gavnlig brug af vin nævner Paulus? 1 Tim. 5, 23.
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BEMÆRK: Det råd, Paulus gav Timoteus angående hans maveproblem, kan findes
i et antal af andre skrifter fra Pauli tid. Athenaeus skrev: ‘Lad ham tage sød vin, en-
ten blandet med vand eller opvarmet, især den art, der hedder protropos, som er
meget god for maven.’ Pliny beskriver protropos som ‘mosten, der flyder spontant
fra druen’, det vil sige, ren, frisk druesaft. Det er værd at tilføje, at Pauli råd var at
bruge denne vin som en medicin. Hans råd kan ikke rigtigt forstås til at opmuntre
til at drikke alkohol moderat for fornøjelsens skyld.
‘Gæret vin er ikke en naturlig produktion. Herren skabte den aldrig, og han har
intet at gøre med dens fremstilling. Paulus rådede Timoteus at tage en smule vin for
hans maves skyld og hyppige skrøbeligheder; men han mente druens ugærede saft.
Han rådede ikke Timoteus til at tage det, som Herren havde forbudt.’ Signs of the
Times, 6. september, 1899.

‘Den, som bedrages derved’

6. Hvilke advarsler er vi givet om deres erfaring, som anvendte alkohol? 1
Mos. 9, 21-24; 19, 31-36; Ester 1, 10-11; Dan. 5, 1-2.

BEMÆRK: ‘Mådeholdsdrikkeriet  er den skole,  hvor man bliver uddannet til  en
drankers  karriere.  Så gradvist  lokker Satan bort fra  afholdenhedens fæstning,  så
lumsk øver vin og cider deres indflydelse på smagen, at man uden selv at mærke
det følger hovedvejen til drukkenskab. Smagen for stimulanser opelskes, nervesy-
stemet kommer i uorden; Satan holder sindet i en feberagtig uro, og det stakkels of-
fer, som mener sig fuldkommen sikker, bliver bare ved, indtil alle hæmninger er
brudt ned og ethvert princip kastet over bord. De stærkeste beslutninger bliver un-
dergravet, og interessen for det evige er for svag til at holde den fordærvede appetit
under fornuftens kontrol.’ Christian Temperance & Bible Hygiene, s. 33.

7. Hvilket billede er vi givet af virkningerne af at bruge alkohol? Hos. 7, 5,
Hab. 21, 5, Ordsp. 31, 4-5.

BEMÆRK:  ‘Den eneste måde,  hvorpå  vi  kan være  sikret  mod drukkenskabens
magt, er ved fuldstændig at holde os fra vin, øl og stærke drikke. Vi må lære vore
børn, at de for at blive mandige må lade disse ting stå. Gud har vist os, hvori sand
mandighed består. Det er den, der sejrer, der vil blive æret, og som ikke vil få sit
navn slettet af livets bog.’ Barnet i Hjemmet, s. 386.
‘Brugen af tobak påvirker ofte nervesystemet stærkere end brugen af alkohol. Den
binder offeret til et dybere slaveri end det berusende bæger, og vanen er vanskeli-
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gere at overvinde. I mange tilfælde bliver legemet og forstanden mere forgiftet af at
bruge tobak end af at indtage spirituøse drikke, for tobak er en mere snigende gift.
Tobakken påvirker hjernen og lammer følsomheden, så forstanden ikke klart kan
opfatte åndelige ting, og da især ikke de sandheder, der tjener til at rette på denne
væmmelige nydelse. De, der bruger tobak under en eller anden form, står ikke rene
for Guds åsyn. Med en så smudsig vane er det umuligt for dem at ære Gud i deres
legeme og ånd, som hører ham til. Tobak svækker hjernen og lammer dens fine
følsomhed. Brugen af tobak fremkalder tørst efter stærke drikke og lægger i mange
tilfælde grunden til drukkenskab.’ Barnet i Hjemmet, s. 388-389.

8. Hvem især skulle ikke drikke vin? 1 Tim. 3, 2-3, Tit. 1, 7; 2, 3.

BEMÆRK: Nogle har fortolket 1 Tim. 3, 8 og Titus 2, 3 til at støtte ideen om, at
Bibelen godkender moderat brug af alkohol. ‘Ikke drikfældig’ i 1 Tim. 3, 3 er en
dårlig oversættelse af det græske ‘me paroinon’,  som bogstaveligt  betyder ‘ikke
nær vin.’ Det gamle ord ‘paroinos’ var en mand, som vanemæssigt tog til drikkefe-
ster. Hvad angår tilsynsmanden, har Paulus allerede sagt, at han burde være ‘neep-
halion’, som den danske bibel oversætter med ‘ædruelig’, men som bogstaveligt be-
tyder ‘afholdende’, især fra vin. ‘Ikke forfaldne til drik’ er den måde, den danske
Bibel oversætter ‘me oino pollo prosechontas’  i  Titus 2,  3, som bogstaveligt  er
‘ikke vin meget afhængig af.’ I 1 Tim. 3, 11 siger Paulus, at menighedstjenernes
hustruer bør være ‘nephaleous’, holde sig fra at drikke vin (i den danske bibel: æd-
ruelige). Det samme ord bruges angående de gamle mænd i Titus 2, 2. Så for at
vælge argumentet for at drikke moderat, må vi have Paulus til at sige, at tilsyns -
mænd ikke  må nærme sig vin,  menighedstjeneres  hustruer  ikke må drikke  vin,
gamle mænd ikke må drikke vin; men det er acceptabelt for menighedstjenere og de
gamle kvinder at drikke moderat! Hvad gør en menighedstjeners hustru, når hun
bliver ældre? Hvor gammel skal hun være, inden hun kan begynde at drikke mode-
rat? Hvis en tilsynsmand ikke skal nærme sig vin, kan han formodentlig ikke besø-
ge en menighedstjeners  hjem, som drikker moderat.  Argumentets  dårskab burde
være indlysende. Gud sætter ikke dobbelte standarder. Faktisk følger en menighed-
stjeners  kvalifikationer  efter  tilsynsmandens  og begynder  med ordet  ‘ligeledes.’
Med andre ord skal menighedstjeneren følge tilsynsmandens eksempel i karakter
og livsstil.

‘Vandet, som var blevet til vin’

9. Hvad var Kristi første nedtegnede mirakel? Joh. 2, 1-11.

BEMÆRK: Denne beretning bliver brugt at dem, som hævder, at Bibelen godken-
der brugen af alkohol. Argumentet baseres først og fremmest på ordet ‘vin’, som si-
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ges altid at betyde gæret druesaft. Det antages også, at udtrykket i vers 10: ‘godt
drukne’ [i den danske: ‘berusede’] betyder, at gæsterne allerede var berusede. Som
bemærkningen under spørgsmål 4 sagde, kan det græske ord ‘oinos’, som oversæt-
tes med ‘vin’, anvendes om vin, både i dens rene og i dens gærede tilstand. Det er
kun sammenhængen, der kan bestemme, om ‘oinos’ er den rene druesaft, eller om
den er blevet ændret ved gæring. Det græske ord, der er oversat med ‘godt drukne’
eller ‘berusede’ er ‘methusko’, og betyder bare ‘at drikke frit’ eller indtil du har
fået nok. Det hentyder slet ikke til drukkenskab. Desuden er det at slutte, at Jesus
tilvejebragte  vin  med alkohol,  at  acceptere,  at  Jesus  handlede  i  modsætning til
Skriften. Hab. 2, 15 forbander tydeligt den mand, som giver alkohol til sin næste.
Festens  skaffers  godkendelse  var  utvivlsomt  en  respons  på  vinens  fremragende
smag, ikke dens berusende effekt.
‘Folket var generelt vant til brugen af ugæret vin. Ved bryllupsfesten i Kana for-
vandlede Kristus vand til vin. Ved et mirakel forvandlede han vandet til den rene
druesaft. Vin er kun god, når den ikke er gæret. Da er den uskadelig.’ Signs of the
Times, 16. april, 1896. 

