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Forord

Salomons  guddommeligt  inspirerede  visdom fandt  udtryk  i  lovsange  og  talrige
ordsprog. “Han fremsagde 3000 tankesprog, og tallet på hans sange var 1005. Han
talte om træerne lige fra cederen på Libanon til ysopen, der vokser frem af muren;
og han talte om dyrene, fuglene, krybdyrene og fiskene.” 1 Kong. 4, 32-33.

Salomons  ordsprog  rummer  principper  for  et  helligt  levned  og  en  høj
målsætning,  principper,  som  er  af  himmelsk  oprindelse  og  resulterer  i
gudfrygtighed; principper, som burde være bestemmende for alle handlinger i livet.
Det var den vide udbredelse, som disse principper fik, der gjorde begyndelsen af
Salomons regeringstid til en periode med både moralsk og materiel fremgang.

“Lykkelig den, der har opnået visdom,” skrev han, “den, der vinder sig indsigt;
thi den er bedre at købe end sølv, bedre at vinde end guld; den er mere værd end
perler, ingen klenodier opvejer den; en række af dage er i dens højre, i dens venstre
rigdom og ære; dens veje er liflige veje, og alle dens stier er lykke; den er et livets
træ for dem, der griber den, lykkelig den, som holder den fast!” Ordsp. 3,13-18.

“Køb visdom for det bedste, du har, køb forstand for alt, hvad du har.” Ordsp.
4,7. “Herrens frygt er visdommens begyndelse.” Sal. 111,10. “Herrens frygt er had
til det onde. Jeg hader hovmod og stolthed, den onde vej og den falske mund.”
Ordsp. 8,13.

Profeter & Konger, s. 21.

Redaktørens bemærkning:  Sammenskrivningen af disse lektier var resultatet af
meget hårdt arbejde over adskillige år hos to af Guds trofaste tjenere, som føler, at
megen  visdom  der  behøves  i  disse  sidste  dage,  kan  findes  ved  at  studere
Ordsprogenes Bog. Beslutningen om at inkludere ‘spørgsmål til eftertanke’ for at
gøre personlige anvendelser af visdommen, der findes i denne bog, er deres.

Disse lektier er for en stor del deres eget arbejde, min del har været begrænset
først til at redigere dem til det format, der normalt bruges i disse lektier, for det
andet at tilpasse dem endnu mere den overordnede mission for  Truth for Today
sabbatskolelektier, som er ‘at berede et folk for Herren.’ For det tredje, at sikre, at
de spørgsmål, der blev stillet, blev tydeligere besvaret af de foreslåede bibelvers.
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Lektie 1: 27. september – 3. oktober  
‘Alt er tomhed’

UDENADSVERS: ‘Enden på sagen, når alt er hørt, er: frygt Gud og hold hans bud!
Thi det bør hvert menneske gøre.’ Præd. 12, 13. 
STUDIEHJÆLP: Profeter & Konger, kap. 5.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Kong. 11, 1-4.
LEKTIENS MÅL: At forstå hvorfor livet uden Gud er tomhed.

Indledning
‘Gennem  alle  tider  har  menneskers  nysgerrighed  fået  dem  til  at  søge  efter
kundskabens træ; og ofte mener de, at de plukker en frugt, som har stor betydning,
hvor de dog ligesom Salomon ved sin ransagning opdager, at det alt sammen kun er
endeløs  forfængelighed  og  tomhed i  sammenligning  med den  sande gudsfrygts
visdom, som de vil erfare ved Guds hellige stads porte. Menneskers ærgerrighed
har søgt efter den slags visdom, der kan bringe dem ære og selvforherligelse og
magt. Sådan blev Adam og Eva påvirkede af Satan, indtil Gud mistede sin magt
over dem, og deres undervisning hos løgnens fader begyndte, for at de kunne få den
kundskab, som Gud havde nægtet dem – at kende konsekvensen af overtrædelse.’
SDA Bible Commentary, bind 1, s. 1083. 

‘Ord af Prædikeren’

1. Hvem skrev Prædikerens Bog? Præd. 1, 1.

BEMÆRK: ‘Prædikerens Bog blev skrevet af Salomo i hans alderdom, efter at han
fuldt ud havde bevist, at al den glæde, som jorden er i stand til at give, er tomhed
og utilfredsstillende.  Han viser  der,  hvor  umuligt  det  er  for  verdens  tomhed at
dække sjælens længsel. Hans konklusion er, at det er visdom at nyde Guds gode
gaver med taknemmelighed og at gøre ret; for alle vore gerninger vil blive ført frem
for dommen. Salomos selvbiografi er en trist en. Han giver os beretningen om sin
søgen efter lykke. Han deltog i intellektuel stræben; han gav efter for sin kærlighed
til fornøjelse; han førte sine forretningsplaner ud i livet. Han var omgivet af hoffets
fascinerende  pragt.  Alt,  hvad  det  kødelige  hjerte  kunne  ønske,  stod  til  hans
rådighed; dog opsummerer han sin erfaring i denne triste optegnelse: ‟Jeg tænkte
ved mig selv: ‘Se, jeg har vundet større og rigere visdom end alle de, der før mig
var over Jerusalem, og mit hjerte har skuet visdom og kundskab i fylde.’ Jeg vendte
min hu til at fatte, hvad der er visdom og kundskab, og hvad der er dårskab og
tåbelighed; jeg skønnede, at også det er jag efter vind. Thi megen visdom megen 
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Lektie 1: 27. September – 3. oktober
græmmelse, øget kundskab øget smerte.” Præd. 1, 16-18.’ Health Reformer, 1. juni
1878. 

2. Hvilke lektier lærte livet Salomo? Præd. 1, 2-4. 13-14.

BEMÆRK: ‘Salomo havde store kundskaber,  men hans visdom var tomhed, for
han vidste ikke nok til at kunne stå moralsk uafhængigt, fri for synd, og med en
karakter  dannet  efter  det  guddommelige  mønster.  Salomo  har  fortalt  os  om
resultatet af sin granskning, sin store indsats og udholdenhed i sin forskning. Han
erklærer om sin visdom, at alt bare var tomhed.’ På fast grunn, bog 1, s. 245.

‘Om rigdommen vokser, agt ikke derpå’

3. Bringer penge og denne verdens ting lykke? Præd. 1, 14.

BEMÆRK: ‘Salomo sad på en trone af elfenben, trinene var lavet af rent guld og
flankerede af seks gyldne løver. Hans blik hvilede på højt kultiverede og smukke
haver  lige  foran  ham.  Haverne  udgjorde  et  smukt  syn  og  blev  så  vidt  muligt
indrettede  til  at  ligne  Edens  have.  Scener  af  svir,  musik,  sport  og  spil  blev
arrangeret til hans underholdning med et ekstravagant forbrug af penge. Men alt
dette bragte ikke lykke til kongen. Han sad på sin storslåede trone, hans rynkede
pande mørk af fortvivlelse. Udsvævelser havde efterladt deres præg på hans ansigt,
der engang var smukt og intellektuelt. Han blev sørgeligt forandret fra den unge
Salomo.’ SDA Bible Commentary, bind 3, s. 1165.

4. Hvilket  råd  havde  Gud  givet  for  at  standse  kongerne  fra  at  havne  i
frafald? 5 Mos. 17, 15-20.

BEMÆRK: ‘I flere hundrede år før Salomo kom på tronen, forudså Herren de farer,
som Israels kommende konger ville blive udsat for. Han meddelte derfor Moses,
hvorledes  de  skulle  forholde  sig.  Der  blev  givet  den  befaling,  at  Israels  konge
skulle “skaffe sig en afskrift af denne lov hos levitpræsterne.” Herren sagde videre:
“Han skal have den hos sig og læse i den alle sine levedage, at han kan lære at
frygte  Herren  sin  Gud,  så  han  tager  vare  på  alle  denne  lovs  ord  og  på  disse
anordninger og holder dem, for at hans hjerte ikke skal hovmode sig over hans
brødre eller vige til højre eller venstre fra budet, at han og hans sønner i lange tider
må have kongemagten i Israel.” 5 Mos. 17, 18-20.’ Profeter & Konger, s. 29.
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Lektie 1: 27. September – 3. oktober
‘Træk ikke i ulige åg med de vantro’

5. Hvad var en af de tilgrundliggende årsager til Salomos fald? 1 Kong. 3,
1a.

BEMÆRK: ‘I et forsøg på at knytte stærkere bånd til  det mægtige rige syd for
Israel vovede Salomo sig ind på forbuden grund. Satan vidste, hvorledes det ville
gå, hvis kongen var lydig, og i de første år, Salomo regerede – det var en gylden tid
på grund af kongens visdom, godhed og retfærdighed – bestræbte den Onde sig på
at  øve  en  indflydelse,  som  på  en  listig  måde  ville  undergrave  Salomons
principfasthed og lede ham bort fra Gud. Historien viser, at fjendens bestræbelser
lykkedes.  “Da nu Salomo havde fået kongedømmet sikkert i  hænde, besvogrede
han sig med Farao,  ægypterkongen,  idet han ægtede Faraos datter; og han førte
hende ind i Davidsbyen.” 1 Kong. 3, 1.’ Profeter & Konger, s. 30.

6. Hvordan søgte Salomo at udføre Herrens hensigt på sin egen måde,  og
hvilken befaling tilsidesatte han? 2 Kor. 6, 14.

BEMÆRK: ‘Men Salomo var begyndt  at  glemme ham, som var kilden til  hans
magt  og herlighed.  Efterhånden som indskydelserne  tog magten  over  fornuften,
voksede selvtilliden, og han forsøgte at  gøre Guds vilje på sin egen facon. Han
troede, at nabofolkene ville lære den sande Gud at kende, hvis han indgik politisk
forbund med dem, og de afsluttede handelstraktater. Han sluttede derfor pagt med
den ene nation efter den anden i strid med Guds hellige bud. Disse pagter blev ofte
beseglet ved, at han indgik ægteskab med hedenske prinsesser. Han fremhævede
nabofolkenes skikke på bekostning af Guds bud.’ Profeter & Konger, s. 30.

SPØRGSMÅL TIL EFTERTANKE: Hvordan kan vi undgå at gøre den fejltagelse
at forsøge at føre Herrens hensigt ud i livet på vor egen måde?

‘Til fremmede guder’

7. Hvad var resultatet af Salomos fremfærd? 1 Kong. 11, 3-5. Se også Neh.
13, 23-26.

BEMÆRK: ‘Salomo smigrede sig med, at  hans visdom og vandel ville få  hans
hustruer til at opgive afgudsdyrkelsen og tjene den sande Gud. Han troede også, at
de forbund, han havde sluttet, ville bidrage til at bringe nabofolkene i nær berøring
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Lektie 1: 27. September – 3. oktober
med Israel. Hvilket forfængeligt håb! Salomo begik en skæbnesvanger fejltagelse
ved at tro, at han var stærk nok til at modstå den indflydelse, som hans hedenske
omgangskreds øvede. Han blev også offer for et frygteligt bedrag, da han håbede,
at andre ville blive tilskyndet til at ære og adlyde Guds hellige forskrifter, skønt han
selv tilsidesatte dem.’ Profeter & Konger, s. 30.

8. Hvad ellers bidrog til Salomos frafald? 2 Krøn. 1, 15.

BEMÆRK: ‘På Salomons tid blev et stort antal mennesker velhavende,  men de
blev også udsat for de fristelser, som følger med rigdommen. Karakterens fine guld
mistede sin glans. Salomons fald skete så gradvis, at han var langt borte fra Gud,
før han selv var sig det bevidst. Næsten umærkeligt begyndte han at stole mindre
og mindre på Guds ledelse og velsignelse og mere og mere på sin egen styrke. Lidt
efter lidt ophørte han med at vise Gud den ubetingede lydighed, som skulle gøre
Israel  til  et  særskilt  folk.  Samtidig  indrettede  han  sit  liv  mere  og  mere  efter
nabofolkenes sikke. Han gav efter for de fristelser, som fulgte med hans fremgang
og hans ærefulde stilling, og glemte ham, som han skyldte sin velstand. Han satte
sig  det  ærgerrige  mål  at  overgå  alle  andre  folk  i  magt  og  storhed  og  brugte
Himmelens  gaver,  som  hidtil  var  blevet  benyttet  til  Guds  forherligelse,  til  at
forfølge  sine  egne  egoistiske  mål.  De  penge,  der  skulle  betragtes  som  betroet
ejendom og benyttes til at hjælpe værdigt trængende samt til at oplyse hele verden
om de principper,  som danner grundlaget  for et helligt  levned, blev egenkærligt
benyttet  til  at iværksætte hans ærgerrige planer.  Kongen var så fortryllet  af den
tanke, at han skulle overgå andre nationer i ydre pragt, at han fuldstændig overså
betydningen af at tilegne sig en smuk og ædel karakter.’ Profeter & Konger, s. 31.

‘I kan ikke tjene både Gud og mammon’

9. Hvad fortæller Guds ord os om det at prøve på at tjene Gud og mammon?
Matt. 6, 24.

BEMÆRK: ‘Salomo sad inde med en vidunderlig visdom, men verden drog ham
bort fra Gud. Nutidens mennesker er ikke stærkere, end han var, og de er lige så
tilbøjelige  til  at  give  efter  for  den  påvirkning,  som  bragte  ham  til  fald.  Gud
advarede Salomo imod den fare, som truede ham, og i vor tid advarer han også sine
børn imod at udsætte deres sjæl for fare ved at slutte kontakt med verden. “Drag
bort fra dem,” siger han, “og skil jer ud, ... og rør ej noget urent, så vil jeg tage
imod jer og være jer en Fader, og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren,
den Almægtige.” 2 Kor. 6, 17-18. Faren skjuler sig midt i velstanden. Rigdom og
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Lektie 1: 27. September – 3. oktober
ære har til alle tider frembudt en fare for ydmyghed og åndelighed. Det er ikke det
tomme bæger, som vi har svært ved at bære; det er det fyldte bæger, som må bæres
med forsigtighed. Prøvelser og modgang kan volde sorg, men velstand er farligst
for det åndelige liv. Hvis ikke et menneske til stadighed underkaster sig Guds vilje
og helliges af sandheden, vil velstand uundgåeligt bevirke, at menneskets medfødte
tilbøjelighed til selvophøjelse vækkes til live.’ Profeter & Konger, s. 33.

10. Hvilken konklusion nåede Salomo til, efter at han havde prøvet verdens
veje og fundet dem alle at være tomhed? Præd. 12, 13.

BEMÆRK:  ‘Han  giver  os  beretningen  om sin  søgen  efter  lykke.  Han  deltog  i
intellektuel stræben; han gav efter for sin kærlighed til fornøjelse; han førte sine
forretningsplaner ud i livet. Han var omgivet af hoffets fascinerende pragt. Men alt
dette bragte ikke lykke til kongen. Han sad på sin storslåede trone, hans rynkede
pande mørk af fortvivlelse. Udsvævelser havde efterladt deres præg på hans ansigt,
der engang var smukt og intellektuelt. Han blev sørgeligt forandret fra den unge
Salomo.  Hans  pande  var  furet  af  bekymring  og  misfornøjelse.  Hans  læber  var
forberedte til at bryde ud i bebrejdelser ved den mindste afvigelse fra hans ønsker.
Hans ødelagte nerver og hærgede legeme viste resultatet af at overtræde naturens
love. Han indrømmede et spildt liv, en forgæves søgen efter lykke. Vejen til sand
lykke forbliver den samme i alle tidsaldre. Tålmodig fortsættelse i at gøre godt vil
føre til ære, lykke og evigt liv.’ My Life Today, s. 167.

‘Enden på sagen’

11. Vi kan søge efter alle slags visdom, men hvad er virkelig det vigtigste, og
hvor finder vi det? Præd. 12, 13.

BEMÆRK: ‘I Bibelen er hele menneskets pligt angivet. Salomo siger: ‟Frygt Gud
og hold hans bud! Thi det bør hvert menneske gøre.” Guds vilje er åbenbaret i hans
skrevne ord, og dette er den vigtige kundskab. Menneskelig visdom er en hjælp,
men det  er ikke absolut nødvendigt  at kende disse ting. Den rejsende kan finde
stien,  som er  udstukket  for  de  genløste  at  gå  på,  og  der  vil  ikke  være  nogen
undskyldning for nogen som helst, der går fortabt ved misforståelse af Skrifterne. I
Bibelen  er  hvert  livsvigtigt  princip  erklæret,  hver  pligt  gjort  tydelig,  hver
forpligtelse åbenbar. Hele menneskets pligt er opsummeret af Frelseren. Han siger:
‟Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og med hele din sjæl. Du skal elske
din næste som dig selv.”’ Fundamentals of Christian Education, s. 186-187.
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Lektie 1: 27. September – 3. oktober
12. Hvad bør vi altid huske? Præd. 12, 14.