10. Ved hvilken anden anledning blev vin drukket, mens Jesus var til stede? 
Matt. 26, 27-29.

BEMÆRK: Ifølge Moseloven måtte al surdej fjernes fra Guds folks beboelser før
påsken og de usyrede brøds dage. Tilstedeværelsen af gær, enten i brøddejen eller i
gæret druesaft, var forbudt, fordi den var et symbol på synd og dens fordærv. Det
ville have været overtrædelse af påskeloven for Kristus at tilbyde sine disciple gæ-
ret vin. Men der er en større grund til, at vinen ved Herrens nadver ikke kunne have
været gæret. Vinen repræsenterer Kristi blod, som blev udgydt for verdens synder.
Bibelen lærer, at livet er i blodet, og således står Kristi fuldkomne liv i stedet for
menneskets syndige liv. Gæring er en fordærvelsesproces, og dermed bruges den
som et symbol på synd og fordærv. Hvordan kunne gæret vin bruges som et symbol
på Hans blod, som ikke kendte til synd, og hvis blod renser os fra al synd?
‘Vinen,  som Kristus fremskaffede  til  festen,  og den, han gav disciplene som et
symbol på sit eget blod, var den rene druesaft. Hertil hentyder profeten Esajas, da
han taler om den nye vin og siger: “Læg den ej øde, thi der er velsignelse deri.” Es.
65, 8. Det var Kristus, som i Det Gamle Testamente gav Israel denne advarsel: “En
spotter er vinen, stærk drik slår sig løs, og ingen, som raver deraf, er vis.” Ordsp.
20, 1. Og han fremskaffede ikke selv en sådan drik.’ Den Store Mester, s. 94. 

‘Stærk drik’

11. Hvilket andet vers bruges sommetider til støtte for at drikke af alkoholi-
ske drikke? 5 Mos. 14, 26.
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BEMÆRK:  Det  ord,  som  oversættes  med  ‘stærk  drik’  er  det  hebræiske  ord
‘shekar’. Det er ordet for palmevin, det vil sige den saft, der tappes fra visse dad-
delpalmetræer. Den er meget sød og højt værdsat i Middeløsten. (Ordet ‘shekar’ er
beslægtet med vore danske ord ‘sukker’ og ‘cider’!) Ligesom ‘yayin’  og ‘oinos’
blev brugt om druesaft, både i dens rene og gærede tilstand, bruges ‘shekar’ om
palmevin, både i dens rene og gærede tilstand. Bibeloversætterne tog fejl i at tilføje
ordet ‘stærk’, fordi ‘stærk drik’ i dag hentyder til destilleret spiritus. Destillation er
en praksis, som ikke var kendt på Bibelens tid, og som kun er blevet praktiseret i
Europa de sidste 300-400 år.
Det er blevet foreslået, at dette vers henviser til brugen af den anden tiende. Den
første var obligatorisk, og dens brug er forklaret i 4 Mos. 18, 21. Det ser ud til, at
denne anden tiende ikke kun skulle bruges til levitterne, men også til at brødføde
enkerne, de forældreløse og immigranterne (5 Mos. 14, 29). 4 Mos. 28, 7 tyder på,
at ‘shekar’ ikke skulle drikkes, men hældes ud som et drikoffer til Herren.

12. Hvordan fordømmer Bibelen brugen af gæret ‘shekar’? Ordsp. 20, 1; 31,
4, Es. 5, 11. 22; 28, 7.

BEMÆRK: ‘Når man giver efter for lysten til spirituøse drikke, fører man frivilligt
en drik til sine læber, som nedværdiger den, der er skabt i Guds billede, til at stå la-
vere end dyrene. Forstanden bliver lammet, intellektet svækkes, de dyriske liden-
skaber ophidses, og så følger forbrydelser af værste slags. Hvordan kan den, der
bruger af rom eller tobak, give Gud et udelt hjerte? Det er umuligt. Han kan heller
ikke elske sin nabo som sig selv. Hans yndede eftergivenhed opsluger al hans hen-
givenhed. Han sælger fornuft og selvbeherskelse for at tilfredsstille sin higen efter
stærk drik. Han fører til sine læber det, som sløver hjernen, lammer intellektet og
gør ham til en skam og forbandelse for sin familie og en skræk for alle omkring sig.
Hvis mennesker ville blive afholdende i alt, hvis de ikke ville røre og smage te, kaf-
fe, tobak, vin, opium og alkoholiske drikke, ville fornuften tage styringen i sine
hænder og holde appetitten og lidenskaberne under kontrol.’ Christian Temperance
& Bible Hygiene, s. 36. 

‘Da jeg skal drikke den ny sammen med jer’

13. Hvilket dyrebart løfte gav Kristus til sine disciple? Matt. 26, 29.

BEMÆRK: ‘Nadvergudstjenesten viser hen til Kristi andet komme. Det var dens
formål at bevare dette håb levende i disciplenes sind. Hver gang de kom sammen
for at ihukomme hans død, gentog de for hinanden, at “han tog en kalk og takkede,
gav dem den og sagde: Drik alle heraf; thi dette er mit blod, pagtsblodet, som udgy-
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des for mange til syndernes forladelse. Og jeg siger jer: fra nu af skal jeg ikke mere
drikke af denne vintræets frugt før den dag, da jeg skal drikke den ny sammen med
jer i min Faders rige.” Under deres trængsler fandt de trøst i håbet om deres Herres
genkomst. Denne tanke var dem uendelig dyrebar:  “Thi så ofte som I spiser dette
brød og drikker kalken, forkynder I Herrens død, indtil han kommer.” 1 Kor. 11,
26.’ Den Store Mester, s. 451.

14. Hvilken salig indbydelse gives alle, som sætter deres lid til Kristus? Åb.
19, 9. Sammenlign med Luk. 14, 15-24.

BEMÆRK: ‘I både Det Gamle og Det Nye Testamente anvendes ægteskabet som
billede på den inderlige og hellige forbindelse, der er mellem Kristus og hans folk.
I Jesu tanker pegede glæden ved bryllupsfestlighederne frem til den dag, da han
skal hjemføre sin brud til Faderens hus, og da de frelste sammen med Frelseren skal
sidde til bords ved Lammets nadver. Han siger: “Som brudgom glædes ved brud, så
din Gud ved dig.”  “Du kaldes ej  mer den forladte;  .....  nej,  velbehag kaldes du
selv. ..... Thi Herren har velbehag i dig.”  “Han glæder sig over dig med fryd, han
tier i sin kærlighed, han fryder sig over dig med jubel.” Es. 62, 5-4; Zef. 3, 17.’
Den Store Mester, s. 96.
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‘Både sjæl og legeme’

UDENADSVERS: ‘Så sendte han dem ud for at prædike Guds rige og bringe
lægedom.’ Luk. 9, 2.

STUDIEHJÆLP: Testimonies, bind 8, s. 206-210.

Indledning
‘Kristus, den store lægemissionær, er vort eksempel. Han helbredte de syge og

forkyndte evangeliet. I hans tjeneste blev helbredelse og undervisning knyttet tæt
sammen. I dag skal de ikke adskilles.’ Loma Linda Messages, s. 38.

‘Vi skal bære evangelisk lægemissionsarbejde frem i vor verden. Dette arbejde
betyder  langt  mere,  end mange fatter.  Lægemissionærers  ene store arbejde  skal
være at opfylde befalingen om at bære frelsens evangelium til alle verdens dele.’
Notebook Leaflets, bog 1, s. 41.

Lektiens mål: At vise, at lægemissionsarbejde er at hjælpe sjælens sygdom så
vel som legemets sygdom.

‘Og gjorde vel’

1. Hvordan opsummerede Kristus den tjeneste,  som var tildelt disciplene?
Matt. 10, 7-8.

BEMÆRK: ‘Prædikanten vil ofte blive kaldet til at udføre en læges rolle. Han bør
have en træning, som vil gøre ham i stand til at administrere de enklere lægemidler
til lindring af lidelse. Prædikanter og bibelarbejdere bør forberede sig selv for den-
ne arbejdslinie, for ved at gøre det følger de Kristi eksempel. De bør være vel for-
beredt gennem uddannelse og praktik at bekæmpe legemets sygdom, ligesom de
skal helbrede den syndbetyngede sjæl ved at pege på den Store Læge. De opfylder
den befaling, som Kristus gav til de tolv og derefter til de halvfjerds: “Hvor I kom-
mer ind i en by, ... helbred de syge, som er der og sig til dem: ‘Guds rige er kom-
met nær til jer.’” Kristus står ved deres side og er ligeså rede til at helbrede de syge,
som da han selv var på denne jord.’ Medical Ministry, s. 253.  

2. Hvor stor en del af Kristi gerning bestod i at hjælpe de syge? ApG. 10, 38.
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BEMÆRK: ‘Vor Herre Jesus Kristus kom til verden som menneskehedens utrætte-
lige tjener. Han “tog vore skrøbeligheder og bar vore sygdomme,” (Matt. 8, 17) for
at han kunne afhjælpe al menneskelig nød. Han kom for at bortskaffe sygdom, 
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elendighed og synd. Hans mission var at bringe menneskene fuld genoprejsning;
han kom for at give dem sundhed, fred og en fuldkommen karakter.’  I Den Store
Læges Fodspor, s. 19.
‘På Kristi tid var der ingen sanatorier i det hellige land. Men hvor som helst han
drog hen, var han selv et sanatorium. Den Store Læge bar med sig den helbredende
kraft, som var en lægedom for enhver sygdom, åndelig og fysisk. Denne gav han
dem, som var under fjendens plagende magt, og helbredte deres sygdomme og li-
delser.’ Loma Linda Messages, s. 72A.

‘Vil du være rask?’

3. Hvordan kombinerede Jesus arbejdet med at helbrede og tjenesten for
menneskers sjæle? Joh. 5, 5-9. 14. Læs Matt. 8.

BEMÆRK:  ‘Kristus var forbundet med alle værkets grene. Han gjorde ingen ad-
skillelse. Han følte ikke, at han gjorde indgreb i lægens arbejde, da han helbredte de
syge. Han forkyndte sandheden, og da de syge kom til ham for at blive helbredt,
spurgte han dem, om de troede på, at han kunne gøre dem raske. Han var ligeså pa-
rat til at lægge sine hænder på dem og helbrede de syge, som han var til at forkynde
evangeliet.  Han var  ligeså fortrolig med dette arbejde som med forkyndelsen af
sandheden, for helbredelse af de syge er en del af evangeliet.’  Sermons & Talks,
bind 2, s. 141.
‘Læs det ottende kapitel i Mattæus og lær af det, hvordan Kristus forenede ordets
gerning  med lægemissionsarbejdet.  Studer  den  Store  Læges  metoder  og arbejd,
som han arbejdede.’ Loma Linda Messages, s. 73.

4. Hvordan kan den kristne demonstrere evangeliets sandheder? ApG. 8, 5-
8.

BEMÆRK: ‘Lægemissionsarbejdet skal på ingen måder adskilles fra evangelietje-
nesten. Herren har bestemt, at de to skal være lige så tæt knyttet sammen, som ar-
men er til kroppen. Uden denne forening kan ingen del af værket være fuldendt.
Lægemissionsarbejdet er evangeliet illustreret.’ Counsels on Health, s. 524.
‘Det er kun ved en uselvisk interesse i dem, som har brug for hjælp, at vi kan give
en praktisk demonstration af evangeliets sandheder.  “Hvis en broder eller søster
mangler klæder og dagligt brød, og en af jer siger til dem: ‘Gå bort i fred, klæd jer
varmt og spis jer mæt,’ men ikke giver dem det, legemet behøver – hvad nytter det
så? Sådan er det også med troen; hvis den ikke har gerninger, er den i sig selv død.”
[Jak. 2, 15-17.] “Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre; men størst af dem er
kærligheden.” [1 Kor. 13, 13.] At forkynde evangeliet indbefatter meget mere end
at prædike. De uvidende skal oplyses; de nedslåede skal opløftes; de syge skal hel-
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bredes. Den menneskelige stemme skal udføre sin del i Guds værk. Ømme, medli-
dende og kærlige ord skal vidne om sandheden. Alvorlige, inderlige bønner skal
bringe englene nær.’ Second Advent Review & Sabbath Herald, 4. marts, 1902.

‘Din tro har gjort dig rask’

5. Hvordan kan lægemissionsarbejde undervise om vigtigheden af tro? Jak.
5, 15; Joh. 5, 8-9.

BEMÆRK: ‘Jesus havde ikke givet ham nogen forsikring om guddommelig hjælp.
Manden kunne måske være standset i tvivl og være gået glip af sin eneste mulighed
for at blive helbredt. Men han troede Kristi ord, og ved at handle efter det fik han
kræfter. Ved den samme tro kan vi få åndelig helbredelse. Ved synden er vi blevet
skilt fra Guds liv. Vore sjæle er blevet lammede. Ved vor egen kraft er vi ikke mere
i stand til at leve et helligt liv, end den hjælpeløse mand var i stand til at gå. Der
findes mange, som er klar over deres hjælpeløshed, og som længes efter det åndeli-
ge liv, der ville bringe dem i harmoni med Gud. De stræber forgæves efter at opnå
det. I deres fortvivlelse udbryder de: “Jeg elendige menneske! hvem skal fri mig fra
dette dødens legeme?” Rom. 7, 24. Disse modløse og kæmpende sjæle burde se
opad. Frelseren bøjer sig ned til dem, han har købt med sit blod, og siger uendelig
mildt og medlidende: “Vil du være rask?” Han byder dig stå op til sundhed og fred.
Lad være med at vente, til du føler dig helbredt. Tro hans ord, så skal det gå i opfyl-
delse. Lad din vilje arbejde sammen med Kristus. Sæt din vilje ind på at tjene ham,
og når du handler efter hans ord, vil du få kraft. Hvilken slet vane du end kan have
eller hvilken altbeherskende lidenskab som på grund af lang tids eftergivenhed læn-
ke binder både sjæl og legeme, så er Kristus i stand til og længes efter at udfri dig.
Han vil skænke livet til den sjæl, som er “død i overtrædelser og synder.” Ef. 2, 1.
Han vil befri den fangne, som er bundet af svaghed og ulykke og syndens lænker.’
Den Store Mester, s. 129.

6. Hvilke lektier kan læres ved helbredelsesgerningen? Matt. 8, 2-3.

BEMÆRK: ‘Kristi handling ved at rense den spedalske fra hans frygtelige sygdom
er et billede på hans gerning ved at rense sjælen for synd. Manden, der kom til
Jesus, var “fuld af spedalskhed.” Hele hans legeme var gennemsyret af dens dødeli-
ge gift. Disciplene søgte at forhindre deres Mester i at røre ved ham, thi den, som
rørte ved en spedalsk, blev selv uren. Men Jesus blev ikke besmittet ved at lægge
hånden på den spedalske. Hans berøring meddelte livgivende kraft. Spedalskheden
blev helbredt. Således er det også med syndens spedalskhed - med dens dybe rød-
der - dødsens farlig som den er og umulig at helbrede ved menneskelig magt. “Kun
sår er hovedet, sygt hele hjertet; fra fodsål til isse er intet helt, kun flænger, striber
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og friske sår.” Es. 1, 5-6. Men Jesus, som kommer for at tage bolig i mennesket,
bliver ikke besmittet. Hans nærhed har helbredende virkning på synderen. Den, der
kaster sig ned for hans fødder og i tro siger: “Herre! hvis du vil, kan du rense mig!”
vil komme til at høre dette svar: “Jeg vil; bliv ren!” Matt. 8, 2-3. I nogle af de til-
fælde, hvor Jesus helbredte, gav han ikke lige straks den velsignelse, man søgte.
Men når det gjaldt spedalskhed, blev bønnen opfyldt, så snart den blev fremført.
Når vi beder om jordiske goder, kan besvarelsen på vor bøn måske tøve med at
komme, eller Gud giver os måske noget andet end det, vi beder om, men det sker
aldrig, når vi beder om at blive frigjort fra synd. Det er hans vilje at rense os fra
synd, at gøre os til sine børn og gøre det muligt for os at leve et helligt liv.’ Den
Store Mester, s. 173.

‘For at ikke noget værre skal ramme dig’

7. Hvordan åbenbarede Kristus, at et menneskes synd kan være resultatet af
dets egne handlinger? Joh. 5, 14.

BEMÆRK: ‘Sygdom kommer aldrig uden årsag. Vejen beredes, og sygdom frem-
kaldes ved tilsidesættelse af sundhedslovene. Mange lider som følge af deres foræl-
dres overtrædelse. Selv om de ikke er ansvarlige for, hvad forældrene har gjort, så
er det ikke desto mindre deres pligt at udforske, hvad der er, og hvad der ikke er
overtrædelse af sundhedslovene. De bør undgå forældrenes fejlagtige vaner og ved
en rigtig levevis stille sig selv under bedre forhold. De fleste lider imidlertid som
følge af deres  egne fejl.  De tilsidesætter  sundhedsprincipperne i deres  spise- og
drikkevaner, klædedragt og arbejde. Deres overtrædelse af naturlovene har sine sik-
re følger, og når sygdom rammer dem, så er der mange, som ikke fører deres lidel-
ser tilbage til den sande årsag, men knurrer imod Gud over deres sygdom; men Gud
er ikke ansvarlig for den lidelse, som skyldes tilsidesættelse af de naturlige love.’ I
Den Store Læges Fodspor, s. 238.