BEMÆRK:  ‘Hvert  menneskes  gerning  passerer  revy  for  Gud  og  indføres  som
troskab eller troløshed. Ud for hvert navn i Himlens bog indføres med frygtelig
nøjagtighed  hvert  forkert  ord,  hver  selvisk  handling,  hver  uopfyldt  pligt,  hver
hemmelig  synd  og  hver  underfundig  forstillelse.  Oversete  advarsler  eller
bebrejdelser fra Himlen, spildte øjeblikke, uudnyttede muligheder, indflydelse øvet
for godt eller ondt, med dens langtrækkende følger, alt er optegnet af den engel, der
fører bogen. Guds lov er den rettesnor, menneskers karakter og liv bedømmes efter
på dommens dag. Og den kloge mand siger: ‟Frygt Gud og hold hans bud! Thi det
bør hvert menneske gøre. Thi hver en gerning bringer Gud for retten.” Præd. 12,
13-14. Apostelen Jakob formaner sine brødre: ‟I skal tale og handle som de, der
skal dømmes efter frihedens lov.” Jak. 2, 12.’ Konfrontation, s. 397. 
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Lektie 2: 4. – 10. oktober
‘Snar til sin gerning’ 

UDENADSVERS: ‘Ser du en mand, som er snar til sin gerning, da skal han
stedes for konger, ikke for folk af ringe stand.’ Ordsp. 22, 29.

STUDIEHJÆLP: Uddannelse, kap. 15.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Rom. 12, 4-11.
LEKTIENS MÅL: At lære hvordan vil skal forvalte vore finansielle sager på

Guds måde.

Indledning
‘Der findes ikke nogen del af arbejdslivet, som Bibelen ikke giver vejledning om.
Dens  principper  for  flid,  ærlighed,  sparsommelighed,  mådehold  og  renhed  er
hemmeligheden til al virkelig fremgang. Disse principper, som de bliver formuleret
i Salomos ordsporg, er et skatkammer af praktisk visdom. Hvor kan købmanden,
håndværkeren eller arbejdslederen finde bedre retningslinjer for sig selv og sine
ansatte end i disse ord af vismanden.’ Det kristne hjem, s. 305.

‘Herrens er jorden’

1. Hvem er den virkelig ejer af alt? Sal. 24, 1.

BEMÆRK: ‘Det, som ligger til grund for uangribelighed i forretningsanliggender
og  for,  at  disse  virkelig  skal  lykkes,  er  erkendelsen  af,  at  Gud  ejer  alt.  Som
alverdens Skaber er han den oprindelige ejer. Vi er hans forvaltere. Alt, hvad vi
ejer, er blevet os betroet af ham, for at vi skal bruge det efter hans anvisning. Dette
er en forpligtelse, der påhviler hvert eneste menneske. Den står i forbindelse med
alt, hvad der har med menneskelig virksomhed at gøre. Hvad enten vi erkender det
eller ej, så er vi husholdere, der af Gud er udstyret med evner og muligheder, og
som har fået vor plads tildelt her i verden for at udrette det arbejde, som han har
anvist os.’ Uddannelse, s. 138.
  
2. Skal vi udføre vort arbejde med flid? Ordsp. 22, 29. Se også Ordsp. 14, 23.

Betragt Præd. 9, 10.

BEMÆRK:  ‘De  mange  påmindelser  om flid  både  i  Det  Gamle  og  i  Det  Nye
Testamente antyder klart det intime forhold, der består mellem vore livsvaner og
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vore  religiøse  følelser  og øvelser.  Det  menneskelige  sind og legeme er  således
indrettet, at rigelig øvelse er nødvendig for en rigtig udvikling af alle evner og 
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Lektie 2: 4. – 10. oktober
kræfter. Medens mange er for meget optaget med timelig gerning, går andre til den
modsatte yderlighed og arbejder ikke tilstrækkeligt til at underholde sig selv eller
de andre,  der er afhængige af dem. Broder____ er en af disse.  Medens han har
stillingen som hus-bond (hus-bånd) for sin familie, er han det i virkeligheden ikke.
De tungeste ansvar og byrder lader han hvile på sin hustru, medens han hengiver
sig til skødesløs dovenskab eller har travlt med småting, der kun betyder lidt for
familiens underhold. Han kan sidde i timevis og passiare med sine sønner eller med
sine naboer om ting, som er af ringe betydning. Han tager forholdene med ro og
nyder tilværelsen, medens hustruen og moderen gør det arbejde, som må gøres for
at tilberede den mad, der skal spises, og sy tøjet, der skal bruges. Denne broder er
en fattig mand og vil altid være en byrde for samfundet, medmindre han gør brug af
de privilegier, Gud har givet ham, og bliver en mand.’ Vejledning for menigheden,
bind 2, s. 39.

‘Vær ikke lunkne i jeres iver’

3. Hvad fører mangel på flid til? Ordsp. 10, 4. Betragt Ordsp. 6, 10-11. 

BEMÆRK: ‘Den religion, du bekender dig til, gør det lige så meget til din pligt at
benytte din tid i de seks arbejdsdage som til at overvære møde på sabbatten. Du er
ikke flittig til at arbejde. Du lader timer og dage og endog uger gå hen, uden at du
bestiller noget. Den bedste prædiken, du kunne holde for verden, ville være at vise
en afgjort reform i dit liv og drage omsorg for din egen familie. Apostelen siger:
‟Hvis nogen ikke søger for sine slægtninge,  især da for sine husfæller,  har han
fornægtet troen, ja, er værre end en vantro.”’ Vejledning for menigheden, bind 2, s.
40.

4. Hvad er udfaldet af hårdt arbejde? Ordsp. 28, 19. Betragt 1 Mos. 3, 17-19.

BEMÆRK: ‘Hvad du behøver,  min broder, er aktiv bevægelse.  Hvert træk i dit
ansigt og hver åndsevne hos dig antyder dette. Du synes ikke om hårdt arbejde, ej
heller om at tjene dit brød i dit ansigts sved. Men dette er Guds forordnede plan i
livets økonomi.’ Vejledning for menigheden, bind 2, s. 42.

‘Stræb efter det, der er godt i alle menneskers øjne’

5. Hvad bliver  vi  fortalt  om dem,  som samler  sig rigdomme  ved uærlige
metoder? Ordsp. 21, 6.
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Lektie 2: 4. – 10. oktober

BEMÆRK: ‘Salmistens ord: ‟Din munds lov er mig mere værd end guld og sølv i
dynger” (Sal. 119, 72), forkynder det, som er sandt også fra andre synspunkter end
det religiøse.  De forkynder en ubetinget sandhed og en sandhed, der anerkendes
inden for forretningsverdenen. Selv i denne pengebegærlighedens tidsalder, hvor
konkurrencen er så hård og fremgangsmåden så samvittighedsløs, indrømmes det
stadig  i  vide  kredse,  at  for  en  ung  mand,  der  skal  begynde  sin  livsbane,  er
retskaffenhed,  flid,  mådehold,  renhed  og  sparsommelighed  en  mere  værdifuld
kapital end et hvilket som helst pengebeløb.’ Uddannelse, s. 137-138. 

6. Hvad bliver vi fortalt om dem, som søger at blive rige hurtigt? Ordsp. 28,
20. 22. Betragt Ordsp. 13, 11.

BEMÆRK:  ‘Mange  rige  mennesker  har  fået  deres  rigdom  ved  nøjeregnende
handel,  ved  at  drage  fordel  til  sig  selv  på  bekostning  af  deres  fattigere
medmennesker eller deres brødre,  og disse samme mennesker roser sig af deres
kløgt og skarphed i en handel. Men Guds forbandelse vil hvile på enhver dollar,
som således er blevet opnået, og på forøgelsen af den i deres hænder.’ Testimonies,
bind 1, s. 537.

‘Er Herren en gru’

7. Hvad  siger  Gud  om  dem,  der  praktiserer  bedrag  i  deres
forretningsanliggender? Ordsp. 11, 1a.

BEMÆRK: ‘En falsk vægt står som symbol på enhver urigtig handling, på alle
forsøg på at skjule egenkærlighed og uretfærdighed under en kappe af retfærdighed
og redelighed. Gud vil på ingen måde godkende en sådan praksis. Han hader alle
falske fremgangsmåder. Han afskyr egenkærlighed og begær. Han vil ikke tåle en
ubarmhjertig handling, men vil betale igen med samme mønt. Gud vil sørge for, at
de, der arbejder og skaffer sig deres midler på en retfærdig måde, har held med sig.
Men  hans  forbandelse  hviler  over  alt  det,  der  vindes  ved  en  egenkærlig
fremgangsmåde.  Når  nogen  giver  efter  for  egenkærlige  eller  hårde
forretningsmetoder, viser de, at de ikke frygter Herren eller ærer hans navn. De,
som har samfund med Gud, vil ikke blot sky al uretfærdighed, men de vil vise hans
barmhjertighed  og  godhed  mod alle,  som de  har  at  gøre  med.  Herren  vil  ikke
anerkende nogen personsanseelse, og han vil ikke godkende deres fremgangsmåde,
som ikke gør forskel til fordel for den fattige, enken og den forældreløse.’ Kraft fra
det Høje, s. 225.
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8. Hvordan  bifalder  Gud  dem,  som  er  trofaste  i  deres
forretningsanliggender? Ordsp. 11, 1b.

BEMÆRK: ‘I alle forretningsanliggender skal vi lade lyset skinne på en afgørende
måde, der må ikke finde noget snyderi  sted. Alt skal foregå med den strengeste
hæderlighed. Hellere finde sig i at gå glip af noget end vinde nogle få kroner ved
snyderi. Til sidst kommer vi ikke til at miste noget ved at være ærlige. Vi skal her i
verden leve efter Guds lov og i vore egenskaber ligne det guddommelige forbillede.
Alle forretninger, både med dem, som tror, og med dem, som ikke tror, skal foregå
efter ærlige, retfærdige regler. Alt skal ses i lyset af Guds lov, alt skal gøres uden
svig,  uden snedighed og uden den ringeste falskhed.’  Guds sønner & døtre, 27.
juni.

‘Samles håndfuld for håndfuld’

9. Hvad  sker  der,  hvis  vi  bruger  vor  tid  på  at  snakke  og  ikke  arbejde?
Ordsp. 14, 23.

BEMÆRK: ‘Af og til hørte jeg nogen snakke og le henne ved vognen. Jeg råbte til
dem, der var der: ‟Hvad er det, I laver?” De svarede: ‟Vi kunne ikke finde nogen
bær, og da vi var sultne og trætte, syntes vi, at vi ville tilbage til vognen og have
lidt at spise. Når vi har hvilet os lidt, tager vi af sted igen.” ‟Men I har jo ikke
samlet nogen endnu,” sagde jeg. ‟I spiser al vor mad uden at skaffe os noget andet.
Jeg kan ikke spise nu, der er for mange bær at plukke. I fandt ikke nogen, fordi I
ikke så ordentligt efter. De sidder ikke frit fremme på buskene, I skal lede efter
dem. Det er rigtigt nok, at I ikke kan plukke en hel håndfuld ad gangen, men hvis I
ser nøje efter mellem de grønne bær, vil I finde nogle meget fine bær.” Min lille
spand var hurtigt fuld af bær, og jeg bar dem hen til vognen. Jeg sagde: ‟Dette er
den fineste frugt,  jeg nogen sinde har plukket, og den har jeg plukket lige her i
nærheden, mens I har arbejdet jer trætte af at søge længere borte, og uden resultat.’
I Mesterens tjeneste, s. 57-58. 

10. Hvor vigtigt er det at lære at arbejde ordentligt? Ordsp. 13, 11.

BEMÆRK: ‘Ved skabelsen blev arbejdet anvist menneskene som en velsignelse.
Det  betød  udvikling,  kræfter  og  lykke.  De  forandrede  forhold  på  jorden  efter
syndens forbandelse har medført en forandring i arbejdets vilkår; men skønt det nu
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ledsages af ængstelse, træthed og smerte, er det dog stadig en kilde til lykke og
udvikling. Og det er et værn mod fristelser! Arbejdets optugtelse lægger en dæmper
på nydelsessyge og virker fremmende på flid, renhed og fasthed. Således bliver det
til en del af Guds store plan om vor genløsning efter syndefaldet. De unge bør lære
at se arbejdets sande værdighed. Vis dem, at Gud bestandig arbejder. Alt i naturen
udfører  det  arbejde,  som  er  det  tildelt.  Hele  skabningen  er  gennemtrængt  af
virksomhed, og for af kunne fuldføre vor opgave må vi også være virksomme.’
Uddannelse, s. 216. 

‘Långivers træl’

11. Hvorfor er det vigtigt at undgå gæld? Ordsp. 22, 7.

BEMÆRK: ‘Mange fattige familier er fattige, fordi de bruger pengene op, så snart
de får dem mellem hænderne. Du må forstå, at man ikke kan indrette sig således, at
man sætter sig i gæld. Den, som tynges ned af gæld, bliver fanget i Satans garn,
som han sætter ud for at fange mennesker. Den, som bruger penge, før han har tjent
dem, bliver fanget i en snare. Du bør sørge for, at du ikke kommer i en vanskelig
økonomisk situation. Det, at du har gæld, svækker din tro og gør dig mismodig.
Blot tanken på det gør dig næsten skræmt. Du behøver at skære ned på udgifterne
og anstrenge dig for at rette op på den svaghed i din karakter. Du kan og bør gøre
en indsats for at overvinde dine tilbøjeligheder til  at bruge mere,  end du tjener.
Verden har ret til at vente absolut retskaffenhed af dem, som bekender sig til at
være kristne, som tror Bibelen. Dersom en enkeltperson er ligegyldig med at betale
det,  han  skylder,  er  der  fare  for,  at  alle  vore  trosfæller  bliver  regnet  som
upålidelige. De, som giver sig ud for at være troende, bør kaste glans over den tro,
de bekender sig til, og ikke lade sandheden blive hånet på grund af tankeløs adfærd.
‟Bliv ingen noget skyldige,” siger apostelen. Du må være fast bestemt på ikke at
sætte dig i ny gæld. Du må hellere nægte dig selv tusind ting end pådrage dig gæld.
Dette har været dit livs forbandelse, og du bør sky den som pesten. Giv Gud det
højtidelige løfte, at du med hans velsignelse vil betale din gæld og ikke vær skylde
nogen noget, selv om du må leve på brød og vælling. Når man skal gøre indkøb, er
det let at bruge penge på unødvendige ting. Tag vare på skillingen, så vil kronerne
tage vare på sig selv. Det er nogle ører her og nogle der, som efterhånden løber op i
større summer. Læg i det mindste bånd på dig, mens du er nedsyltet i gæld. Du må
ikke vakle, blive mismodig eller vende om. Følg ikke smagen og appetitten, men
spar småpengene og betal din gæld. Bliv fri for den så hurtig som muligt. Når du
igen kan stå som en fri mand, uden at skylde noget, har du vundet en stor sejr.’ Det
kristne hjem, s. 306 -307.
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12. Hvilken slags livsforsikring bør vi have? 2 Pet. 1, 10-11.

BEMÆRK:  ‘‟Derfor,  brødre,  skal  I  så  meget  mere  stræbe  efter  at  gøre  jeres
kaldelse og udvælgelse urokkelig; thi når I gør det, vil I aldrig snuble; for så skal
der i rigt mål gives jer adgang til vor Herres og frelsers Jesu Kristi evige rige.” 2
Pet. 1, 10-11. Her tilbydes os en livsforsikring, som sikrer os evigt liv i Guds rige.
Jeg beder jer studere disse ord fra apostelen Peter. Der er forstand og intelligens i
hver sætning. Ved at tage fat på Livgiveren, som gav sit liv for os, modtager vi
evigt liv. Vi bestemmer hver især vor evige skæbne, og det hviler fuldstændigt på
os, om vi vil få evigt liv. Vil vi leve de lektier, som er givet i Guds ord, Kristi store
lektiebog?’ My Life Today, s. 339.

SPØRGSMÅL TIL EFTERTANKE: Bør vi som kristne have livsforsikringer?