8. Hvilke åndelige lektier kan udledes fra forholdet mellem sygdom og over-
trædelsen af naturens love? Es. 1, 4-6.

BEMÆRK: ‘Det er nøjagtigt lige så meget synd at krænke legemets love, som det
er at bryde et af de ti bud, for vi kan ikke gøre hverken det ene eller det andet uden
at bryde Guds lov. Vi kan ikke elske Gud af hele vort hjerte, sind, vor sjæl og styr -
ke, så længe vi elsker appetitten og smagen højere end Gud. Vi svækker daglig vor
kraft til at forherlige Gud, men Gud kræver hele vor styrke og hele vort sind. Ved
vore uheldige vaner svækker vi selve livskraften, og alligevel bekender vi os til at
være Kristi efterfølgere, som gør de sidste afsluttende forberedelser for udødelig-
hed.’ Råd & Vink, s. 36.
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‘Eva havde alt, der skulle til for at gøre hende lykkelig. Hun var omgivet af frugt af
enhver art. Dog forekom frugten fra det forbudte træ mere tiltalende for hende end
frugten fra alle de andre træer i haven, som hun frit kunne spise. Hun var ikke af-
holdende i sine ønsker. Hun spiste, og ved hendes indflydelse spiste hendes mand
også, og en forbandelse hvilede over dem begge. Jorden blev også forbandet på
grund af deres synd. Og siden syndefaldet har mangel på afholdenhed eksisteret i
næsten enhver form. Appetitten har styret fornuften. Den menneskelige slægt har
fuldt en kurs af ulydighed og er ligesom Eva blevet bedraget af Satan til at tilside-
sætte de forbud, som Gud har lavet, idet de smigrer sig selv med, at konsekvenser-
ne ikke vil være lige så frygtelige som frygtet. Den menneskelige slægt har overt-
rådt sundhedslovene og er gået for vidt med næsten alt. Sygdom er gradvist øget.
Årsagen er blevet efterfulgt af virkningen.’ Spiritual Gifts, bind 4A, s. 120.

‘Mere end sejrer vi’

9. Hvordan kan man vinde sejr over usunde vaner? Fil. 4, 13.

BEMÆRK: ‘Der er få, som forstår vanens magt. Det inspirerede ord siger:  “Hvis
en etiopier kunne skifte sin hud og panteren sine pletter?” og siger videre: “kunne I
også handle godt, I ondskabens lærlinge!” Jer. 13, 23. Dette er en alvorlig udtalelse,
men der er en trøst og opmuntring i tanken, at hvis de onde vaner kræver en sådan
magt, at det næsten ser umuligt ud at kunne vende sig til den rigtige vej, så er de
gode vaner lige så stærke. Resultatet af hver dags arbejde, enten det syntes at hæve
os i moralsk værdi eller at skubbe os ned mod fortabelsen, er påvirket af de dage,
som er gået forud. Nederlag i dag bereder vejen for større nederlag i morgen, sejr i
dag sikrer os en lettere sejr i morgen. Hvor omhyggeligt burde vi ikke passe på, at
de vaner vi indarbejder, og den karakter vi danner, er i overensstemmelse med den
guddommelige model.’ Kraft fra det Høje, s. 244.
‘Det er ikke en let sag at sejre over grundfæstede smagsvaner og appetit for narko-
tika og stimulanser. Denne store sejr kan kun fås i Kristi navn. Han sejrede på men-
neskets vegne i fristelsens ørken i den næsten seks uger lange faste. Han sympatise-
rer med det faldne menneskes svaghed. Hans kærlighed til ham var så stor, at han
gav et uendeligt stort offer, så han kunne nå mennesket i dets fornedrelse og ved sin
guddommelige kraft ophøje det til sidst til sin trone. Men det påhviler mennesket,
om Kristus skal opnå det for mennesket, som han har påbegyndt og fuldt ud er i
stand til at gøre.’ The Health Reformer, 1. oktober, 1878.

10. Hvordan kan vi vinde sejr over skødesynder? Heb. 12, 1-2.

BEMÆRK: ‘Vi kan ikke af os selv besejre de onde ønsker og vaner, der kæmper
om overtaget. Vi kan ikke overvinde den mægtige fjende, der holder os i trældom.
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Gud alene kan give os sejren. Han ønsker, at vi skal have herredømmet over os
selv, over vor vilje og vore veje. Men han kan ikke virke i os uden vort samtykke
og vort samarbejde med ham. Guds Ånd virker igennem de evner og kræfter, men-
neskene har fået. Det kræves af os, at vi bruger vore kræfter i samarbejde med Gud.
Sejren vindes ikke uden megen og alvorlig bøn, og ikke uden at vi ydmyger os for
hvert skridt. Vor vilje skal ikke tvinges ind i samarbejdet med guddommelige red-
skaber; den må underkaste sig frivilligt.’ Fra naturens talerstol, s. 169.

‘Jeres ånd og sjæl og legeme’

11. Bør lægemissionsarbejde kun afhjælpe legemets behov? 1 Tess. 5, 23.

BEMÆRK: ‘Der er stærkt brug for større kundskab i alle sundhedsreformens linier.
De, som har haft privilegiet at høre sandheden, skal give basunen en bestemt lyd,
når de forkynder den tredje engels budskab. Særlige arbejdslinier, sådan som læge-
missionsarbejdet, skal tages op. Dette arbejde burde føres frem i forbindelse med
evangeliets budskab for denne tid. Ægte lægemissionsarbejde er evangeliet i prak-
sis.’ Testimonies, bind 8, s. 169. 
‘Lægemissionsarbejde er evangeliets pionerarbejde. Lad os søge at forstå omfanget
af det arbejde, der skal gøres i vore sanatorier for at frelse de personer sjæle og hel -
brede deres legemer, som kommer til os for lindring. Jeg ønsker at opmuntre mænd
og kvinder til i Kristus at se den Store Læge. Hvis de vil drages til ham, vil han
være deres hjælper. Han forstår alle deres behov. Han er rede til at helbrede både
legeme og sjæl. Lad læger og sygeplejersker lære at fortælle om Ham, som har
kraft og er villig til at gøre et vidunderligt arbejde for mennesker. Tal om hans kær-
lighed, tal om hans kraft til at frelse enhver syndig sjæl, som vil forlade sig på Kri-
sti fortjenester. Han kraft vil frelse alle helt og fuldt, som virkelig tager imod ham.’
Loma Linda Messages, s. 574.

12. Hvilket  vigtigt  princip burde lægemissionsarbejdere  forstå,  og til  hvem
skal de henlede den syges tro? 2 Mos. 15, 26.

BEMÆRK: ‘Jeg er blevet instrueret til at sige, at der ikke skal være noget kompro-
mis i vort uddannelsesarbejde for at imødekomme verdens standarder. Guds lovly-
dige folk skal ikke forene sig med verden for at udføre forskellige arbejdsgrene i
overensstemmelse med verdslige planer og verdslig visdom. Vort folk bliver nu
prøvet for at se, om de vil få deres visdom fra den største Lærer, verden nogensinde
har kendt, eller søge Ekrons gud. Lad os beslutte os, at vi ikke skal bindes med så
meget som en tråd til deres uddannelsesmetoder, som ikke kender Guds stemme, og
som ikke vil adlyde hans bud.’ Loma Linda Messages, s. 555.
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‘Den uddannelse,  som lever  op til  verdens standard,  skal  værdsættes mindre og
mindre af dem, som søger efter virkeevne til at føre lægemissionsarbejdet frem i
forbindelse  med  den  tredje  engels  budskabsarbejde.  De  skal  uddannes  ud  fra
samvittighedsstandpunktet;  og idet de samvittighedsfuldt  og trofast følger rigtige
metoder i deres behandling af de syge, vil disse metoder blive anerkendt som til at
foretrække frem for de sygeplejemetoder, som mange er blevet vant til, som kræver
brugen af giftige medikamenter. Vi burde ikke på dette tidspunkt søge at konkurre-
re med verdslige medicinskoler.’ Loma Linda Messages, s. 10.
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‘Mit åsyns frelse’

UDENADSVERS: ‘Han, som jo selv giver alle liv og ånde og alt andet.’ ApG.
17, 25.

STUDIEHJÆLP: I Den Store Læges Fodspor, kap. 8.

Indledning
‘Frisk luft, sollys, afhold, hvile, legemsøvelse, en passende kost, brugen af vand

samt tillid til Guds magt: disse er de virkelige lægemidler. Enhver bør have kend-
skab til naturens helbredelsesmidler og deres anvendelse. Det er af vigtighed både
at forstå de grundsætninger, som skal følges i behandlingen af de syge, og at have
en praktisk uddannelse, der vil sætte en i stand til at udføre en rigtig anvendelse af
denne kundskab.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 129. 

Lektiens mål: At vise, at Gud har givet mennesket de nødvendige midler til at
opretholde og genvinde sundhed.

‘Kristus, vort liv’ 

1. Hvem er Han, som opretholder vort liv? Es. 42, 5; Joh. 1, 4.

BEMÆRK: ‘Alle skabte væsener lever ifølge Guds vilje og magt. De er afhængige
af at modtage livet fra Gud. Fra den ypperste seraf til den ringeste levende skabning
må de alle næres ved livets kilde.’ Den Store Mester, s. 537.
‘Ikke blot er han oprindelsen til alt, men han er livet i alt det, der lever. Det er hans
liv, vi modtager i solskinnet, i den rene, milde luft, i den mad, som opbygger vort
legeme og giver os kræfter. Det er ved hans liv, at vi time efter time og minut efter
minut eksisterer. Alle hans gaver tjener til liv, til sundhed og glæde, hvis de ikke er
blevet forvansket ved synden.’ Uddannelse, s. 199.

2. Hvordan lærer Bibelen os om vor afhængighed af Gud? Sal. 145, 15-16.

BEMÆRK:  ‘Vor Fader i himmelen er livets, visdommens og glædens kilde. Be-
tragt de underfulde, skønne ting i naturen og se, hvor vidunderligt de er afpassede
efter  både  menneskenes  og  alle  andre  levende  skabningers  behov  og  lykke.
Solskinnet og regnen, der vederkvæger joden, og bjerge, hav og sletter, vidner om
Skaberens kærlighed. Det er Gud, som skaffer alle sine skabninger, hvad de behø-
ver hver dag.’ Vejen til Kristus, s. 7.
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‘Mættede jer med føde’

3. Hvilken foranstaltning har Gud gjort for menneskers føde? ApG. 14, 17.

BEMÆRK: ‘For at kunne vide, hvilken kost der er den bedste, må vi sætte os ind i
Guds oprindelige plan for menneskenes kost. Han, som skabte mennesket, og som
ved, hvad det trænger til,  anviste Adam hans føde. Kornsorter,  frugt,  nødder og
grøntsager er den føde, vor Skaber har valgt for os. Gud har givet mennesket en
overflod af ting, der kan tilfredsstille en ufordærvet appetit. Han har lagt jordens
produkter frem for ham – en rigt varieret føde, der tiltaler smagen og nærer organis-
men. Og af alt dette har vi lov at spise, siger vor kærlige himmelske Fader. Frugt,
kornsorter og grøntsager tilberedt på en enkel måde uden brug af krydderier eller
nogen form for fedtstof udgør sammen med mælk eller fløde den sundeste kost. Det
giver næring til legemet og giver en modstandskraft og en intellektuel styrke, som
ikke kan opnås med en stimulerende kost. Man bør vælge de fødemidler, der på
bedste måde forsyner  legemet  med de stoffer,  det  skal  bruge  til  sin opbygning.
Smagen er imidlertid ikke en pålidelig vejleder. Som følge af forkerte spisevaner er
den blevet ødelagt. Den vil ofte have føde, som er skadelig for sundheden og svæk-
ker i stedet for at styrke. Den sygdom og lidelse, der råder alle vegne, skyldes for
en stor del almindelig udbredte fejl ved ernæringen.’ Barnet i Hjemmet, s. 366.

4. Hvilken fysisk motion sørgede Gud for Adam? 1 Mos. 2, 15.

BEMÆRK:  ‘Passende,  daglig motion styrker  musklerne,  hjælper  fordøjelsen og
fremkalder søvn. Dette, sammen med dybe indåndinger af frisk luft, kombineret
med enkel,  nærende kost, som er fri  for  fedt  og krydderier,  og en undgåelse af
kager og usunde krydderier, vil gøre meget for at gengive sundhed til den syge. De,
som gerne  vil  nyde  sundhedens  og styrkens  velsignelser,  må have  en passende
mængde motion hver dag. Vi burde aldrig skamme os over arbejde. Gud har vist os,
at beskæftigelse er forædlende, idet han gav slægtens syndfrie repræsentanter noget
at lave. De skulle arbejde og passe haven.’ Health Reformer, 1. august, 1873.
‘Motion er meget vigtig for fordøjelsen og for at holde både krop og sind i god
form. Du trænger til hårdt fysisk arbejde. Du bevæger dig og bruger din krop, som
om den var af lavet af træ, og som om der ikke fandtes elasticitet i den. Sund, aktiv
motion er det, du har brug for. Motion vil give dit sind ny kraft. Men du må passe
på ikke at drive for kraftig motion og heller ikke for intense studier lige efter et
tungt måltid. At gøre dette er at krænke helsens love. Med det samme vi har spist,
stilles der store krav til nerveenergien. Hjernens energi sættes i aktivitet for at hjæl-
pe maven. Fordøjelsesprocessen bliver hindret, hvis hjernen eller kroppen bliver sat
i tungt arbejde lige efter et måltid. Organismens energi, som trænger til et bestemt
arbejde, bliver på denne måde omdirigeret til at tage sig af en anden opgave... At
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tage på krævende åndsarbejde eller voldsom motion lige efter et måltid, hindrer for-
døjelsesprocessen. Den energi, som er nødvendig for fordøjelsen, bliver på denne
måde brugt til noget andet. Men at gå en kort tur efter måltiderne er udmærket. Da
skal man gå med løftet hoved og skuldrene trukket bagud.’ Råd & Vink, s. 82.

Han, ‘som giver regn på jorden og nedsender vand over marken’

5. Hvad siger Bibelen om velsignelserne ved vand? 5 Mos. 11, 11-12; Job 36,
27-28; Sal. 72, 6.

BEMÆRK: ‘I sundhed som i sygdom er rent vand en af himlens dyrebareste velsig-
nelser. Dets rigtige anvendelse befordrer sundheden. Det er den drik, som Gud be-
stemte til at slukke tørsten hos mennesker og dyr. Nydt i rigelig mængde bidrager
det til at stille organismens behov og støtte naturen i dens kamp mod sygdom... Jeg
bør spise sparsomt og dermed lette mit system for unødvendige byrder og fremme
munterhed og give mig selv fordelene ved passende motion i den friske luft. Jeg
bør bade ofte og drikke frit af rent, blødt vand... Vand kan bruges på mange måder
til at lindre lidelse. En drik af klart, varmt vand, som tages inden spisning (ca. en
halv liter), vil aldrig skade, men snarere være gavnligt... Tusinder, som kunne have
levet, er døde af mangel af rent vand og ren luft... De behøver disse velsignelser for
at blive raske. Hvis de vil blive oplyst og lade medicin være og vænne sig selv til
udendørs motion og til at lufte deres huse sommer og vinter og bruge blødt vand til
at drikke og bade sig i, vil de være forholdsvis raske og lykkelige, i stedet for at
slæbe sig igennem en ynkelig eksistens.’ Counsels on Diet & Foods, s. 419.

6. Hvordan beskriver Bibelen det skønne af sollys? 2 Sam. 23, 4; Præd. 11, 7.

BEMÆRK: ‘Hvis I vil have jeres hjem til at være liflige og indbydende, så gør dem
lyse med luft og solskin. Fjern jeres tunge gardiner, åbn vinduerne, åbn skodderne
og nyd det rige sollys, selv hvis det er på bekostning af farverne på jeres gulvtæp-
per. Det dyrebare sollys kan falme jeres gulvtæpper, men det vil give en sund farve
på jeres  børns kinder.  Hvis I har Guds tilstedeværelse og har alvorlige,  kærlige
hjerter, vil et beskedent hjem gjort lyst af luft og sollys og venligt af uselvisk gæst-
frihed være for jeres familie og for den trætte rejsende som en himmel hernede. ’
Testimonies, bind 2, s. 527.