13. Hvad har Gud bedt os om at være trofast i at give tilbage til ham? Ordsp.
3, 9-10. Sammenlign med Mal. 3, 8.

BEMÆRK: ‘Gud har et krav på os og alt, vi har. Hans krav går forud for alle andre.
Og i anerkendelse af dette krav byder han os give ham en fastsat andel af alt, hvad
han giver os. Tienden er denne fastsatte andel. Efter Herrens anvisning blev den
helliget ham i de tidligste tider. Da Gud befriede Israel fra Ægypten for at være en
særlig  skat  for  ham,  lærte  han  dem  at  vie  en  tiendedel  af  deres  ejendele  til
tabernaklets tjeneste. Dette var et særligt offer til en særlig gerning. Alt, hvad der
var tilbage af deres ejendele var Guds og skulle bruges til hans ære. Men tienden
blev sat til side til understøttelsen af dem, som tjente i helligdommen. Den skulle
gives fra førstegrøden af al væksten, og sammen med gaver og ofre tilvejebragte
det rigelige midler til understøttelsen af evangeliets tjeneste i den tid.’ Counsels on
Stewardship, s. 71.
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Lektie 3: 11. – 17. oktober 
‘Det er ikke godt for mennesket at være alene’

UDENADSVERS: ‘Derfor forlader en mand sin fader og sin moder og holder
sig til sin hustru, og de to bliver ét kød.’ 1 Mos. 2, 24.

STUDIEHJÆLP: Det kristne hjem, 85-90.
SKRIFTSTED: Ef. 5, 22-33.
LEKTIENS  MÅL:  At  vise  hvordan  mænd  og  hustruer  ideelt  burde  stå  i

forbindelse med hinanden.

Indledning
‘Uden at Guds Ånd får lov til  at gennemtrænge vort liv, vil der aldrig blive

virkelig fred og fællesskab i familien. En hustru, som har Kristi Ånd, vil være nøje
med, hvad hun siger. Hun vil styre sit sind og være underdanig, uden at opfatte sig
selv som en slave, men som mandens ledsager. Dersom manden tjener Gud af et
oprigtigt hjerte, vil han ikke ønske at herske over sin kone. Han vil aldrig være
streng eller tilfældig. Vi kan ikke vie atmosfæren i hjemmet for megen omtanke,
for et hjem, hvor Helligånden er til stede, er et forbillede på himmelen. Dersom den
ene af ægtefællerne begår en fejl, bør den anden ikke give en kold skulder, men
kristelig overbærenhed. Hverken mand eller hustru burde forsøge at herske over
hinanden på en vilkårlig måde og tvinge hinanden til at give efter for egoistiske
ønsker. Ingen kan gøre dette uden, at den andens kærlighed slukkes. Vær venlig,
tålmodig  og  overbærende,  omtænksom  og  høflig.  Ved  Guds  nåde  kan  I  gøre
hinanden lykkelige og opfylde ægteskabsløftet.’ Det kristne hjem, s. 88.

‘En duelig hustru’

1. Hvordan burde en duelig hustru være? Ordsp. 31, 10-12. Læs Ordsp. 31,
10-31. 

BEMÆRK: ‘Når den unge mand ser sig om efter én, som kan stå ved hans side, bør
han overveje,  om hun er  i  stand til  at  bære sin del  af livets byrder,  om hendes
indflydelse vil få det bedste frem i ham, og om han vil blive lykkelig sammen med
hende.  “En forstandig hustru er fra  Herren.”  “Hendes  husbonds hjerte  stoler  på
hende… Hun gør ham godt og intet ondt alle sine levedage.” “Hun åbner munden
med visdom, med mild vejledning på tungen.  Hun våger over husets gænge og
spiser  ej  ladheds  brød.  Hendes  sønner  står  frem  og  giver  hende  pris,  hendes
husbond synger hendes lov:” “Mange duelige kvinder findes, men du står over dem
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alle!” Den, som finder en sådan hustru, “fandt lykken og modtog nåde fra Herren.”’
Det kristne hjem, s. 33.

2. Hvilke andre egenskaber er det nyttigt for en kvinde at have? Ordsp. 31, 
25-28.

BEMÆRK: ‘En kvinde, som har lært at tage vare på sig selv, vil også være i stand
til  at  tage vare på andre.  Hun vil  aldrig blive til  byrde  for  sin familie eller  for
samfundet. I modgangstider vil hun ikke stå hjælpeløs. Der vil altid være en opgave
for hende, hvor hun kan tjene til livets ophold og være i stand til at hjælpe dem,
som er afhængige af hende. Alle kvinder burde lære sig et erhverv, således at de
kan forsørge sig selv om nødvendig. Men frem for alt burde enhver pige lære at
tage  hånd om sit  eget  hjem, hvordan hun skal  ordne huset,  lave mad og ordne
familiens klæder. Hun burde have kendskab til alle de ting, som kræves af en god
husmor, uanset materielle kår. Da vil hun være i stand til at møde vanskelige tider,
og  hun  er  i  en  vis  grad  uafhængig  af  ydre  forhold.  Et  grundigt  kendskab  til
hjemmets  pligter  er  af  uvurderlig  betydning  for  alle  kvinder.  Lykken  i  mange
familier er blevet ødelagt på grund af morens manglende evne til at styre sit hjem.
Det er ikke så vigtigt, at vore døtre lærer malerkunst, musik og højere matematik
eller får indsigt  i talekunstens hemmelighed, som at de lærer at lave deres egne
klæder eller tilberede sund og velsmagende mad. Når en lille pige kommer op i
tiårsalderen, burde hun begynde at tage del i de daglige pligter i hjemmet, så langt
hun er i stand til, og være ansvarlig for hvordan hun udfører arbejdet. En far blev
spurgt, hvordan han ville opdrage sine døtre, og svarede: ‟Jeg vil sætte dem i lære
hos deres dygtige mor, således at de får øvelse i at udnytte tiden og i at udvikle sig
til at blive gode hustruer og mødre, som kan blive til velsignelse for deres familier
og nyttige samfundsborgere.’ Det kristne hjem, s. 68-69.

‘En forstandig hustru er fra Herren’

3. Hvilken velsignelse får du, hvis du vælger den rette hustru? Ordsp. 19,
14b; 18, 22; 12, 4a.

BEMÆRK:  ‘Kvinden burde  fylde  den  plads,  Gud oprindelig gav  hende – som
mandens  lige.  Verden  trænger  til  mødre,  som  opfylder  deres  hensigt  i  ordets
virkelige betydning. Vi kan trygt hævde, at husmoderens særlige opgave er af en
mere ophøjet og hellig karakter end mandens. Derfor burde hun forstå, hvor hellig
og betydningsfuld hendes gerning er, og tage fat på sin livsopgave i afhængighed af
Gud.  Hun  skal  lære  sine  børn  at  blive  nyttige  mennesker  i  denne  verden  og
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forberede dem til at blive indbyggere i en bedre verden…  En konge har ikke nogen
større livsopgave end moderen. Hun er som en dronning i sit  eget  hjem. Det er
hendes forret at forme børnenes karakter og forberede dem for det evige liv. Ikke
engang englene  kan tænke sig en større opgave.  Hendes gerning er  en virkelig
tjeneste for Gud. Dersom moderen kunne fatte fuldt udb hvilken værdifuld opgave
hun er kaldet til, ville det give hende mod og styrke. En sand forståelse af opgavens
værdi  ville  få  hende  til  at  tage  Guds  fulde  rustning  på,  for  at  kunne  modstå
fristelsen til at følge skik og brug i verden. Hendes gerning har følger for tid og
evighed.’ Det kristne hjem, s. 174-175.

4. Hvad  sker  der,  hvis  du  gifter  dig  med  den  forkerte  kvinde  (person)?
Ordsp. 12, 4b; 21, 9. 19; 25, 24; 27, 15. 

BEMÆRK:  ‘Netop sådanne uhelliggjorte ægteskaber fylder de sabbatsholdendes
rækker. Gud ønsker, at hans børn skal være lykkelige, og hvis de vil lære af ham,
vil  han  redde  dem  fra  den  daglige  elendighed,  som følger  af  disse  ulykkelige
ægteskaber.  Mange ægteskaber kan kun frembringe elendighed; og dog løber de
unges sind i denne retning, fordi Satan leder dem der og får dem til at tro, at de må
gifte sig for at blive lykkelige, når de ikke har evnen til at beherske sig selv eller
understøtte en familie.’ Testimonies, bind 5, s. 122-123.
‘Det værste, som kan hænde en prædikant, er at få en hustru, som ikke har helliget
sit liv til Gud. Satan er altid på færde for at tage modet fra dem, som Gud har valgt
til at forkynde evangeliet. Den enkleste og mest virkningsfulde måde at opnå dette
på er gennem hjemmet, gennem ægtefæller, som ikke har helliget sig Gud.’  Det
kristne hjem, s. 278.
At have en ikke-helliggjort hustru eller mand vil være en stor forbandelse for en
hvilken som helst kristen.

‘Til fred har Gud kaldet os’

5. Hvordan løser vi de problemer, der er nævnt i Ordsp. 21, 9. 19; 25, 24; 27,
15?

BEMÆRK: ‘Jeg har fået et brev fra din mand. Jeg må fremhæve, at der kun findes
en eneste gyldig grund til, at en mand kan skille sig fra sin hustru eller en hustru fra
sin mand, og det er utroskab. Dersom I ikke passer sammen, vil det da ikke være til
Guds ære, om I forandrede jeres holdning? Mand og hustru bør fremelske respekt
og hengivenhed over for hinanden. De må være forsigtige med, hvad de siger og
gør, sådan at de ikke på nogen måde irriterer og plager hinanden. Begge må have
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omsorg for hinanden og gøre alt, hvad der står i  deres magt,  for at opbygge en
gensidig hengivenhed. I bør søge Gud i bøn og gøre jeres pligt mod hverandre i
kærlighed og venlighed. Manden bør være flittig og arbejdsom og gøre alt, hvad
der står i hans magt for at forsørge familien. Da vil hustruen respektere ham. Min
søster! Du ærer ikke Gud ved en sådan holdning, som du nu har. Tilgiv din mand.
Han er trods alt din ægtemand, og du vil blive rigt belønnet, dersom du forsøger at
være en pligtopfyldende og hengiven hustru. Tal altid venlige og milde ord. Du
både kan og må forandre din holdning. I bør begge forsøge at komme hinanden
nærmere i stedet for at øge afstanden. Ved at gå frem på en mild og venlig måde
kan I forandre livet i en overraskende grad.’ Det kristne hjem, s. 269.

6. Hvilket råd giver Paulus dem, der er gift med ikke-troende? 1 Kor. 7, 13-
15.

BEMÆRK: Bibelen siger tydeligt, at det er forkert for en troende at gifte sig men
en ikke-troende, og eksemplet med Salomo viser alt for tydeligt farerne af denne
ukloge  handlemåde.  Men  Paulus  betragter  tilfældet  med  den  troende,  hvis
ægtefælle  ikke  tror.  Mulige  scenarier  inkluderer  hustruen  eller  manden,  som er
blevet troende efter deres ægteskab, eller en troende hvis ægtefælle er frafalden.
Hvordan skal den troende klare sig i et hjem, der er delt på denne måde? Paulus er
meget klar i sin melding om, at den troende ikke skal være den, der bryder et sådant
ægteskab. Den troendes indflydelse på den ikke-troende partner kan være til det
gode. Men hvis ægteskabet brydes af den ikke-troende, skal den troende ikke stritte
imod denne beslutning. Som Paulus siger: den [troende] broder eller søster er ikke
trælbunden i sådanne tilfælde. 

‘Gøre ham en medhjælp’

7. Hvad var Guds hensigt med at give os ægteskabets velsignelse? 1 Mos. 2,
18. 

BEMÆRK: ‘Gud selv gav Adam en livsledsager. Han skabte ‟en medhjælp, som
passer til ham,” én, som han kunne opleve virkeligt fællesskab med, være ét med i
kærlighed og sympati.’ Det kristne hjem, s. 21.

8. Hvordan går Paulus nærmere ind på 1 Mos. 2, 18? 1 Kor. 11, 8-9. 
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BEMÆRK:  ‘Eva blev skabt af et ribben fra Adam, som viser, at hun ikke skulle
herske over ham og heller ikke blive behandlet som mindreværdig. Hun skulle stå
ved hans side som en ligeværdig, og han skulle elske og beskytte hende. Som en
del af ham, ben af hans ben og kød af hans kød, skulle hun være en del af ham selv.
Dette  viser,  hvilken  enhed  og  følelsesmæssig  hengivenhed,  som  skulle  præge
forholdet mellem dem. ‟Ingen har jo nogen sinde hadet sit eget kød, men han giver
det føde og har omhu for det.” ‟Derfor forlader en mand sin fader og moder og
holder sig til sin hustru, og de to bliver ét kød.”’ Det kristne hjem, s. 21.

‘Han skal herske over dig’

9. Hvordan forandrede synd det forhold, som Gud oprindeligt gav mænd og
hustruer? 1 Mos. 3, 16.

  

BEMÆRK: ‘Herren fortalte Eva om al den sorg og smerte,  der fra nu af skulle
blive hendes lod. Og han sagde: ‟Til din mand skal din attrå være, og han skal
herske over dig!” Ved skabelsen havde Gud gjort hende til Adams lige. Hvis de var
forblevet lydige imod Gud i overensstemmelse med hans store kærligheds lov, ville
de  altid  have  været  i  harmoni  med  hinanden;  men  synden  havde  medført
disharmoni, og nu kunne deres forening kun bevares og harmonien genoprettes ved,
at en af parterne underkastede sig.  Eva var den første,  der syndede, og hun var
faldet i fristelse ved at fjerne sig fra sin ledsager på trods af Guds forskrift. Det var
ved  hendes  overtalelser,  Adam  syndede,  og  hun  blev  nu  stillet  i  et
afhængighedsforhold til sin mand. Hvis de principper, som er påbudt i Guds lov,
var blevet efterlevet af den faldne menneskehed, ville denne dom have vist sig at
være en velsignelse for menneskene, skønt den udsprang af syndens følger; men
mandens misbrug af det overherredømme, han således havde fået, har alt for ofte
gjort  kvindens lod bitter,  så  at  hendes liv  er  blevet  en byrde.  Eva havde været
fuldkommen lykkelig ved sin mands side i Edenhjemmet; men som de moderne,
rastløse Evadøtre følte hun sig smigret  ved udsigten til at komme op i et højere
plan,  end  Gud  havde  bestemt  for  hende.  I  sit  forsøg  på  at  hæve  sig  over  sin
oprindelige stilling faldt hun langt under den. Alle de, der er uvillige til at påtage
sig livets pligter i overensstemmelse med Guds plan, og at gøre det med glæde, vil
opnå samme resultat. I deres bestræbelser for at opnå stillinger, som han ikke har
gjort  dem skikket  til,  lader  mange  den  plads  stå  tom,  hvor  de  kunne  være  en
velsignelse. I ønsket om at nå højere op har mange ofret deres sande kvindelige
værdighed og karakters adel og har ladet den gerning ugjort, som Himmelen har
tildelt dem.’ Patriarker & Profeter, s. 29-30.

10. Hvordan blev ægtemænd påvirket af synden? 1 Mos. 3, 17-19.
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Lektie 3: 11. – 17. oktober

BEMÆRK: ‘Herren sagde til Adam: ‟Fordi du lyttede til din hustrus tale og spiste
af træet, som jeg sagde, du ikke måtte spise af, skal jorden være forbandet for din
skyld; med møje skal du skaffe dig føde af den alle dit livs dage; torn og tidsel skal
den bære dig, og markens urter skal være din føde; i dit ansigts sved skal du spise
dit brød, indtil du vender tilbage til jorden; thi af den er du taget; ja, støv er du, og
til støv skal du vende tilbage!” Det var ikke Guds vilje, at det syndfri par skulle
kende noget til det onde. Han havde givet dem det gode i rigeligt mål og havde
holdt det onde tilbage. Men på trods af hans bud havde de spist af det forbudne træ,
og nu skulle de fortsætte med at spise af det – de ville få kendskab til det onde alle
deres livs dage. Fra den tid ville menneskeheden blive plaget af Satans fristelser. I
stedet for det herlige arbejde,  der var anvist dem, skulle ængstelse og hårdt slid
blive deres lod. De ville blive udsat for skuffelse, sorg og smerte og til sidst døden.’
Patriarker & Profeter, s. 30.