7. Hvordan beskriver Bibelen velsignelserne ved vinden? Højs. 4, 16.

BEMÆRK: ‘I den kølige aften kan det være nødvendigt at beskytte sig mod kulde
med ekstra tøj; men der bør være en fri cirkulation af ren luft gennem værelset,
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mens man sover. Himmelens frie luft om dagen eller natten er en af de rigeste vel-
signelser, vi kan nyde. Frisk luft vil rense blodet, opfriske legemet og hjælpe med
at gøre det stærkt og sundt. Den styrke, der fremkaldes, vil afspejle sig på sindet og
give det stemning og klarhed, så vel som en grad af fatning og ro. Den stimulerer
appetitten på en sund måde, gør fordøjelsen af mad mere fuldkommen og fremkal-
der god, sød søvn. At bo i lukkede, dårligt ventilerede værelser svækker systemet,
gør sindet trist, huden gusten og cirkulationen svag; blodet flyder trægt, fordøjelsen
er sinket, og systemet gøres især følsom over for kulde. Man bør vænne sig så me-
get til frisk, kølig luft, så man ikke bliver påvirket af mindre ændringer i temperatu-
ren.’ Christian Temperance & Bible Hygiene, s. 104. 

‘Sød er arbejderens søvn’

8. Hvordan beskriver salmisten velsignelserne ved hvile? Sal. 127, 2.

BEMÆRK: ‘De, som altid har travlt, og som udfører deres daglige pligter med glæ-
de, er de lykkeligste og nyder den bedste sundhed. Den sunde træthed, som er et re-
sultat af velreguleret arbejde, sikrer ham fordelene ved opfriskende søvn. Erklærin-
gen om, at mennesket må slide for sit daglige brød og løftet om fremtidig glæde og
herlighed,  kom begge fra den samme trone og er begge velsignelser.’  Christian
Temperance & Bible Hygiene, s. 97.

9. Hvilken hvile gav Herren alle? 2 Mos. 23, 12.

BEMÆRK:  ‘Herrens sabbat er en dag til hvile fra arbejde; og kosten på den dag
bør være enklere, og man bør spise mindre af den end på de seks arbejdsdage, fordi
vi ikke får den motion på sabbatten, som vi får på de andre ugedage. Mange har be-
gået fejl ved ikke at øve selvfornægtelse på sabbatten. Ved at tage fulde måltider
som på de seks arbejdsdage sløves deres sind, de er dumme og ofte døsige; nogle
lider af hovedpine. Sådanne har ingen rigtig andægtige følelser på sabbatten, og
den velsignelse, der hviler over sabbatten, viser sig ikke at være en velsignelse for
dem.’ Spirit of Prophecy, bind 1, s. 226.

10. Hvilke særlige velsignelser lover Gud dem, som opdager sabbatshvilen?
Es. 58, 13-14.

BEMÆRK: ‘Hold Herrens hellige sabbat for øje gennem hele ugen, for den dag
skal helliges Guds tjeneste. Det er en dag, hvor hænderne skal hvile fra verdslig be-
skæftigelse, hvor sjælens behov skal få særlig opmærksomhed. Sabbatten – åh! gør
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den til den behageligste, mest velsignet dag i hele ugen. Forældre kan og bør vise
deres børn opmærksomhed og læse de mest tiltrækkende dele af bibelhistorien for
dem og lære dem at ære sabbatten og holde den i overensstemmelse med budet. De
kan gøre sabbatten til en fryd, hvis de vil følge den rigtige kurs. Børnene kan være
interesseret i god læsning eller i samtale over deres sjæles frelse. En del af dagen
bør alle have anledning til at være udendørs. Lad deres unge sind blive knyttet til
Gud i naturens skønne omgivelser, og henled deres opmærksomhed på hans kærlig-
hed til menneskene, som den kommer til syne i hans skaberværk. Ved at betragte
de skønne ting, han har skabt, vil de ledes til at se på ham som en mild, kærlig
Fader. Når Guds karakter stilles i kærlighedens, godhedens og skønhedens tiltræk-
kende lys, ledes de til at elske ham. Sabbatten er det gyldne spænde, som forener
Gud og hans folk. Det betyder evig frelse at helligholde sabbatten til Herren.’ My
Life Today, s. 287. 

‘Stol på Herren’

11. Hvordan udtrykte David velsignelserne ved at have tillid til Gud? Sal. 37, 
3-5.

BEMÆRK:  ‘Uden guddommelig kraft kan ingen ægte reform blive virkeliggjort.
Menneskers sløve moralske sanser må vækkes. De må ledes til at forstå fordelene,
der fås ved at adlyde indbydelsen: “Lad ham ty til min styrke, så han kan slutte fred
med mig, og han skal slutte fred med mig.” De må ledes til at se deres behov for en
kærlig,  syndtilgivende Frelser.  Han, som er menneskets Skaber og Genløser,  vil
være en Genopretter for alle, som stoler på ham. Mens Satan er ødelæggeren, er
Kristus Genopretteren. Folket må oplyses til at forstå, at det er synd at ødelægge
deres fysiske, mentale og åndelige energier. Og de må forstå, hvordan man samar-
bejder med Gud i deres genoprettelse. Ved tro på Kristus kan de sejre over vanen
med  at  bruge  sundhedsødelæggende  stimulanser  og  narkotika.’  Sanitarium
Announcement, 1. januar, 1900.

12. Hvilket vidnesbyrd giver David om sin egen erfaring med at stole på Gud?
Sal. 34, 7-11.

BEMÆRK: ‘“Da skal du frydes over Herren.” Han er din kraft, din sundhed, dit liv
og din frelse. Stol på ham hvert øjeblik. Bed til ham og bed ham bevare dig i din
udgang og din indgang. Bed ham bevare din sjæl, så den ikke bedrages af fjenden. ’
Sermons & Talks, bind 1, s. 352.
‘Lægekunsten kan praktiseres på mange måder; men der er kun én måde, som Him-
melen anerkender. Guds lægemidler er naturens enkle midler, der ikke vil bebyrde
eller svække organismen på grund af deres kraftige virkninger. Frisk luft og vand,
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renlighed, en rigtig kost, et rent liv og en sikker fortrøstning til Gud udgør midler,
som tusinder savner og derfor går døden i møde... Frisk luft, legemsbevægelse, rent
vand og rene, propre omgivelser er med ringe bekostning tilgængelige for alle.’
Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 120.
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‘Troens bøn’

UDENADSVERS: ‘Er nogen iblandt jer syg, skal han kalde menighedens æld-
ste til sig, og de skal bede over ham efter at de i Herrens navn har salvet ham med
olie. Så vil troens bøn frelse den syge, og Herren skal rejse ham fra sygelejet, og
har han begået synder, skal det tilgives ham.’ Jak. 5, 14-15.

STUDIEHJÆLP: The Faith I Live By, s. 315.

Indledning
‘Når vi gør alt, hvad vi kan, for at have sundhed, kan vi forvente, at de velsigne-

de resultater vil følge, og vi kan bede Gud i tro om at velsigne vore anstrengelser
for bevare sundheden. Han vil besvare vore bønner, dersom hans navn kan blive
æret derved. Men lad alle forstå, at de har et arbejde at udføre. Gud vil ikke arbejde
på en mirakuløs måde for at bevare menneskers helbred, som følger en sikker kurs
for at gøre sig selv syge ved deres ligegyldighed over for sundhedslovene.’ A Call
to Medical Evangelism & Health Education, s. 35. 

Lektiens mål: At vise Bibelens lære angående bøn for de syge.

‘Tænkt ondt i mit hjerte’

1. Hvad er en meget vigtig betingelse for få bønnesvar? Sal. 66, 18.

BEMÆRK: ‘At bede en sådan bøn er en meget højtidelig handling og bør ikke fo-
retages uden omhyggelig overvejelse. Det bør gøres klart for dem, som ønsker bøn
for genoprettelsen af sundheden, at overtrædelsen af Guds lov, enten naturlig eller
åndelig, er synd, og at synd må bekendes og aflægges, for at de kan modtage hans
velsignelse.’ The Faith I Live By, s. 315.
‘Gud har vist mig, at de, som holder Guds bud, ikke skal have noget at gøre [med
salvelse og speciel bøn] for dem af de syge, som dagligt træder dem under fode,
medmindre det er i særlige tilfælde, hvor sjæle er overbeviste om sandheden og er
besluttede på at følge den. Skillemuren mellem dem, der holder budene, og dem,
der træder dem under fode, bør opretholdes.’ Pastoral Ministry, s. 233.