SPØRGSMÅL  TIL  EFTERTANKE:  Hvorfor  taler  Ordsprogene  om  hustruers
pligter uden at sige noget om mændenes pligter?

‘Mænd, elsk jeres hustruer’

11. Hvad er mandens pligt? Ef. 5, 25. 28-31.

BEMÆRK:  ‘Alle  ægtemænd  burde  studere  mønsteret  og  prøve  at  forstå
betydningen af symbolet med Kristus og menigheden, som det bliver fremstillet i
brevet til Efeserne. Manden skal repræsentere Kristus i familien. Vil han udfylde
dette hellige ansvar og stadig drage hustruen og børnene nærmere til Gud? Vil han
omgive  sig  med  en  ren  og  ophøjende  atmosfære?  Vil  han  ikke  være  lige  så
omhyggelig med at fremelske Jesu kærlighed som et stadigt princip i hjemmet, som
han vil fremhæve sin egen autoritet? Alle mænd og familiefædre burde sætte sig
grundigt  ind  i  Jesu  ord,  ikke  på  en  ensidig  måde,  ved  at  dvæle  ved  hustruens
pligter, men i lyset fra korset søge at forstå sin opgave som overhovedet i familien.
‟Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for
den for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet.” Ef. 5, 25-26.
Jesus døde på korset for at fri os fra synd og holde vort sind rent ved Helligåndens
indflydelse.’ Det kristne hjem, s. 87-88.

12. Hvordan burde manden bruge den lederstilling, som Gud har givet ham?
Kol. 3, 18-19.
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Lektie 3: 11. – 17. oktober

BEMÆRK:  ‘Når manden kræver, at hustruen skal være fuldstændig underkastet
hans vilje, når han fratager hende retten til at give udtryk for sin mening inden for
familiekredsen, frarøver hende al selvstændighed, er dette stik imod Bibelens lære
på dette punkt. Ved at tolke Guds ord på den måde øver han vold mod ægteskabets
oprindelige hensigt. Hans forståelse går ganske enkelt ud på, at han har ret til at
styre efter sit eget for godt befindende. Det har han imidlertid ingen ret til. Vi læser
videre:  ‟Mænd,  elsk  jeres  hustruer,  og  vær  ikke  hårde  mod dem.”  Kol.  3,  19.
Hvorfor skulle manden være hård mod sin hustru? Selv om han har opdaget mange
fejl hos hende, vil en bitter og hård ånd ikke rette på det.’ Det kristne hjem, s. 87.
‘Mange mænd giver verden et falsk billede af Jesu Kristi forhold til menigheden
ved den måde, de behandler deres hustru på. De holder sig ikke til Herrens ord. De
kræver,  at  hustruen  skal  være lydig i  alle  ting.  Men det  har  aldrig været  Guds
hensigt, at manden som overhoved for familien skulle være enerådende, når han
ikke  selv  har  underordnet  sig  under  Kristus.  Han  må  lade  Jesus  Kristus  tage
ledelsen i hans liv, dersom han skal give andre et rigtigt billede af forholdet mellem
Kristus  og  menigheden.  Dersom  han  er  hård  og  rå,  fremfusende,  egoistisk  og
hovmodig,  skulle  han  aldrig nævne med et  eneste  ord,  at  manden er  hustruens
hoved, og at hun derfor må underkaste sig under ham i alle ting. For han er ikke
Gud, og heller ikke ægtemand i ordets sande betydning.’ Det kristne hjem, s. 87.
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Lektie 4: 18. – 24. oktober
‘Hovmod går forud for fald’

UDENADSVERS:  ‘Hovmod går  forud for  fald,  overmod forud  for  snublen.
Hellere sagtmodig med ydmyge end dele bytte med stolte.’ Ordsp. 16, 18-19.

STUDIEHJÆLP: Ye Shall Receive Power, s. 54.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Fil. 2, 1-11.
LEKTIENS MÅL: At se på hvordan vi kan overvinde stolthed, som er en af

menneskehedens mest almindelige synder.

Indledning
‘Det onde, der førte til Peters fald, og som udelukkede farisæeren fra samfund med
Gud, viser sig at være årsag til tusinders fald i dag. Der er ikke noget, der er mere
anstødeligt for Gud eller farligt for mennesker end stolthed og indbildskhed. Af alle
synder  er  den  den  mest  håbløse,  den,  der  er  vanskeligst  at  aflægge.’  Lys  over
hverdagen, del 1, s. 147.  

‘Den ydmyge opnår ære’

1. Hvad vil stolthed til sidst føre til? Ordsp. 16, 18. 

BEMÆRK: ‘I selvkærlighed, selvophøjelse og stolthed er der stor svaghed; men i
ydmyghed  er  der  stor  styrke.  Vor sande værdighed opretholdes  ikke ved,  at  vi
tænker mest på os selv, men ved, at Gud er i alle vore tanker, og at vore hjerter
gløder  af  kærlighed  til  vor  Genløser  og  kærlighed  til  vore  medmennesker.
Karakterens  enfoldighed  og  hjertets  sagtmodighed  vil  bringe  lykke,  medens
indbildskhed vil bringe misfornøjelse, græmmelse og uophørlig skuffelse. Det, som
vil bringe os guddommelig styrke, er, at vi lærer at tænke mindre på os selv og
mere på at gøre andre lykkelige. I vor adskillelse fra Gud og i vor stolthed og vort
mørke søger vi stadig at ophøje os selv, og vi glemmer, at et ydmygt sind er styrke,
Vor  Frelsers  kraft  bestod  ikke  i  en  mægtig  samling  af  skarpe  ord,  som  ville
gennemtrænge  selve  sjælen;  det  var  hans  mildhed  og  hans  enkle,  fordringsløse
væsen,  der  gjorde  ham  til  en  hjerternes  besejrer.  I  sammenligning  med
sagtmodighed  og  ydmyghed  er  stolthed  og  indbildskhed  visselig  svaghed.  Vi
indbydes til at lære af ham, som var sagtmodig og ydmyg af hjertet; da vil vi erfare
den hvile og fred, som er så såre attråværdig.’ Vejledning for Menigheden, bind 1,
s. 333-334. 

2. Hvilket karaktertræk er bedre at have? Ordsp. 16, 19.
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Lektie 4: 18. – 24. oktober
BEMÆRK: ‘Ydmyghed, selvfornægtelse, godgørenhed og betalingen af en trofast
tiende,  disse viser,  at  Guds nåde virker  i  hjertet.  Den største Lærer,  den største
Læge,  som  verden  nogen  sinde  har  kendt,  gav  mange  lektier  i  behovet  for
ydmyghed. Hans efterfølgere skal føre disse lektier ud i det praktiske liv. De skal
leve  et  liv  i  selvfornægtelse  og selvopofrelse.  For  mange  vil  dette  være  en  ny
erfaring, men deres frelse afhænger af det. ‟Hvis nogen vil gå i mit spor,’ sagde
Kristus, ‘skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig!” Mark. 8, 34.
At følge Kristus frembringer Kristi karakters dyd. Ydmyghed er en dyrebar nåde,
som særligt  behager  Gud.  Kristus  siger:  ‟Lær  af  mig,  thi  jeg er  sagtmodig  og
ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle.” Matt. 11, 29. De, som følger
Kristus, vil sejre over fristelse og vil modtage det evige livs herlige belønning. Og
de vil give Kristus al pris og ære.’ Counsels on Health, s. 590.

‘Ydmyghed først og siden ære’

3. Hvordan bør vi være, hvis vi ønsker sand ære? Ordsp. 18, 12b.

BEMÆRK: ‘Ydmyghed  først,  siden ære.  Til  at  udfylde  en betroet  plads blandt
mennesker  vælger  Himmelen  den  tjener,  der  som Johannes  Døber  indtager  en
ydmyg  plads  over  for  Gud.  Den  mest  barnlige  discipel  kan  udrette  det  mest
virkningsfulde arbejde for Gud. De himmelske kræfter kan samvirke med den, som
ikke søger at ophøje sig selv, men at frelse sjæle. Den, som dybest føler sin trang til
guddommelig hjælp, vil trygle om at få den; og Helligånden vil skænke ham glimt
af Jesus, som vil styrke og opløfte sjælen. Fra sit samfund med Jesus vil han gå ud
for at arbejde for dem, der er ved at gå fortabt i deres synder. Han er salvet til sin
gerning, og den vil lykkes for ham, hvor mange af de lærde og intellektuelt kloge
ikke ville kunne opnå det samme resultat. Men når mennesker ophøjer sig selv i
følelsen af, at de er uundværlige, hvis Guds store plan skal lykkes, så sørger Herren
for, at de bliver holdt udenfor. Det viser sig tydeligt, at Herren ikke er afhængig af
dem. Arbejdet går ikke i stå, fordi de bliver fjernet fra det, men det skrider fremad
med større kraft. Det var ikke nok for Jesu disciple at blive belært om hans riges
sande væsen.  Det,  som de trængte til,  var  en forvandling af  hjertet,  som kunne
bringe dem i harmoni med rigets grundregler. Jesus kaldte et lille barn til sig og
stillede det midt iblandt dem. Så tog han kærligt den lille i sine arme og sagde:
‟Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget.”
Et  lille  barns  enfoldighed,  selvforglemmelse  og  tillidsfulde  kærlighed  er  de
egenskaber,  som Himmelen værdsætter. De er betegnende for den rette storhed.’
Den Store Mester, s. 297. 

4. Hvilken egenskab besidder de virkelig ydmyge? Ordsp. 11, 2b. 
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Lektie 4: 18. – 24. oktober

BEMÆRK: ‘Få en erfaringsmæssig kundskab om Gud ved at bære Kristi åg. Han
giver visdom til den sagtmodige og ydmyge og gør dem i stand til at skelne, hvad
der  er  sandhed,  bringer  årsagerne  frem for  lyset  og  udpeger  resultatet  af  visse
handlinger.  Helligånden  lærer  Skrifternes  elev  at  bedømme  alt  ud  fra
retfærdighedens og sandhedens standard. Den guddommelige åbenbaring giver ham
den kundskab, han behøver. Og den nødvendige kundskab vil blive givet alle, som
kommer til Kristus, modtager og praktiserer hans lære og gør hans ord til en del af
deres liv. De, som stiller sig selv under den store Lægemissionærs vejledning for at
være  hans  medarbejdere,  vil  have  en  kundskab,  som  verden  med  al  dens
traditionelle lærdom, ikke kan give. Gør Bibelen til din rådgiver. Din kendskab til
den vil vokse hurtigt, hvis du holder dit sind frit for verdens affald. Jo mere Bibelen
studeres, jo dybere vil din kundskab om Gud være. Hans ords sandheder vil blive
skrevet i din sjæl og gøre et uudsletteligt indtryk.’ Counsels on Health, s. 371. 

5.  Hvilken slags mennesker kan Gud bruge? Ordsp. 15, 33. Betragt Dom. 6,
14-16.

BEMÆRK: ‘Den mand, som Gud valgte til at besejre midjanitterne, havde ingen
fremtrædende stilling i Israel.  Han var hverken forstander,  præst eller levit. Han
sagde om sig selv; at han var den yngste sit fædrenehus. Men Gud så, at han var
retskaffen. Han stolede ikke på sig selv, men var villig til at lade sig lede af Herren.
Gud vælger ikke altid de bedst begavede mænd til sit værk, men udpeger dem, som
han bedst kan bruge. ‟Ydmyghed først og siden ære.” Ordsp. 15, 33. Herren kan
opnå de største resultater ved hjælp af de mennesker, som tydeligst indser deres
egen ringhed, og som vil stole på ham og lade ham være deres leder og deres værn.
Han vil gøre dem stærke ved at forene sin styrke med deres svaghed og gøre dem
vise ved at føje sin visdom til deres uvidenhed. Hvis Herrens folk ville lægge vægt
på sand ydmyghed, kunne han gøre langt mere for dem. Men hvor er der få, der
ikke bliver  selvsikre og glemmer deres  afhængighed af Gud, når de får  et stort
ansvar betroet eller har fremgang. Dette er grunden til, at Herren forbigår dem, der
er store, begavede og fremragende i verdens øjne, når han vælger folk til sit værk.
Disse mennesker er alt for ofte stolte og selvsikre og føler, at de kan klare sig uden
Guds hjælp.’ Patriarker & Profeter, s. 285. 

‘Du strålende morgenstjerne’

6. Hvor opstod stolthed? Ez. 28, 14-19; Es. 14, 12-14.
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Lektie 4: 18. – 24. oktober

BEMÆRK: ‘Lidt efter lidt gav Lucifer efter for ønsket om selvophøjelse. Skriften
siger: ‟Dit hjerte hovmodede sig over din skønhed, du satte din visdom til på grund
af din glans.” Ez. 28, 17. ‟Du, som sagde i hjertet: ‘Jeg ... rejser min trone deroppe
over Guds stjerner, ... den Højeste lig.” Es. 14, 13-14. Skønt denne mægtige engel
havde fået  al sin herlighed af Gud, begyndte han at betragte den som sin egen.
Skønt han var æret frem for den himmelske hærskare, var han ikke tilfreds med sin
stilling, men vovede at begære den hyldest, der alene tilkommer Skaberen. I stedet
for  at  søge  at  ophøje  Gud  som  det  højeste  mål  for  alle  de  skabte  væseners
hengivenhed og troskab, bestræbte han sig på at sikre sig selv deres tjeneste og
lydighed. Og idet denne fyrste blandt englene begærede den herlighed, som den
evige Fader havde givet sin Søn, stræbte han efter en magt, som det alene var Kristi
ret at eje.’ Patriarker & Profeter, s. 12. 

7. Hvilket vigtigt princip søgte Paulus at indgive dem, som han bragte til
Kristus? Fil. 2, 3. 

BEMÆRK: ‘Mange nærer et vanhelligt ønske om overherredømme. Mange elsker
at blive smigret og våger skinsygt efter ringeagt eller forsømmelse. Der er en hård,
utilgivende  ånd.  Der  er  misundelse,  strid,  kappelyst.  Intet  er  vigtigere  for
fællesskab med Gud end den dybeste ydmyghed. ‟Hos den knuste, i ånden bøjede,”
siger  den højt  ophøjede, ‟bor jeg.” Mens du så ivrigt  stræber efter at  være den
første, så husk på, at du vil være den sidste i Guds gunst, hvis du undlader at nære
en sagtmodig og ydmyg ånd. Hjertets stolthed vil få mange til at svigte, hvor de
kunne have haft fremgang. ‟Ydmyghed først og siden ære,” ‟tålmod er bedre end
hovmod.” ‟Når Efraim talte, skjalv man, i Israel var han en fyrste; han forbrød sig
med  Ba’al  og  døde.”  ‟Mange  er  kaldede,  men  få  er  udvalgte.”  Mange  hører
barmhjertighedens indbydelse, bliver testet og prøvet; men få er beseglet med den
levende Guds segl. Få vil ydmyge sig selv som et lille barn, så de kan komme ind i
himmeriget.  Få  modtager  Kristi  nåde  med  selvfornedrelse,  med  en  dyb  og
vedvarende fornemmelse for deres egen mangel på værdighed.’  Testimonies,  bind
5, s. 50.

‘Et menneskes hovmod ydmyger ham’

8. Hvilke lektier må vi lære om farerne ved stolthed og velsignelserne, der
følger af ydmyghed? Ordsp. 29, 23.
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Lektie 4: 18. – 24. oktober
BEMÆRK: ‘Mennesket kan ophøje sig selv i stolthed og prale af sin magt, men
Gud kan i et øjeblik bringe ham til intethed. Det er Satans gerning at få mennesker
til at forherlige sig selv med deres betroede talenter. Ethvert menneske, som Gud
virker igennem, må lære, at den levende, altid nærværende, altid handlende Gud er
overlegen og har lånt ham talenter, som han skal bruge, et intellekt til at opfinde; et
hjerte,  der  skal  være  hans  trones  sæde;  hengivenhed,  som  skal  strømme  ud  i
velsignelse  til  alle,  med hvem han kommer  i  kontakt,  en samvittighed,  gennem
hvilken Helligånden kan overbevise ham om synd, om retfærdighed og om dom.’
Youth’s Instructor, 28. marts 1905.