2. Hvad må vi også gøre foruden at bekende vore synder? Joh. 8, 12.

BEMÆRK: ‘Nogle har været letsindige med sundhed og liv, siden lyset i klare strå-
ler har skinnet på dem; men de har ikke givet agt på lyset og har heller ikke vandret
varsomt. Dog anmoder de om Guds folks bønner og sender bud efter menighedens 

80



Lektie 13: 22. – 28. september
ældste. Dersom de igen fik sundhedens velsignelse, ville mange af dem følge den
samme kurs af ligegyldig overtrædelse af naturens love, medmindre de bliver op-
lyst og helt forvandlede. Synd har bragt mange af dem, hvor de er, til en tilstand af
sinds svaghed og legemes svækkelse. Skal bøn opsendes til himmelens Gud, for at
han kan helbrede dem her og nu uden at udspecificere nogen betingelser? Jeg siger:
Nej, afgjort nej.’ Counsels on Health, s. 373.

‘Om nogen attrår liv’

3. Hvilken anden særlig synd skal vi ransage vort liv for? Mal. 3, 8-10.

BEMÆRK: ‘Hvis du har syndet ved at tilbageholde tiende og offergaver fra Gud,
bekend din skyld til Gud og til menigheden og adlyd den befaling, som du har fået:
“Bring hele tienden til forrådshuset, så der kan være mad i mit hus; sæt mig på prø-
ve dermed, siger Hærskarers Herre, om jeg da ikke åbner eder himmelens sluser og
udøser velsignelse over eder i overmål.”’ Counsels on Health, s. 374.

4. Hvilken anden synd skal aflægges? Sal. 34, 12-13.

BEMÆRK: ‘At bede for de syge er en meget højtidelig handling, og vi bør ikke be-
give os af på dette i nogen ligegyldig, forhastet måde. Det bør undersøges, om de,
der ønsker at blive velsignet med sundhed, har hengivet sig til ond tale, fremmed-
gørelse og splid. Har de sået splid blandt menighedens brødre og søstre? Hvis disse
ting er blevet begået, skal de bekendes til Gud og menigheden. Når fejltrin er blevet
bekendt, kan forbønsemnerne fremstilles for Gud i alvor og tro, som Guds Ånd be-
væger dig til.’ Counsels on Health, s. 374.

5. Hvilken advarsel og hvilket råd giver Paulus de kristne? 1 Kor. 3, 16-17;
6, 19-20.

BEMÆRK: ‘Skal bøn opsendes til himmelens Gud, for at han kan helbrede dem
her og nu uden at udspecificere nogen betingelser? Jeg siger: Nej, afgjort nej. Hvad
skal da gøres?  Fremsæt  deres  sager  foran  ham, som kender ethvert  individ ved
navn. Fremsæt disse tanker for de personer, som kommer og anmoder om dine bøn-
ner: Vi er mennesker; vi kan ikke læse hjertet eller kende jeres livs hemmeligheder.
Disse kendes kun af jer og Gud. Hvis I nu omvender jer fra jeres synd, dersom
nogen af jer kan se, at I ved noget tilfælde har vandret modsat det lys, Gud har gi -
vet jer, og har forsømt at ære legemet, Guds tempel, men ved forkerte vaner har de-
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graderet legemet, som er Kristi ejendom, bekend disse ting til Gud.’  Counsels on
Health, s. 373.

Herren, som ‘læger alle dine sygdomme’

6. Hvem er det, der udøver helbredelsesgerningen? Sal. 103, 1-3; 2 Mos. 15,
26.

BEMÆRK: ‘“Troens bøn vil frelse den syge” Ingen menneskelig kraft kan frelse
den syge, men ved troens bøn har den mægtige Læge opfyldt sit løfte for dem, som
har påkaldt hans navn. Ingen menneskelig kraft kan tilgive synd eller frelse syn-
deren. Ingen kan gøre dette, men Kristus, den barmhjertig læge af legeme og sjæl.’
Selected Messages, bind 3, s. 295. 
‘Tilhængerne af næsten alle former for spiritisme hævder at have kraft til at helbre-
de sygdom... Og der er mange, selv i denne kristne tidsalder, som går til disse hea -
lere,  i  stedet  for  at  stole på den levende Guds kraft  og velkvalificerede  kristne
lægers dygtighed.’ Second Advent Review & Sabbath Herald, 15. januar, 1914.
‘Kristus er den store mirakel-udøver. Al ære tilhører ham.’ Selected Messages, bind
2, s. 54.

7. Hvem skal vi sætte vores lid til, når vi beder om helbredelse? Sal. 9, 11;
34, 4-5. (Se Sal. 118, 8.)

BEMÆRK: ‘Eftersom der ikke er nogen helbredende kraft i noget menneske, må vi
stole på Gud, som elsker os, og som gav sig selv for os. Om vi lever eller dør, er vi
Herrens. Du har en medlidende, kærlig, barmhjertig Genløser, som elsker dig, som
velsigner dig. Han vil ikke efterlade eller svigte dig. Han, som forstår alles nuvæ-
rende og fremtidige historie, vil gøre det, som er til vort bedste og sit navns ære.
Jesus elsker dig, og han velsigner dig. Hans løfte er sikkert. Kristus er Genoprette-
ren, Satan er ødelæggeren. Det eneste, som mennesker kan gøre, er ubetinget at føl-
ge Herrens ord. I dette gør de deres del. Vil Herren svigte i at gøre hans del? Frem-
sæt dine bønner til nådens trone, og så vent, tillidsfuld og håbefuld.’ The Upward
Look, s. 375.

‘Ikke min vilje’

8. Hvad må vi i vore bønner altid holde fremmest i vort sind? 1 Joh. 5, 14-15.
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BEMÆRK: ‘I bøn for de syge er det ikke et tegn på vantro at blive ved med at sige:
“Dersom det kan være til din ære, gør dette for os, vi vil prise dig og ophøje dit hel-
lige navn... I alle mine bønner siger jeg: “Ikke vor vilje, men din, o Herre, blive
gjort.” Han ved, at dette ikke er en vantroens bøn, men en bøn i fuldkommen tillid
til, at Gud ved, hvad der er bedst. Vort arbejde er at bede, at tro og at vente tål-
modigt på ham, som er vor Frelser. Jeg beder: “O Gud, den levende Gud, åbenbar
dig selv. Gør din kraft kendt for dit folk, og må denne sygdom resultere til vort
bedste og dit navns ære.” Der er ikke en tråd af vantro i denne bøn, men fuldkom-
men overgivelse til Guds vilje, som er mægtig til at frelse helt og fuldt alle, som
tror på ham. Lige meget hvilke uheldige omstændigheder, der vedrører sagen, så
går vi ikke efter det ydre. Gud ønsker, at vi ubetinget skal stole på ham, og hvis det
er til vort bedste og til hans navns ære at gøre gerningen, vil den blive gjort. Vi skal
vente. Herrens kraft er uden grænse. Vi stakkels mennesker behøver at rense vore
sjæle, så den ikke ødelægger os, når Herren virker for os. Dette er årsagen til, at så
få af de syge bliver helbredt. Dersom de blev helbredt, ville mennesker blive ophø-
jet i selvagtelse. Vi må lære af Jesus at være sagtmodige og ydmyge, og vi skal fin-
de hvile for vore sjæle.’ The Upward Look, s. 375.

9. Hvilket eksempel viste vor Frelser os i sine bønner? Luk. 22, 42.

BEMÆRK: ‘Vi ved, at Gud hører os, hvis vi beder i overensstemmelse med hans
vilje. Men at trænge frem med vore bønner uden en overgivende ånd er ikke rigtigt;
vore bønner må antage en bedende form og ikke en befalende form. Der er tilfælde,
hvor Gud virker på en afgjort måde ved sin guddommelige kraft i genoprettelsen af
sundhed. Men ikke alle de syge bliver helbredt. Mange bliver lagt til hvile i Jesus.
Vore ønsker og interesser bør underlægges hans vilje.’ The Faith I Live By, s. 315.