9. Hvorfor er det uklogt at være pralende? Ordsp. 27, 1-2. 

BEMÆRK:  ‘Kærlighed  til  ros  har  besmittet  mange  hjerter…  Det  er  en  ond
stolthed, der glæder sig i forfængeligheden af ens egne gerninger, der praler af ens
fremragende egenskaber og søger at få andre til at føle sig ringere med det formål
at ophøje selvet, der gør krav på mere ære, end det kolde hjerte er villigt til at give
Gud. Kristi disciple vil give agt på Mesterens belæring. Han har befalet os at elske
hinanden, ligesom han har elsket os. Religion er grundlagt på kærlighed til Gud,
som også leder os til at elske hinanden. Den er fuld af taknemmelighed, ydmyghed,
langmodighed. Den er selvopofrende, overbærende, barmhjertig og tilgivende. Den
helliggør hele livet og rækker sin indflydelse over andre.’  Testimonies,  bind 4, s.
223. 

‘Mand, der smigrer sin næste’

10. Hvad kan vi gøre, som fører til stolthed hos andre? Ordsp. 29, 5.

BEMÆRK:  ‘Al  smiger  burde  afskaffes,  for  det  er  Satans  gerning  at  smigre.
Stakkels,  svage,  faldne mennesker  tænker  generelt  nok om sig selv og behøver
ingen hjælp i denne retning. At smigre jeres prædikanter er ikke på sin plads. Det
fordærver sindet og fører ikke til sagtmodighed og ydmyghed; dog elsker mænd og
kvinder at blive rost, og det er alt for ofte tilfældet, at prædikanter elsker det. Deres
forfængelighed  bliver  tilfredsstillet  af  det,  men  det  har  vist  sig  at  være  en
forbandelse  for  mange.  Irettesættelse  burde  værdsættes  højere  end  smiger.’
Testimonies, bind 2, s. 338.

11. Hvad siger Bibelen er resultatet af smiger? Ordsp. 26, 28b [I King James
oversættelsen står der ‘smigrende’ i stedet for ‘hyklersk’].
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Lektie 4: 18. – 24. oktober

BEMÆRK: Læg mærke til, hvordan smiger kædes sammen med det at lyve i dette
vers. Åb. 21, 8. 27; 22, 15 viser den afsky, Herren har imod det at lyve. Smiger
udsætter både den smigrende og den, der smigres, for fare.
‘Vort  folk  gør  meget  farlige  fejltagelser.  Vi  kan  ikke  rose  og  smigre  noget
menneske  uden  at  gøre  det  stort  fortræd;  de,  som gør  dette,  vil  få  en  alvorlig
skuffelse. De stoler for meget på dødelige mennesker og ikke nok på Gud, som
aldrig fejler. Det ivrige ønske om at drive mennesker frem i rampelyset er bevis på
frafald fra Gud og på venskab med verden. Det er ånden, som kendetegner nutiden.
Det viser, at mennesker ikke har Jesu sindelag; åndelig blindhed og fattigdom har
ramt dem. Ofte vender mennesker med et ringere sind blikket bort fra Jesus og
fæster det blot på en menneskelig standard, som ikke gør dem bevidst om deres
egen ringhed, og dermed får de en uberettiget  vurdering af deres egne evner og
talenter. Der er iblandt os som et folk en afgudsdyrkelse af menneskelige redskaber
og talenter og endda af  en overfladisk art.  Vi må dø til  selvet  og nære ydmyg,
barnlig tro. Guds folk har forladt deres enfoldighed. De har ikke gjort Gud til deres
styrke, og de er åndeligt svage og afkræftede.’ Testimonies, bind 5, s. 75.

‘Er Herren en gru’

12. Hvordan betragter Gud stolthed? Ordsp. 16, 5.

BEMÆRK: ‘Ikke alle synder er  lige  store i  Guds øjne.  Efter  hans bedømmelse
såvel som efter menneskers er der forskellige grader af synd. Men hvor ubetydelig
denne eller hin dårlige handling kan synes i menneskenes øjne, er dog ingen synd
lille i Guds øjne. Menneskers dom er partisk og ufuldkommen, men Gud ser alle
ting, som de virkelig er. Man foragter drankeren og fortæller ham, at hans synd vil
udelukke ham fra himmelen, medens hovmod, egennytte og gerrighed ofte tåles
uden irettesættelse. Men disse synder er særlig afskyelige for Gud. De er i strid
med hans væsen og barmhjertighed, med den uegennyttige kærlighed, som danner
selve atmosfæren i den syndfrie verden. Den, der falder i en eller anden stor synd,
kan have  en følelse  af  sin  armod og skam og af  sin  trang til  Kristi  nåde;  men
hovmod føler ingen trang, og derfor tillukker den hjertet for Kristus og de evige
velsignelser, som han kom for at meddele os.’ Vejen til Kristus, s. 28-29.

13. Hvad bør vi gøre angående stolthed? 1 Pet. 5, 5-6.

BEMÆRK: ‘Alle, som studerer Kristi liv og praktiserer hans lære, vil blive ligesom
Kristus. Deres indflydelse vil være ligesom hans. De vil åbenbare en sund karakter.
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De er  grundfæstede  i  troen  og vil  ikke blive besejret  af  Djævelen  på  grund  af
forfængelighed eller stolthed. De søger at  vandre på lydighedens ydmyge  sti og
gøre Guds vilje. Deres karakter udøver en indflydelse,  der virker til  fremme for
Guds sag og den sunde renhed af hans værk.’ Evangelism, s. 315.
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‘Større end helt er sindig mand’

UDENADSVERS: ‘Større end helt er sindig mand, større at styre sit sind end at
tage en stad.’ Ordsp. 16, 32.

STUDIEHJÆLP: Testimonies to the Church, bind 2, s. 421-427.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Ef. 4, 31-32.
LEKTIENS MÅL: At hjælpe dem, som har let til vrede, med at forstå deres

problem og hvordan de overvinder det.

Indledning
‘Vi må aldrig miste selvbeherskelsen. Lad os altid have vort fuldkomne forbillede
for øje. Det er en synd at tale med utålmodighed og irritation eller at være vred,
også  selv  om  vi  intet  siger.  Vi  skal  vandre  værdigt,  idet  vi  giver  en  rigtig
fremstilling at  Kristus.  At  udtale et  vredt  ord er  som at  slå  flint  mod flint:  det
optænder straks vrede følelser. Vær ikke som en kastanjeskal. Tillad ikke dig selv
at bruge skarpe, irriterende ord i hjemmet. I bør indbyde den himmelske gæst til at
komme i jeres hjem og samtidig gøre det muligt for ham og de himmelske engle at
blive  hos  jer.  I  bør  modtage  Kristi  retfærdighed,  Guds  Ånds  helliggørelse  og
hellighedens skønhed, så I kan åbenbare livets lys for jeres omgivelser. ‟Større end
helt er sindig mand,” siger den vise mand, ‟større at styre sit sind end at tage en
stad.” Den mand eller kvinde, der bevarer et ligevægtigt sind, når de fristes til at
give vreden frit  løb, står højere i  Guds og de hellige engles  øjne end den mest
berømte general, der nogen sinde har ført en hær til kamp og sejr. En berømt kejser
udtalte på sit dødsleje: ‟Blandt alle mine sejre er der kun én, der bringer mig nogen
trøst nu. Det er den sejr, jeg har vundet over mit eget urolige sind.” Alexander og
Cæsar fandt det lettere at betvinge verden end at betvinge sig selv. Efter at have
erobret den ene nation efter den anden, faldt de – den ene af dem ‟som offer for
drikfældighed, den anden for vanvittig ærgerrighed.”’ Barnet i hjemmet, s. 91. 

‘Vredladen mand’

1. Hvad er resultatet af vrede? Ordsp. 30, 32. Se også Ordsp, 29, 22.   

BEMÆRK: ‘Vrede, at lade sig blive berørt, opildnet, vil aldrig betale sig.  Hvor
mange fortabte bliver holdt ude af Guds rige på grund af den ukærlige karakter,
som de,  der  hævder  at  være  kristne,  besidder?  Jalousi,  misundelse,  stolthed  og
ukærlige følelser, selvretfærdighed, nem at provokere, ond tanke, hårdhed, kulde,
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usympatisk, disse er Satans egenskaber.’ Fundamentals of Christian Education, s.
277.
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2. Hvad afslører vreden om den person, som bliver vred? Præd, 7, 9.

BEMÆRK: ‘Vrede bor i tåbers bryst  og forvandler  dem, som var skabt i  Guds
billede, til den ondes billede.’ Signs of the Times, 19. oktober 1888.

‘Skyldig for domstolen’

3. Hvordan betragtede Jesus vrede? Matt. 5, 21-22. Tænk over 1 Joh. 3, 15.

BEMÆRK: ‘Det er en synd at nære vrede mod nogen. Kristus betragter vrede som
mord. Han siger: “Jeg siger jer, at enhver, som bliver vred på sin broder, er skyldig
for domstolen; og den, som siger til sin broder: ‘Raka!’ er skyldig for det store råd;
og den, som siger: ‘Du dåre!’ er skyldig til helvedes ild.” Gud går i rette med det
menneske.  Et menneske kan synes,  at  det  har  grund til  at  føle vrede,  men dets
lidenskabelige ord er en duft af død til død. Den, som ytrer dem, er under Satans
kontrol. I himmelen bliver hans onde ord placeret på den samme liste som banden.’
Southern Watchman, 1. januar 1903.

4. Hvilken formaning gav Paulus om vrede, og hvilke andre synder satte
Paulus vrede i forbindelse med? Kol. 3, 8.

BEMÆRK: ‘Når Guds Ånd tager hjertet i besiddelse, forvandler den livet. Syndige
tanker fordrives, man giver afkald på onde gerninger; kærlighed, ydmyghed og fred
træder i  stedet  for  vrede,  misundelse og strid.  Glæde erstatter  sorg,  og ansigtet
kommer til at lyse af det himmelske lys. Ingen ser den hånd, der løfter byrden, eller
skuer det lys, som daler ned fra de himmelske boliger. Velsignelsen kommer, når
sjælen i tro overgiver sig til Gud. Så skaber den magt, som intet menneskeøje kan
se, en ny skabning i Guds billede.’ Den store Mester, s. 109.

‘Større end helt’

5. Hvilken værdi satte Salomo på selvbeherskelse? Ordsp. 16, 32.

BEMÆRK: ‘Sig selv … den største fjende,  mennesket  har  at  kæmpe med. Det
største bevis på en kristens adelskab er selvbeherskelse. Den, som kan stå uberørt
midt i en storm af skældsord og grovheder er en af Guds helte… Den, som har lært
at styre sit sind, vil hæve sig over de uhøfligheder, tilsidesættelser og ærgrelser, vi
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daglig er udsatte for, og de vil ikke mere formørke hans sjæls himmel. Det er Guds
hensigt,  at  den  kongelige  magt,  som  en  helliggjort  forstand,  kontrolleret  af
guddommelig  nåde,  er,  skal  beherske  de  menneskelige  væseners  liv.  Den,  som
styrer sit sind, er i besiddelse af denne magt.’ Budskaber til de unge, s. 74  
‘Manden eller kvinden, som bevarer sindets balance, når det fristes til at give efter
for  lidenskab,  er  højere  stillet  hos  Gud  og  de  himmelske  engle  end  den  mest
hædrede general, som har ledt en hær i krig og til sejr. Det, unge mænd og kvinder
har brug for, er kristent heltemod. Guds ord erklærer, at det er større at styre sit sind
end at tage en stad. At styre sindet betyder at have kontrol over sit eget jeg.’  My
Life Today, s. 70.

6. Hvordan kan vi have selvbeherskelse i vort liv? Gal. 5, 22-26.

BEMÆRK: ‘Sagtmodighed er Åndens frugt og beviset på, at vi er grene på den
levende Gud.  Den blivende tilstedeværelse  af  sagtmodighed er et  umiskendeligt
bevis på, at vi er grene på det Sande Vintræ, og at vi bærer megen frugt. Det er
beviset på, at vi ved tro beskuer Kongen i hans skønhed og forvandles efter hans
billede.  Hvor  sagtmodighed  eksisterer,  er  de  naturlige  tilbøjeligheder  under
Helligåndens kontrol. Sagtmodighed er ikke en form for fejhed. Det er den ånd,
som  Kristus  udviste,  mens  han  led  skade,  mens  han  udholdt  fornærmelse  og
mishandling. At være sagtmodig er ikke at opgive vore rettigheder; men det er at
bevare  selvbeherskelsen  trods  provokation  til  at  give  efter  for  vrede  eller
gengældelsens ånd.’ Signs of the Times, 22. august 1895.    

‘Den sindige’

7. Hvor vigtig er bøn, hvis vi vil have en Kristuslig karakter? Matt. 7, 7-8.  

BEMÆRK: ‘Bøn er det middel, Himmelen har anvist os til at vinde sejr i striden
mod  synd  og  til  udvikling  af  en  kristen  personlighed.  Den  guddommelige
påvirkning, der kommer som svar på troens bøn, vil i den bedendes sjæl opfylde alt
det, han trygler om. Vi kan bede om syndernes forladelse, om et kristent sindelag,
om visdom og styrke til at gøre Guds gerning og om enhver gave, han har lovet os;
og hans løfte lyder: “I skal få!”’ Mesterens Efterfølgere, s. 297.

8. Hvad behøver den, der er vred, at lære? Ordsp, 14, 29; 19, 11. Se også
Jak. 1, 20.
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BEMÆRK: ‘Jeg så,  at  Herren  havde givet  dig lys  og erfaring,  så du kunne se
syndigheden  ved  en  overilet  ånd  og  styre  dine  lidenskaber.  Så  sikkert  som du
undlader at gøre dette, lige så sikkert vil du miste det evige liv. Du må overvinde
denne sygelige indbildning. Du er ekstremt følsom, og hvis et ord siges til fordel
for noget, der går imod din vej, så såres du. Du føler, at du bliver beskyldt, og at du
må forsvare dig selv, redde dit liv; og i din mest ivrige anstrengelse for at redde dit
liv,  mister  du  det.  Du  har  et  arbejde  at  gøre  med  at  dø  til  selvet  og  opelske
overbærenhed og tålmodighed. Overvind den tanke, at du ikke udnyttes rigtigt, at
nogen har gjort dig uret, at nogen ønsker at presse eller skade dig. Du ser igennem
falske øjne. Satan leder dig til at tage dette fordrejede syn på tingene… Du havde
altid undladt at udøve sand selvbeherskelse. Du har gjort dig anstrengelser; men
disse anstrengelser har kun nået det ydre, de har ikke rørt ved handlingernes kilde.
Dit heftige temperament skaber ofte oprigtig og smertelig sorg og selvfordømmelse
hos dig.  Denne lidenskabelige ånd vil, hvis den ikke undertrykkes,  vokse til  en
irritabel, fejlsøgende ånd; faktisk er dette allerede i nogen grad over dig. Du vil
være rede til at føle dig fornærmet over alt. Hvis der skubbes til dig på fortovet,
bliver du fornærmet, og et beklagelsens ord vil springe frem til dine læber. Når du
kører på gaden, og du ikke får fri bane, vil du i løbet af et øjeblik være oprevet.
Hvis du bliver bedt om at vige til fordel for andre, irriteres og ærgres du og føler, at
man har trængt ind på din værdighed. Du vil vise alle din skødesynd. Selve dit
ansigtsudtryk vil vise en utålmodig ånd, og din mund vil altid synes parat  til  at
udtrykke et vredt ord. Ligesom med brugen af tobak er total afholdenhed fra denne
dårlige vane det eneste sikre middel. En fuldstændig forandring må finde sted hos
dig. Du føler ofte, at du må være mere forsigtig. Du siger beslutsomt: “Jeg vil være
roligere  og mere tålmodig;” men derved  rører  du blot  ved det  onde udadtil;  du
indvilliger i at beholde løven og holde øje med ham. Du må gå videre end dette.
Principfasthedens styrke alene kan fordrive denne ødelæggende fjende og bringe
fred og lykke.’ Testimonies, bind 2, s. 424.

SPØRGSMÅL TIL EFTERTANKE:  Vor vrede  kan  holde os  ude af  himmelen.
Hvor vigtigt er det at overvinde dette karaktertræk, og hvordan skal vi gøre det?
Hvad er det eneste sikre middel?

‘Aflægge det alt sammen’

9. Hvordan kan vi overvinde utålmodighed? Kol. 3, 3. 8. Betragt Sal. 119,
11.

BEMÆRK: ‘Du har gentagende gange sagt: “Jeg kan ikke styre mit temperament.”
“Jeg må sige noget.” Du mangler en sagtmodig, ydmyg ånd. Selvet er helt i live, og
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du  står  stadig  på  vagt  for  at  beskytte  det  mod  ydmygelse  eller  fornærmelse.
Apostelen siger: “I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud.” De, som er
døde fra selvet, vil ikke tage det så nært og vil ikke være parate til at modstå alt,
som kan irritere. Døde mennesker kan ikke føle. Du er ikke død. Hvis du var det,
og dit liv var skjult i Kristus, ville tusinde ting, som du nu lægger mærke til, og
som plager dig, gå ubemærket forbi; så ville du gribe efter det evige og ville være
hævet over dette livs ubetydelige prøvelser.’ Testimonies, bind 2, s. 425.
 
10. Hvilken ånd bør vi have i stedet for en utålmodig ånd? 1 Pet. 3, 4.

BEMÆRK: ‘Hvis vi har sandheden, har vi råd til at være beherskede og rolige. Vor
tale  bør være beskeden og ophøjet.  Den ånd,  som du har  næret  i  dit  indre,  har
efterladt sit indtryk på ansigtet. Når Kristus sidder på sjæletemplets trone, vil han
udviske det misfornøjede, pirrelige, ulykkelige blik, og når skyen af vidner ser på
det menneske, som genspejler Kristi billede, vil de indse, at han er omgivet af en
behagelig atmosfære. Verden vil se, at  han midt i  en storm af fornærmelse står
urokket  ligesom det  høje cedertræ.  Det  menneske  er  en af  Guds helte.  Det  har
overvundet  sig  selv.  Den  største  del  af  livets  fortrædeligheder,  dets  daglige
gnavende  bekymringer,  dets  hjertesorger,  dets  irritation,  er  resultatet  af  et
ubehersket  sind.  Harmonien  i  hjemmet  bliver  ofte  ødelagt  af  hastige  ord  og
fornærmende sprog. Hvor meget bedre var det ikke, hvis det var forblevet usagt. Et
smil af glæde, et fredfyldt, anerkendende ord sagt med sagtmodighedens ånd vil
være  en  kraft  til  at  berolige,  trøste  og  velsigne.  Selvbeherskelse  er  den  bedste
styrelse  i  verden.  Ved  at  tage  den  sagtmodige  og  stille  ånds  prydelse  på  vil
nioghalvfems ud af hundred problemer,  som forbitrer livet, blive reddet.  Mange
undskylder  deres  hidsige  ord og deres  lidenskabelige  temperament  med at  sige:
“Jeg er følsom; jeg har et heftigt temperament.” Dette vil aldrig læge sårene skabt
af  uovervejede,  lidenskabelige  ord.  Rigtignok  er  nogle  naturligt  mere
lidenskabelige end andre;  men denne ånd kan aldrig stemme overens med Guds
Ånd. Det naturlige menneske må dø, og det nye menneske, Kristus Jesus, må tage
sjælen i besiddelse, så Jesu efterfølgere i sandhed kan sige: “Det er ikke længere
mig, der lever, men Kristus lever i mig.”’  Testimonies to the Church,  bind 4,  s.
348.    

‘Hastig til tale’

11. Hvor dårlige er hastige ord? Ordsp. 29, 20; 25, 28.
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BEMÆRK:  ‘Der  er  næppe  nogen  fejl,  gamle  som  unge  tager  lettere  på,  end
misbrug  af  ord,  hastig,  utålmodig  tale.  De  mener,  det  er  tilstrækkeligt  som
undskyldning  at  sige:  “Jeg  passede  ikke  på;  jeg  mente  virkelig  ikke,  hvad  jeg
sagde.” Men Guds Ord tager det ikke så let. Skriften siger: “Ser du en mand, der er
hastig til tale, for en tåbe er der snarere håb end for ham.” “Som åben by uden mur
er en mand, der ikke kan styre sit sind.” Den største part af livets fortrædeligheder,
dets  sorger  og  ubehageligheder  skyldes  ubeherskethed.  I  et  øjeblik  kan  nogle
heftige, uovervejede ord gøre så meget ondt, at et helt livs anger ikke kan råde bod
derpå. Ak, hvor mange hjerter er ikke sønderknuste, hvor mange venner stødte bort,
og hvor mange liv er ikke blevet ruinerede ved heftige, bitre ord fra mennesker,
som  skulle  have  kunnet  bringe  hjælp  og  lindring!  ...  I  sin  egen  styrke  kan
mennesket ikke styre  sit  sind. Men ved Kristus kan han eje selvkontrol.  I  hans
styrke  kan  han  tvinge  sine  tanker  og  ord  til  lydighed  under  Guds  vilje.  Kristi
religion bringer følelserne under fornuftens kontrol og styrer tungen. Under dens
indflydelse  bliver  det  heftige  temperament  underkuet,  og  hjertet  fyldes  med
tålmodighed og blidhed. Klyng dig fast til ham, som har al magt i himmel og på
jord. Giv ikke op i kampen, om du end ofte kommer til kort i at udvise tålmodighed
og ro. Tag fat igen, denne gang mere bestemt på at ville være tålmodig i enhver
anfægtelse. Og tag aldrig blikket bort fra dit guddommelige Forbillede.’ Budskabet
til de unge, s. 75.

12. Hvordan afværger vi vrede? Ordsp. 15, 1.

BEMÆRK: ‘Bliver  du udsat  for  en strøm af  sårende,  bebrejdende ord,  så hold
sindet  fæstet  på  Guds  ord.  Lad  sind  og  hjerte  være  fyldt  med  Guds
forjættelser. Bliver du genstand for en urigtig behandling eller anklages uden
grund,  så  giv  ikke  et  heftigt  svar  tilbage,  men  tænk  på  Guds  dyrebare
forjættelser. “Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med
det gode” (Rom. 12, 21). “Vælt din vej på Herren, og forlad dig på ham, han
skal gøre det. Og han skal føre din retfærdighed frem for lyset, og din ret som
middagsglansen” (Sal.  37, 5-6).  “Intet  er  skjult, som jo skal åbenbares,  og
intet hemmeligt, som man jo skal få at vide" (Luk. 12, 2). “Du lod mennesker
fare over vort hoved; vi er kommet i ild og vand, men du udførte os til at
vederkvæges” (Sal. 66, 12). Vi vil gerne ty til vore medmennesker for at finde
medlidenhed og oprejsning hos dem i stedet for at se hen til Jesus.’ I den store
Læges fodspor, s. 494.
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‘I indsigten afholdenhed’

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, s. 336-342.
LEKTIENS MÅL: At vise faren ved de usunde vaner,  som er almindelige i

verden omkring os.

Indledning
‘Sand afholdenhed lærer os at afstå fuldstændigt fra alt, som er skadeligt, og kun
bruge sunde og nærende madvarer med fornuft.’  Review & Herald, 23. september
1884.
‘Afholdenhedens  principper  bør udstrækkes til  at  omfatte  mere  end alkoholiske
drikke.  Det  er  ofte  lige  så  skadeligt  for  sundheden  at  bruge  stimulerende  og
ufordøjelig  mad,  og  en  sådan  kost  lægger  i  mange  tilfælde  grunden  til
drikfældighed. Sand afholdenhed lærer os at afstå fuldstændig fra alt, hvad der er
skadeligt, og at bruge det, der er sundt, med fornuft. Der er kun få, der til fulde
forstår, hvor meget deres spisevaner har at gøre med deres sundhed, deres karakter,
deres  indsats  i  denne verden  og deres  evige  skæbne.  Appetitten bør altid  være
under  moralens og fornuftens kontrol.  Legemet  bør være  sindets tjener  og ikke
omvendt.’ Patriarker & Profeter, s. 290. 

‘En spotter er vinen’

1. Hvilken advarsel giver skrifterne mod at drikke alkohol? Ordsp. 20, 1; 
Ordsp. 23, 29-32.   

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
vågner op til erkendelse af sin elendighed, besidder han ikke kraft nok til at rive sig
løs fra snaren. Han vil “søge den endnu en gang” (Ordsp. 23, 35). Ingen argumenter
er nødvendige for at påvise de berusende drikkes onde følger for drankerne. Disse
skumle, sindsforvirrede menneskevrag – sjæle, for hvem Kristus døde, og for hvis
skyld engle græder – findes overalt. De er en vanære for vor lovpriste civilisation;
de er en skam, en forbandelse og en fare for ethvert land. Hvem formår at skildre
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den elendighed,  den hjertesorg,  den fortvivlelse,  som drankerens  hjem rummer?
Tænk på den ofte omhyggeligt opdragne, fintfølende og dannede hustru, knyttet til 
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en  mand,  hvem  drik  forvandler  til  en  sindsforvirret  eller  en  djævel!  Tænk  på
børnene, berøvede hjemmelig hygge, undervisning og uddannelse, levede i stadig
frygt for dem, som skulle være deres stolthed og beskytter, børn, som sættes ind i
verden, bærende faderens skam og ofte også en nedarvet trøst efter den forbandede
drik! Tænk på de rædselsfulde ulykker, som hver dag sker under indflydelsen af
drik!’ I den store Læges fodspor, s. 337-338.

2. Bør mennesker i ansvarsfulde stillinger drikke alkohol? Ordsp, 31, 4-5.
Sammenlign med 1 Tim. 3, 3.

BEMÆRK: ‘Disse ord af advarsel og befaling er tydelige og bestemte. De, som er i
offentlige tillidsposter, skal give agt, for at de ikke på grund af vin og stærke drikke
glemmer loven og forvansker dømmekraften. Herskere og dommere bør altid være
i stand til at opfylde Herrens vejledning. “Enken eller den faderløse må I aldrig
mishandle; hvis I mishandler dem, og de råber om hjælp til mig, vil jeg visselig
høre på deres klageråb, og da vil min vrede blusse op, og jeg vil slå eder ihjel med
sværdet,  og  eders  egne  hustruer  bliver  enker  og  eders  børn  faderløse.”’
Temperance, s. 53.
‘Nogle, der aldrig betragtes som virkelige berusede, er altid under indflydelse af
milde beruselses midler. 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
undergraves, og de højeste hensyn er ikke nok til at holde den fordærvede appetit
under fornuftens kontrol.’ I den store Læges fodspor, s. 339.

3. Hvordan var umådeholdenhed ansvarlig for Johannes Døbers død? Mark.
6, 21-28.

BEMÆRK: ‘Kongen var omtåget af vinen. Nu var det lidenskaben, der beherskede
ham, og forstanden måtte vige.  Han så kun den festlige sal med dens larmende
gæster, det dækkede bord, den funklende vin og de glimtende lys og den unge pige,
der  dansede  foran  ham.  I  et  anfald  af  øjeblikkelig  letsindighed ønskede han  at
foretage  sig noget,  der  ville  forherlige  ham over for  hans riges  stormænd. Han
lovede med en ed at give Herodias’ datter, hvad hun end ville bede ham om, ja, om
det så var hans halve rige. Salome skyndte sig ud til sin moder for at spørge hende
om, hvad hun skulle bede om. Svaret var allerede parat: Johannes Døbers hoved!’
Den Store Mester, s. 144. 
‘Ak, hvor ofte er de uskyldiges liv blevet opofret på grund af umådeholdenhed hos
dem, der burde have været retfærdighedens vogtere! Den, der fører den berusende
drik til sine læber, gør sig selv ansvarlig for al den uretfærdighed, han kan komme
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til at begå under dens sløvende magt. Ved at lamme sine sanser gør han det umuligt
for sig selv at dømme besindigt eller at have en klar opfattelse af, hvad der er ret
eller uret. Han baner vejen for Satan og lader sig bruge af ham til at underkue og
tilintetgøre de uskyldige. “En spotter er vinen, stærk drik slår sig løs, og ingen, som
raver deraf, er vis.” Ordsp. 20, 1. Så sker det, at “retten trænges tilbage, og skyr
man det onde, flås man.” Es. 59, 14-15. De, der har domsmyndigheden over deres
medmenneskers liv, burde regnes for skyldige i forbrydelse, hvis de hengiver sig til
umådeholdenhed. Alle de, der fuldbyrder loven, burde selv overholde loven. De
burde være mennesker med selvbeherskelse. De må nødvendigvis have den fulde
beherskelse  af  deres  legemlige,  sjælelige  og  åndelige  evner,  så  de  kan  være  i
besiddelse  af  en  levende  forstand  og  en  dyb  retfærdighedsfølelse.’  Den  Store
Mester, s. 145.

‘Lidt vin for din mave’

4. Hvilken vin blev Timoteus rådet til at bruge for sin mave? 1 Tim. 5, 23.

BEMÆRK: Den bogstavelige oversættelse af dette vers er: Drik ikke længere vin
alene,  men brug  med en  smule  mavevin,  på grund  af  dine  hyppige  svagheder.
‘Mavevin’  er  ifølge  stadig  eksisterende  oldgræske  medicinske  tekster,  druesaft,
tilberedt som en tyk, ugæret sirup, der anvendes som mad til de svage og personer,
som  leder  af  maveproblemer.  Pliny,  som  levede  samtidig  med  Paulus,  skrev:
‘Drikken gives til de syge, som man frygtede, at gæret vin kunne være skadelig
for.’  Visse  kendsgerninger  fremstår  af  dette  vers:  1.)  at  Timoteus  kun  havde
drukket vand. 2.) Timoteus havde problemer med sin mave. 3.) Timoteus’ problem
skyldtes den slags vand, han drak. 4.) Timoteus’ hyppige sygdomme ikke var et
tilfælde  for  helbredelse,  men  snarere  at  han  behøvede  at  ændre,  hvad  der
forårsagede problemet. Vandet i Efesus var stærkt basisk. Selv i dag er det stadig
skik at blande dette basiske vand med sirup eller syltetøj, som er fremstillet ved at
koge druesaft, for at neutralisere vandets skadelige egenskaber.
Dette vers kunne se ud til at modsige, hvad Bibelen tidligere har sagt om ikke at
drikke alkohol, men hvis vi forstår, hvordan brugen af ordet vin har ændret sig, er
der ingen modsigelse. Indtil det 19. århundrede kunne ordet vin på engelsk både
betyde ugæret eller gæret druesaft. I moderne engelsk har det ændret sin betydning
til kun at betyde gæret druesaft. Da Bibelen blev oversat på kong James’ tid kunne
det  derfor,  afhængigt  af  sammenhængen,  betyde  begge  dele.  Medicinsk  er  det
kendt, at alkohol er dårligt for maveproblemer, og at druesaft er gavnligt. Følgelig
må dette vers referere til ugæret druesaft.
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5. Hvilken slags vin skabte Jesus fra vandet til brylluppet i Kana? Joh. 2, 1-

11. Tænk over Hab. 2, 15.

BEMÆRK: ‘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.
Satan frister  mennesker  til  en nydelse,  som omtåger  forstanden og lammer den
åndelige opfattelsesevne, men Kristus lærer os at holde den lavere natur i tømme.
Hele hans liv var et eksempel på selvfornægtelse.’ Den Store Mester, s. 94.
NB: Det græske ord, som er oversat med ‘berusede’ i Joh. 2, 10 [‘methusthosin’]
betyder ikke ‘berusede’; det betyder snarere ‘mæt’, at have taget tilstrækkelig til at
være fornøjet. Kristus gjorde ikke berusede mænd mere berusede.

‘Hold jer fra de kødelige lyster’

6. Hvilket råd giver Peter angående dårlige vaner? 1 Pet. 2, 11.

BEMÆRK: ‘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 vanskeligere 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.’ Barnet i hjemmet, s. 388.
‘“Jeg formaner jer... hold jer fra de kødelige lyster, som fører krig imod sjælen,”
lyder apostelen Peters ord. Mange mener, at denne advarsel kun gælder dem, der er
udsvævende,  men den  har  også  en  dybere  mening.  Den  sigter  også  til  enhver,
skadelig tilfredsstillelse af  appetitten eller  lidenskaberne.  Advarselen  rettes  mod
brugen af narkotiske midler, som kaffe,  te, tobak, alkohol og morfin. Brugen af
disse  midler  kan  med  rette  klassificeres  blandt  de  nydelser,  som  øver  en
fordærvelig indflydelse på den moralske karakter.  Jo tidligere disse vaner bliver
dannet, desto fastere vil de holde på deres offer og gøre dem til lystens slaver, og
desto sikrere vil deres åndelige interesser blive afstumpede.’ Råd & Vink, s. 53.    