‘Vi er Herrens’

10. Hvilken overgivelse til Guds vilje åbenbarede Paulus? Rom. 14, 8.

BEMÆRK: ‘Tvivl ikke et øjeblik på, at Gud elsker dig. Han elsker dig, og han gi-
ver dig bevis på sin kærlighed. Tak vor himmelske Fader for en kærlig Frelser, som
kan frelse sjæl og legeme til det yderste.’ The Upward Look, s 375. 
‘Sød fred gennemtrængte min sjæl, og mit hjerte hvilede i Jesu Kristi evangeliums
håb og tro. Jeg havde grebet hans styrke, og min fred var som en flod, og dog var
jeg ikke helbredt for min lidelse. Men jeg kunne hvile i fuldkommen sikkerhed, for
Kristus var mit håb, min Genløser, mit liv og min glædes krone. Jeg havde en me-
get taknemmelig følelse over for min Frelser, en følelse af hans kærlighed og be-
skyttelse, som om jeg kunne stole på ham uden nogen frygt for den meget frygtede
hjemrejse. Min elskede Frelsers ansigt blev så tydeligt vist mig, idet han så på mig i
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medlidenhed  og  med  sine  hænder  udbredt  sagde:  “Fred  være  med  dig.”’
Manuscript Releases, bind 18, s. 125.

11. Hvilken lignende tillid til Gud udviste Job midt i sine lidelser? Job 13, 15a.

BEMÆRK: ‘Herren tillader os at komme i situationer, som udvikler vor karakter.
Vi vokser i vor kristelige erfaring, når vi giver Herren det, som tilkommer ham, af
tiende og gaver. Vi har alle mødt vanskeligheder i livet. Det lærer os at have tillid
til Gud og søge ham mere inderligt i bøn. Vor tro vokser med vore erfaringer. Li-
delsen lutrer og renser vor tro og vor karakter. Det er i de vanskelige dage, Kristus
bliver dyrebar for os. I vil få grund til at sige: “Jeg venter ham!” (Job 13, 15). Farer,
lidelser, sorg og død giver os anledning til at bekende vor tro på Kristus.’ På fast
grunn, bind 1, s. 113.

‘Ej heller pine skal være mere’

12. Helbreder Gud altid ved mirakler? 2 Kong. 20, 7. Se Kol. 4, 14.

BEMÆRK: ‘Den opfattelse, du har, om at ingen hjælpemidler skal bruges til den
syge, er forkert. Gud læger ikke den syge uden ved hjælp af de lægemidler, som er
inden for menneskets rækkevidde, eller når mennesker nægter at benytte de enkle
lægemidler,  som Gud har tilvejebragt,  sådan som ren luft og rent vand. Der var
læger på Kristi tid og i apostlenes dage. Lukas kaldes for den elskede læge. Han
stolede på, at Herren ville dygtiggøre ham, når det gjaldt at anvende lægemidler.
Hvorfor fik kong Ezekias ikke lov til at opleve Guds direkte, helbredende kraft, da
Herren fortalte ham, at han ville spare hans liv i femten år, og som tegn på at han
ville opfylde sit løfte lade solen gå ti grader tilbage? Han sagde, at han skulle tage
et figenblad og lægge det på det syge sted, og dette naturlige lægemiddel, velsignet
af Gud, helbredte ham. Naturens Gud leder også nu det menneskelige redskab til at
bruge naturlige lægemidler.’ På fast grunn, bind 2, s. 284-285.

13. Hvilke løfter kan den kristne se frem til? Åb. 21, 3-5. 

BEMÆRK: ‘I de forløstes hjem vil der ikke være nogen tårer. Ingen begravelser og
ingen tegn på sorg. “Ingen indbygger siger: ‘Jeg er syg!’ Folket der har sin synd
forladt.” Es. 33, 24. En vældig bølge af lykke flyder frem og bliver dybere, efter -
som evigheden ruller. Lad os med dyb alvor betænke de kommende velsignelser.
Lad vor tro trænge gennem hver mørk sky og beskue ham, som døde for verdens
synder. Han har åbnet paradisets porte for alle, som tager imod ham og tror på ham.
Lad de trængsler, som smerter os så dybt, blive gavnlige lærdomme, som lærer os
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at trænge fremad imod målet, den sejrspris, til hvilken vi er kaldet i Kristus Jesus.
Lad tanken om Herrens snare komme opmuntre os. Lad dette håb glæde vore hjer-
ter. Vi er på vej hjemad. Han, som elskede os så meget, at han ville dø for os, har
bygget en stad for os. Det ny Jerusalem er vort hvilested. Der bliver ingen sorg i
Guds stad - ingen klage - ingen knuste forhåbninger og sårede følelser skal begræ-
des. Snart skal sorgens dragt ombyttes med bryllupsdragten. Snart skal vi overvære
kroningen af vor Konge. De, hvis liv er blevet skjult med Kristus, de, som på denne
jord har stridt troens gode strid, skal skinne med Forløserens herlighed i Guds rige.
Det vil ikke vare længe, før vi skal se ham, i hvem vort håb om evigt liv findes. I
hans nærværelse vil alle trængsler og lidelser i dette liv blive som intet. Se opad, se
opad, og lad stadig din tro forøges. Lad denne tro lede dig langs den snævre sti,
som fører gennem Guds stads porte og ind i det store hinsides. Den vidtstrakte,
ubegrænsede fremtid af herlighed, som tilhører de forløste.’ The Faith I Live By, s.
362.
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Efterskrift

‘Nu angående det, vi kan gøre for os selv. Der er et punkt, det kræver omhyggelig
og eftertænksom overvejelse. Jeg må blive bekendt med mig selv. Jeg må hele tiden
lære, hvordan jeg skal passe på denne bygning, legemet, som Gud har givet mig, så
jeg kan bevare det i den allerbedste sundheds tilstand. Jeg må spise de ting, som vil
være til mit bedste fysisk, og jeg må være sørge omhyggeligt for at have mit tøj så-
ledes, at det bidrager til en sund blodcirkulation. Jeg må ikke berøve mig selv for
motion og luft. Jeg må få alt det sollys, som det er muligt for mig at få. Jeg må have
visdom til at være en trofast vogter af mit legeme. Jeg gør meget uklogt i at gå ind i
et koldt rum, mens jeg sveder; jeg viser, at jeg er en uklog husholder ved at tillade
mig selv at sidde i træk og således udsætte mig selv for forkølelse. Jeg gør uklogt i
at sidde med kolde fødder og lemmer og dermed drive blodet væk fra yderpunkter-
ne til hjernen eller de indre organer. Jeg må altid beskytte mine fødder i fugtigt
vejr. Jeg må spise regelmæssigt af den sundeste mad, som vil lave blod af den bed-
ste kvalitet, og jeg må ikke arbejde uafholdende, hvis det er i min magt at undgå
dette. Og når jeg overtræder de love, som Gud har grundlagt i mit legeme, skal jeg
angre og reformere og stille mig selv i den gunstigste tilstand under de læger, Gud
har tilvejebragt – ren luft, rent vand og det helbredende, dyrebare sollys. Vand kan
bruges på mange måder til at lindre lidelse. En drik af klart, varmt vand, som tages
inden spisning (ca. en halv liter), vil aldrig skade, men snarere være gavnligt. En
kop te tilberedt af katteurt vil berolige nerverne. Humlete vil fremkalde søvn. Hum-
leomslag over maven vil lindre smerte. Hvis øjnene er svage, hvis der er smerte i
øjnene eller betændelse, vil bløde flonelsstykker, dyppet i varmt vand og salt, brin-
ge hurtig lindring. Når hovedet er tæt, vil lindring opnås, hvis fødderne og lemmer-
ne lægges i et bad med lidt sennep. Der er mange flere enkle lægemidler, som vil
gøre meget for at gengive legemet sundhed. Herren forventer, at vi bruger alle disse
enkle midler for os selv, men menneskets nød er Guds anledning. Hvis vi forsøm-
mer at gøre det, som er inden for næsten alle familiers rækkevidde og beder Herren
om lindring for smerte, når vi er for dovne til at gøre brug af disse midler indenfor
vor rækkevidde, er det bare formastelse. Herren forventer, at vi skal arbejde for at
få mad. Han foreslår ikke, at vi skal høste, medmindre vi bryder græstørven, pløjer
jorden og kultiverer afgrøden. Så sender Gud regnen og solskinnet og skyerne for
at få afgrøden til at vokse. Gud virker, og mennesket samarbejder med Gud. Så er
der såtid og høst. Gud har fået urter til at vokse frem af jorden til menneskets brug,
og hvis vi forstår, hvordan man bruger disse rødder og urter og gør rigtigt brug af
dem, vil der ikke være et behov for at rende til læge så ofte, og folk vil være meget
sundere, end de er i dag. Jeg tror på at påkalde den store Læge, når vi har anvendt
disse midler, som jeg har nævnt.’

Paulson Collection, s. 28-29
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