7. Hvilket princip bør styre ikke kun hvad vi spiser og drikker, men alle
aspekter af vort liv? 1 Kor. 10. 31.  
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BEMÆRK: ‘Mennesker  har  brug  for  at  lære,  at  medikamenter  ikke  helbreder
sygdomme.  Det  er  sandt,  at  de  nogle  gange  giver  en  øjeblikkelig  lindring,  og
patienten ser ud til at blive rask som et resultat af deres anvendelse; dette sker, fordi
naturen  har  tilstrækkelig livskraft  til  at  uddrive giften  og rette  de  forhold,  som
forårsagede sygdommen. Helbredet genvindes trods anvendelsen af medikamentet.
Men  i  de  fleste  tilfælde  ændrer  medikamentet  kun  sygdommens  skikkelse  og
placering. Ofte ser giftstoffets virkning ud til at være overvundet i et stykke tid,
men resultatet forbliver i systemet og udvirker stor skade på et senere tidspunkt.
Mange påfører sig selv livslangsygdomme ved at brug giftige medikamenter,  og
mange  liv  går  tabt,  som  kunne  reddes,  hvis  naturlige  helbredelsesmetoder  var
blevet brugt. De giftstoffer, som findes i mange af de såkaldte lægemidler, skaber
dårlige vaner og dårlig appetit, som ødelægger både sjælen og kroppen.’ Counsels
on Health, s. 89.

‘Timelige bekymringer’

8. Hvilke  former  for  umådeholdenhed  advarede  Jesus  kunne  gøre  os
uforberedte på hans komme? Luk. 21, 34. Sammenlign med Matt. 13, 22.

BEMÆRK: ‘Forholdene  i  verden  viser,  at  vi  står  overfor  urolige  tider.  Dagens
aviser  er  fulde af  antydninger om en frygtelig konflikt  i  den nærmeste fremtid.
Frække  røverier  forekommer  hyppigt.  Strejker  er  almindelige.  Tyveri  og  mord
udøves overalt. Mennesker, der er besatte af dæmoner, tager livet af mænd, kvinder
og børn. Menneskene er blevet forblindede af laster, og alle former for ondskab er
almindelige.  Der  er  røre  alle  vegne  i  verden.  Tidernes  tegn  er  uheldsvarslende.
Kommende  begivenheder  kaster  deres  skygger  foran  sig.  Guds  Ånd  bliver
unddraget jorden, og den ene ulykke følger efter den anden til søs og til lands. Der
er  orkaner,  jordskælv,  ildebrande,  oversvømmelser,  og der  sker  mord af  enhver
art...  Mennesker  indordner  sig  hastigt  under  det  banner,  som de  har  valgt  sig.
Uroligt holder de et vågent øje med deres førere. Der er også dem, der venter og
våger og arbejder for, at Herren skal komme. En anden slags mennesker giver sig
ind under førerskabet  af  den første  store frafaldne.  Kun få tror af  deres  ganske
hjerte,  at  vi  har  et  helvede at  undgå og en Himmel at  vinde. Krisen sniger  sig
gradvis  ind  på  os.  Solen  skinner  på  himmelen  og  gennemløber  sin  bane  som
sædvanlig. Mennesker spiser og drikker stadig, de planter og bygger,  de tager til
ægte og giver  til  ægte.  Stadig køber og sælger  købmændene.  Mennesker puffer
hinanden til side i deres bestræbelser for at få den øverste plads. Forlystelsessyge
mennesker  strømmer i  massevis  til  teatrene,  hestevæddeløbene og spillebulerne.
Der hersker den største ophidselse, og dog er prøvetiden hastigt ved at udrinde, og
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hvert  menneskes  skæbne skal  afgøres  for  evigt.  Gennem århundreder  lyder  vor
Herres  advarende  ord  højtideligt  til  os  fra  Oliebjerget:  “Men  vogt  jer,  at  jeres
hjerter ikke nogen sinde sløves af svir og drukkenskab og timelige bekymringer, så
den dag kommer pludselig over jer.”’ Herren Kommer, 27. januar.

9. Hvilket princip skal altid være førende i den kristnes tankegang? Matt. 6,
33.

BEMÆRK: ‘Vi behøver ikke at frygte nogen udefrakommende fjende. Vor største
kamp er med det uomvendte selv. Når vi overvinder selvet, mere end sejrer vi ved
ham, som elskede os. Mine brødre, der er et evigt liv for os at vinde. Lad os stride
troens gode strid. Vor prøvetid er nu og ikke i fremtiden. Mens den er her, så “søg
først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet,” de ting, som så ofte nu
tjener Satans formål som snarer til at bedrage og ødelægge, “gives jer i tilgift.”’
Review & Herald, 5. marts 1908.
 

‘Dranker og frådser’

10. Hvad følger ifølge Ordsprogenes Bog ofte med drukkenskab? Ordsp. 23,
20-21.

BEMÆRK: ‘Frådseri er en meget almindelig synd i vor tid. En grådig appetit gør
både mænd og kvinder til slaver. Den formørker deres åndsevner og afstumper de
moralske begreber i en sådan grad,  at  de ikke værdsætter Guds ords hellige og
ophøjede sandheder. De lavere tilbøjeligheder har fået magten over både mænd og
kvinder. Guds folk må kende sig selv for at kunne blive rede til forvandlingen. Vi
må forstå, at det er nødvendigt for os at kunne sige om vort fysiske legeme som
salmisten  sagde  fordom:  “Jeg  vil  takke  dig,  fordi  jeg  er  underfuldt
skabt…”Appetitten må altid være underordnet moralen og forstanden. Legemet må
være forstandens tjener, og ikke omvendt.’ Råd & Vink s. 27.    

11. Hvilket  råd  er  vi  givet  for  at  hjælpe os  med  at  undgå at  forspise  os?
Ordsp. 23, 1-3.

BEMÆRK:  ‘Mange  vender  sig  fra  lys  og  kundskab  og  ofrer  principperne  for
smagen. De spiser, når organismen ikke har brug for mad og med uregelmæssige
intervaller, fordi de ikke har nogen moralsk udholdenhed til at modstå lysten. Som
følge  heraf  gør  den  misbrugte  mave oprør  og  lidelse  følger.  Regelmæssighed  i
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spisningen er meget  vigtig  for  legemets  sundhed og sindets ro.  Et bid mad bør
aldrig passere læberne mellem måltider. Mange er henfaldne til den skadelige vane
at spise, lige før de går i seng. De kan have indtaget deres faste måltider, men fordi
de har en følelse af mathed, tror de, at de skal have et måltid. Ved at give efter for
denne forkerte praksis bliver det en vane, og de føler, at de ikke kan sove uden
mad. I  mange tilfælde skyldes  denne mathedsfølelse,  at  fordøjelsesorganerne  er
blevet overanstrengt i løbet af dagen i at komme af med de store mængder mad,
som er blevet påtvunget dem. Disse organer behøver en periode med fuldstændig
hvile fra arbejde for at genvinde deres udmattede kræfter. Et andet måltid bør aldrig
spises, før maven har fået tid til at komme sig efter arbejdet med at fordøje det
foregående måltid. Når vi lægger os om natten, burde maven være blevet færdig
med sit arbejde, så den, såvel som andre dele af legemet, kan hvile sig. Men hvis
mere mad påtvinges den, sættes der igen gang i fordøjelsesorganerne for at udføre
den samme arbejdsproces i de timer,  man sover.  En sådan persons søvn er ofte
forstyrret af ubehagelige drømme, og om morgenen vågner de uforfrisket op. Når
denne  praksis  følges,  mister  fordøjelsesorganerne  deres  naturlige  livskraft,  og
personen ender med fordøjelsesbesvær. Overtrædelsen af naturlovene påvirker ikke
kun individet på en ugunstig måde, men andre lider mere eller mindre sammen med
ham. Lad en hvilken som helst person vælge en kurs, som på nogen måde irriterer
ham, og se hvor hurtigt han udviser utålmodighed! Han kan ikke uden særlig nåde
tale eller handle roligt. Hvor end han går, kaster han en skygge. Hvordan kan nogen
da sige: “Det kommer ikke andre ved, hvad jeg spiser eller drikker?” Det er muligt
at spise umådeholdent selv af sund mad. Det følger ikke deraf, at fordi man har
aflagt brugen af skadelige fødevarer, kan man blot spise lige så meget, man har lyst
til. Forspisning, ligegyldigt madens kvalitet, forstopper det levende maskineri og
hindrer således dets arbejde.’ Christian Temperance & Bible Hygiene, s. 50-51.

‘Afholdende i alt’

12. Hvilket  princip  skal  forældre  undervise  deres  børn for  at  sikre,  at  de
forbliver afholdende som voksne? 1 Kor. 9, 25.

BEMÆRK: ‘Men for at nå til roden af umådeholdenhed må vi gå dybere end til
brugen af alkohol eller tobak. Lediggang, manglende målbevidsthed eller dårligt
selskab kan være årsagen til, at mennesker bruger disse ting. Den findes ofte ved
hjemmets bord, selv i familier, som anser sig for at være strengt afholdende. Alt,
hvad der virker forstyrrende på fordøjelsen, som skaber unødig sjælelig ophidselse
eller på en eller anden måde svækker organismen, fordi det forstyrrer de sjælelige
og legemlige  kræfters  ligevægt,  forringer  sjælens  herredømme over  legemet  og
bidrager således til umådeholdenhed. Mangt et lovende ungt menneskes fald kan
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føres tilbage til  unaturlig begærlighed,  som skyldes  en usund kost. Te og kaffe,
krydderier, konfekt og kager er alt sammen medvirkende til en dårlig fordøjelse.
Også  kød er  skadeligt.  Dets  stimulerende  virkning  burde  være  et  tilstrækkeligt
argument mod at benytte det, og den sygelige tilstand blandt dyrene i næsten alle
verdens lande gør det dobbelt forkasteligt. Det har tilbøjelighed til at pirre nerverne
og  til  at  vække  lidenskaberne  og  giver  således  de  lavere  tilbøjeligheder
overvægten.’ Uddannelse, s. 204-205.

13. Hvilken vigtig kendsgerning bør den kristne huske i  alle  aktiviteter?  1
Kor. 6, 19.

BEMÆRK: ‘Vi ønsker en del af den evige arv. Vi ønsker en plads i Guds stad, fri
fra enhver urenhed. Hele himmelen ser på for at se, hvordan vi kæmper mod
fristelse. Lad alle, som bekender Kristi navn, vandre foran verden, så at de
såvel i eksempel som ved forskrift kan undervise om det sande livs principper.
“Så formaner jeg jer da, brødre! ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres
legemer  som  et  levende,  helligt,  Gud  velbehageligt  offer;  dette  er  jeres
åndelige gudsdyrkelse.”’ Christian Temperance & Bible Hygiene, s. 24.
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‘Væn drengen’

UDENADSVERS: ‘Væn drengen til den vej, han skal følge, da viger han ikke
derfra, selv gammel.’ Ordsp. 22, 6.

STUDIEHJÆLP: Barnet i hjemmet, kap. 44.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Ef. 6, 1-4.
LEKTIENS MÅL: At indprente forældre vigtigheden af at opdrage og oplære

deres børn for det fremtidige, evige liv.

Indledning
‘Intet  arbejde,  mennesket  nogen  sinde  har  påtaget  sig,  kræver  større  omhu  og
dygtighed end den rette oplæring og opdragelse af de unge og børnene. Intet virker
så  kraftigt  som  indflydelsen  fra  vore  omgivelser  i  de  første  år  af  vort  liv...
Menneskets natur er trefoldig, og den oplæring, Salomo indskærpede, omfatter den
rette udvikling af de fysiske, intellektuelle og moralske kræfter. For at udføre denne
gerning rigtigt må forældre og lærere selv forstå “den vej, barnet skal følge.’ Dette
indbefatter  mere  end  boglig  viden  og  skolelærdom.  Det  omfatter  udøvelsen  af
afholdenhed,  broderkærlighed  og gudfrygtighed,  udførelsen af  vor pligt  mod os
selv, vor næste og Gud. Børnene må opdrages efter et andet princip end det, der
råder ved dressur af dyrene, der ikke kan ræsonnere. Dyret skal kun vænne sig til at
underordne sig sin herre,  men barnet  skal  lære at  beherske  sig selv.  Viljen må
oplæres  til  at  adlyde  forstandens  og samvittighedens  bud.  Et  barn  kan  være  så
disciplineret, at det ligesom dyret ikke selv har nogen vilje; dets individualitet går
tabt i lærerens. En sådan opdragelse er uklog, og den får katastrofale følger. Børn
opdraget på denne måde vil mangle stabilitet og beslutsomhed. De har ikke lært at
handle efter principper, og forstandsevnerne er ikke blevet styrket ved øvelse. Så
vidt muligt bør ethvert barn oplæres til selvtillid. Ved at få sat de forskellige evner i
virksomhed vil det opdage, hvor det er stærkest, og hvor det har sine mangler. En
forstandig lærer vil især drage omsorg for, at de svage træk bliver styrket, så barnet
kan danne en velafbalanceret, harmonisk karakter.’  Barnet i hjemmet, s. 38. 

‘Viger han ikke derfra’

1. Hvilket løfte er givet samvittighedsfulde forældre angående deres børns 
opdragelse? Ordsp. 22, 6.   
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BEMÆRK:  ‘Forældre  har  fået  overdraget  det  store  hverv  at  opdrage  og danne
deres børn for det fremtidige, evige liv. Mange fædre og mødre synes at tænke, at
når de føder og klæder deres små og opdrager dem efter verdens standard, så har de
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gjort  deres  pligt.  De  har  for  travlt  med  forretninger  og  fornøjelser  til  at  gøre
opdragelsen af deres børn til deres livsmål. De søger ikke at oplære dem til at bruge
deres talenter til ære for deres Genløser. Salomo sagde ikke: “Fortæl drengen den
vej, han skal følge, da viger han ikke derfra, selv gammel.” Men: “Væn drengen til
den vej, han skal følge, da viger han ikke derfra, selv gammel.”’ Barnet i hjemmet,
s. 37.

2. Hvilken fordel vil de forældre, som retter deres børns dårlige opførelse,
få? Ordsp. 29, 17.

BEMÆRK: ‘Forældrene vil finde mange af deres egne karaktertræk hos barnet. Det
er ofte en ydmygende erfaring at genkende sine egne fejl og mangler hos andre. I
forsøget på at undertrykke og rette nedarvede tilbøjeligheder til det onde i deres
børn  trænger  forældrene  dobbelt  så  meget  til  tålmodighed,  udholdenhed  og
kærlighed end ellers. Forældrene bør mindst af alt blive opbragt og rasende over at
se deres egne ufuldkommenheder genspejlet i barnets karakter. De bør tværtimod
være forsigtige i alt det, de siger og gør, og stadig være på vagt mod alle uvenlige
og hårde ord, således at ikke også disse svagheder skal komme til syne hos barnet.
Vi trænger mere af Kristi milde og venlige væsen i behandlingen af disse små. Det
er så let at glemme, at de har arvet deres dårlige træk fra forældrene, og at vi derfor
bør behandle dem med omtanke, tålmodighed og kærlighed. De, som er forældre,
bør sætte deres lid til, at Kristus kan forandre de onde tilbøjeligheder, som er blevet
overført til deres børn. Jeg vil opfordre alle forældre til at vise stor tålmodighed.
Forsømmelser i den tid, som er gået, kan ofte gøre arbejdet vanskeligt. Men Gud vil
hjælpe  alle,  som  stoler  på  ham.  At  opdrage  børn  kræver  både  visdom  og
kærlighed.’ Det kristne hjem, s. 131.

‘Uvorn dreng’

3. Er riset og irettesættelse nødvendig? Ordsp. 13, 24; 19, 18; 23, 13.

BEMÆRK: ‘Moderen … bør ikke bruge riset, hvis det på nogen måde er muligt at
undgå det. Men hvis mildere forholdsregler viser sig at være utilstrækkelige, bør
hun i  kærlighed  straffe  barnet,  så  det  kommer  til  besindelse.  I  mange  tilfælde
behøver et barn kun én sådan afstraffelse i livet for at blive klar over, at det ikke er
barnet, der holder tømmerne. Og når dette skridt bliver nødvendigt, bør moderen
alvorligt indprente barnet, at dette ikke bliver gjort for at tilfredsstille hende eller en
egenrådig autoritet, men til barnets eget bedste. Det bør lære, at enhver fejl, som
ikke bliver  rettet,  vil  bringe  ulykke  over  det  og mishage  Gud.  Under  en  sådan
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opdragelse  vil  børnene  finde  den  største  glæde  i  at  underkaste  deres  vilje  vor
himmelske Faders vilje.’ Barnet i hjemmet, s. 243.

4. Hvad er resultatet af at efterlade barnet til sit eget påfund? Ordsp. 29, 15.

BEMÆRK: ‘Vi begår en stor uret mod vore børn ved ikke at irettesætte dem for
deres  fejl.  Mange fremmer  forkerte  karaktertræk i  deres  børn og siger  til  deres
undskyldning: “De er for små til at blive straffet. Vent, til de bliver større, så man
kan tale dem til  fornuft.  De vil  vokse fra mange af  disse onde tilbøjeligheder.”
Således får deres dårlige vaner lov til at vokse og forstærkes, indtil det bliver en del
af  deres  natur.  Nogle  gange er  faderen  og moderen  forenet  i  denne fejl.  Nogle
gange vil én glædeligt følge en mere forstandig kurs, men når den ene prøver at
håndhæve lydighed, tager den anden barnets parti og vil ikke tillade det at blive
bragt til underkastelse. De sørgelige resultater af en sådan kurs kan kun tydeligt ses
i evigheden. De kan ikke vurderes i dette liv.’ Signs of the Times, 24. november,
1881.

‘Ikke talte dem alvorligt til’

5. Hvad forsømte Eli at gøre i sin sønners oplæring? 1 Sam. 3, 13.

BEMÆRK: ‘Eli lod sine børn gøre, som de ville. Han elskede fred og ro og brugte
ikke sin myndighed til at rette sine børns dårlige vaner. I stedet for at gå i rette med
dem eller straffe dem, gav han efter for deres ønsker og lod dem få deres vilje. Han
burde have betragtet sine sønners opdragelse som en af sine vigtigste pligter, men i
stedet  for  anså  han  det  for  at  være  af  underordnet  betydning.  Israels  præst  og
dommer var ikke uvidende om, at det var hans pligt at opdrage de børn, som Gud
havde givet ham ansvaret for, men Eli gjorde ikke sin pligt, fordi han i så fald ville
være blevet nødt til at bøje sine sønners vilje og straffe dem. Uden at tænke på de
frygtelige  følger,  det  kunne få,  gav  han sine børn alt,  hvad de ønskede sig,  og
undlod  at  gøre  dem  skikkede  til  at  tjene  Gud  og  påtage  sig  livets  pligter.’
Patriarker & Profeter, s. 298.

6. Hvad er nødvendigt for at gøre en søn vis? Ordsp. 1, 8.

BEMÆRK: ‘Under de samfundstilstande, vi oplever nu, er det ingen let opgave for
forældre at holde styr på deres børn og undervise dem efter Bibelens retningslinjer.
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Børn bliver ofte utålmodige, når deres frimodighed bliver begrænset. De ønsker at
få deres egen vilje, og de ønsker at gå og komme, når de selv måtte finde det for
godt. Det er særlig aldersgruppen fra ti til atten, som er tilbøjelig til at mene, at det
ikke indebærer nogen fare at tage del i sammenkomster med verdslige unge. Men
erfarne kristne forældre kan tydelig se faren. De er kendt med børnenes leg og ved,
hvilken indflydelse sådanne ting har på deres sind. Ud fra et oprigtigt ønske om, at
børnene skal blive frelst, bør de holde dem borte fra al æggende underholdning.’
Det kristne hjem, s. 411.
‘Undervisningen om lydighed og respekt for autoritet bør gentages ofte. Når det
sker, vil det blive en kraft til det gode, og børnene vil ikke blot blive holdt borte fra
det onde og nødt til at elske sandhed og retfærdighed, men forældrene vil have lige
så stor fordel af det. De kan ikke udføre den gerning, Herren kræver af forældre,
uden  mange  alvorlige  overvejelser  og  megen  læsning  i  Guds  ord  for  at  kunne
undervise i overensstemmelse med hans anvisninger.’ Barnet i hjemmet, s. 83-84
    

‘Ynglingens hjerte’

7. Hvilket dårligt adfærdstræk findes hos mange børn? Ordsp. 22, 15.  

BEMÆRK: ‘Mange  kristne  forældre  undlader  at  byde  deres  børn  efter  sig  og
undrer  sig  derpå  over,  at  deres  børn  er  trodsige,  ulydige,  utaknemmelige  og
ugudelige.  Sådanne  forældre  er  under  Guds  irettesættelse.  De  har  forsømt  at
opdrage  deres  børn  i  Herrens  tugt  og  formaning.  De  har  undladt  at  lære  dem
kristendommens første lektie: “Herrens frygt er visdoms grundlag.” Den vise mand
siger: “Dårskab er knyttet til ynglingens hjerte.” Lysten til del tåbelige, ønsket om
at  gøre  det  onde,  hadet  til  hellige  ting,  er  blot  nogle  af  de  vanskeligheder,
forældrene vil møde på hjemmets missionsmark. I Guds kraft må forældrene stå op
og byde deres husstand efter sig. De må lære at holde det onde nede med fast hånd,
uden utålmodighed og vrede. De bør ikke lade børnene gætte sig til, hvad der er ret,
men  vise  dem vejen  med  klare  ord  og  lære  dem  at  vandre  på  den.’  Barnet  i
hjemmet, s. 82-83.

8. Hvor vigtigt er det for forældre at vogte deres tunge? Ordsp. 16, 13.

BEMÆRK: ‘Vogt jeres ord og handlinger omhyggeligt,  så I ved eksempel såvel
som ved forskrift kan give den undervisning, som Gud har pålagt jer at give. Ret jer
efter Helligåndens påvirkning. Således vil I berede vejen for jeres børn at rette sig
efter denne påvirkning.’ Review & Herald, 15. juli 1902.
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‘Der er behov for at  vogte samtalen, så ordene er rene,  ærbare,  ophøjede. Hvis
forældre strengt vil vogte deres ord, vil de ved forskrift og eksempel lære deres
børn at udvælge deres ord.’ Notebook Leaflets, bind 1, s. 92.

‘Hidsig mand vækker strid’

9. Hvad er det skadelige ved vrede,  uutålmodige ord, især når vi  taler til
vore børn? Ordsp. 29, 22.

BEMÆRK: ‘Når I taler i en vred tone til børnene, hjælper I ham, som hader alt det
der er sandt og rigtigt. Alle børn bør få en virkelig chance til at udvikle sig i den
rigtige retning, allerede fra de er helt små. Det er i de helt unge år, oplæringen af
børnene  bør  begynde,  ikke  på  en  hård  og  gnaven  måde,  men  i  venlighed  og
tålmodighed.  Og  denne  oplæring  bør  fortsætte  op  gennem  børne-  og
ungdomsårene, til de bliver modne kvinder og mænd. Alle familier bør søge Herren
i  oprigtig  bøn  for  at  modtage  hjælp  til  at  udføre  det,  Gud  forventer.  Alle  må
overvinde vanen med at tale på en uovervejet måde og trangen til at kritisere andre.
De bør gøre alt for at være venlige og høflige i hjemmet og lære sig selv at vise
omsorg og omtanke. Ingen har  oversigt  over,  hvor meget  skade utålmodige ord
fører med sig inden for familiekredsen. En utålmodig ytring fører uvilkårlig med
sig andre af samme slags. Så følger der hævngærrige og selvretfærdige ord, som
lægger et tungt og bittert åg på os, for alle de sårende ord vil resultere i en ond høst
i sindet.’ Det kristne hjem, s. 341.
 
10. Hvordan bliver den, som har et heftigt temperament, sammenlignet med

den, som styrer sit temperament? Ordsp. 14, 29.

BEMÆRK: ‘Det ville være fint, om alle ægtemænd ville underskrive et løfte om at
tale venligt i hjemmet og lade kærlighedens lov styre alle ord. Forældre bør aldrig
tale i en hidsig og uovervejet tone. Dersom børnene gør noget galt, bør I irettesætte
dem, men ordene må være præget af ømhed og kærlighed. Hver gang I skælder ud
på  børnene,  går  I  glip  af  dyrebare  anledninger  til  at  lære  dem  mildhed  og
tålmodighed. Lad kærligheden være fremtrædende, når I irettesætter dem for noget
galt.’ Det kristne hjem, s. 342.    

‘Lad os ikke blive trætte’

11. Hvordan skal fædre opdrage deres børn i stedet for at opirre dem? Ef. 6,
4.
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BEMÆRK: ‘Vær venlige derhjemme. Hold igen på ethvert ord, som vil vække det
sind,  der  ikke  er  helliget.  “Fædre!  I  må  ikke  opirre  jeres  børn,”  siger  et
guddommeligt påbud. Husk, at jeres børn er unge af år og erfaring. Vær bestemte,
men venlige, når I opdrager og styrer dem. Børn kan ikke altid skelne mellem ret
og uret, og når de gør noget forkert, bliver de ofte behandlet hårdt i stedet for at
blive venligt undervist.’ Barnet i hjemmet, s. 252. 

12. Hvilket opmuntrende løfte kan udholdende forældre gøre krav på? Gal. 6,
9.

BEMÆRK: ‘Forældrene har et uophørligt arbejde at udføre. Det skal ikke udføres
energisk  den  ene  dag  og  forsømmes  den  næste.  Mange  er  rede  til  at
påbegynde arbejdet, men uvillige til at blive ved med det. De er ivrige efter at
gøre  noget  stort  og  bringe  et  stort  offer;  men  de  viger  tilbage  for  den
bestandige omsorg og anstrengelse med dagliglivets småting, den ustandselige
beskæring  og  afretning  af  egensindige  tilbøjeligheder,  og  arbejdet  med  at
undervise, irettesætte og opmuntre lidt efter lidt, som det nu er nødvendigt. De
vil have, at børnene skal rette deres fejl og danne den rigtige karakter med det
samme, at de skal nå bjergtoppen i ét spring og ikke skridt for skridt; og når
deres  forhåbninger  ikke  øjeblikkelig  opfyldes,  bliver  de modløse.  Sådanne
personer bør fatte mod ved tanken om apostelens ord: “Når vi gør det rette, da
lad os ikke blive trætte, thi vi skal høste til sin tid, såfremt vi ikke giver tabt.”
Barnet i hjemmet, s. 235. 
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‘Vogt dit hjerte mere end alt andet’

UDENADSVERS: ‘Vogt  dit  hjerte  mere end alt  andet,  thi  derfra udspringer
livet.’ Ordsp. 4, 23.

STUDIEHJÆLP: The Faith I Live By, s. 222.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Ordsp. 4, 10-27.
LEKTIENS MÅL: At studere hvordan man vogter hjertet mere end alt andet.

Indledning
‘“‘Vogt dit hjerte mere end alt andet, thi derfra udspringer livet.” At vogte sit hjerte
med flid er af afgørende betydning for at få en sund vækst i nåden. I sin naturlige
tilstand er hjertet bolig for urene tanker og syndige lidenskaber. Når det kommer
ind under Kristi herredømme, må det renses af Ånden fra al besmittelse. Dette kan
ikke  ske  uden  den  enkeltes  samtykke.  Når  sjælen  er  blevet  renset,  er  det  den
kristnes pligt at bevare den ubesmittet. Mange synes at mene, at troen på Kristus
ikke fordrer, at man opgiver daglige synder eller frigør sig for vaner, som har holdt
sjælen i trældom. De giver afkald på nogle ting, som samvittigheden fordømmer,
men det lykkes dem ikke at være et billede på Kristus i det daglige liv. De fører
ingen Kristus-lighed med sig ind i hjemmet. De udviser ingen særlig omtanke i
deres valg af ord. Kun alt for ofte bliver der sagt gnavne og utålmodige ord, - ord,
som vækker  de  værste  lidenskaber  i  menneskers  hjerter.  Den  slags  mennesker
trænger til Kristi stadige nærværelse i sjælen. Kun ved hans kraft kan de holde vagt
over deres ord og handlinger.’ Guds Sønner og Døtre, 2. april. 

‘Vogt dit hjerte mere end alt andet’

1. Hvilket vigtigt råd er vi givet angående vore hjerter? Ordsp. 4, 23.   

BEMÆRK: ‘Kristne bør være omhyggelige med at vogte hjertet mere end alt andet.
De bør opdyrke kærlighed til meditation og nære en andægtig ånd. Mange synes at
beklage  sig  over  de  øjeblikke,  der  tilbringes  i  meditation  og  med  at  granske
Skrifterne og med bøn, som om den tid, der var anvendt således, var spildt. Jeg
ville ønske, at I alle kunne se disse ting i det lys, som Gud ville have jer til; for da
ville Himmeriget få den største betydning. At bevare jeres hjerter i himmelen vil
give alle jeres evner kraft og give fornyet liv til alle jeres pligter. At disciplinere
sindet til at dvæle ved himmelske ting vil give liv og iver til alle vore bestræbelser.
Vore  anstrengelser  er  slappe,  og  vi  løber  det  kristne  løb  langsomt  og  udviser
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magelighed og dovenskab, fordi vi værdsætter den himmelske pris så lidt. Vi er
dværge i åndelige færdigheder. Det er den kristnes privilegium og pligt at nå frem 
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til “erkendelsen af Guds Søn, til mands modenhed og det mål af vækst, da vi kan
rumme Kristi fylde.” [Ef. 4, 13.] Ligesom motion øger appetitten og giver legemet
styrke og sund livskraft, vil andagtsøvelser frembringe en vækst af nåde og åndelig
livskraft.’ SDA Bible Commentary, bind 3, s. 1157

NB: I den ovenstående tekst er ordet  ‘meditation’ brugt  i  dets rigtige historiske
betydning, ikke den betydning, som det har fået  af dem, som praktiserer Østens
religioner. At meditere er at overveje, studere, betragte, tænke dybt. For dem, som
udøver  yoga  og  andre  af  Østens  religiøse  øvelser,  er  meditation  kommet  til  at
betyde at tømme sindet, med fuldt overlæg at vælge ikke at tænke, at sænke sindets
forsvar,  så  det  bliver  modtageligt  over  for  udefrakommende  indflydelse.  Denne
slags meditation er det modsatte af at ‘vogte dit hjerte mere end alt andet.’

2. Såvel som at vogte vort hjerte, hvad behøver vi ellers at vogte nøje over?
Ordsp. 13, 3. Sammenlign med Sal. 141, 3-4.

BEMÆRK: ‘Talen er en af Guds største gaver. Gennem den bliver hjertets tanker
udtrykt. Det er med tungen, vi beder og lovpriser Gud. Med tungen overtaler og
overbeviser vi. Med tungen trøster og velsigner vi og beroliger de sårede sind. Med
tungen kan vi gøre Guds nåde kendt. Og med tungen kan vi også føre fordærvet
tale, udtale ord, som stikker som en orm. Tungen er et lille lem, men de ord, den
former, har stor kraft. “Tungen kan intet menneske tæmme,” siger Herren. Jak. 3,8.
Den har sat nation mod nation og har ført til krig og blodsudgydelse. Ord har tændt
flammende ild, som har været vanskelig at slukke. Satan planter tanker i vort sind,
som  den  kristne  aldrig  skulle  nævne.  Det  spottende,  skarpe  svar,  den  bitre,
lidenskabelige  ytring,  den onde,  mistænksomme anklage,  kommer alle  fra  ham.
Mange af de ord, der bliver udtalt, skader både dem, som taler, og dem, som hører.
Hårde ord slår mod hjertet og vækker de værste lidenskaber til live. De, som bruger
deres  tunge  til  ondskab,  bedrøver  Helligånden,  for  de  modarbejder  Gud.  Vogt
talens gave vel, for den er en mægtig kraft til både godt og ondt. Vi kan ikke være
for forsigtige med, hvad vi siger,  for de ord, vi udtaler, viser, hvilken magt der
hersker over os. Dersom Kristus hersker, vil ordene åbenbare skønhed og renhed.
De vil udstråle duften af en karakter, som er formet og dannet efter hans vilje. Men
dersom vi er underlagt fjenden af alt godt, vil vore ord give genlyd af hans væsen.
Kun i Kristus kan vi sejre over ønsket om at tale hastige og ukristelige ord. Når vi i
hans styrke nægter at give udtryk for Satans forslag, vil bitterhedens plante i vort
hjerte visne og dø. Helligånden kan gøre tungen til en duft af liv til liv.’ Lys Fra
Det Høje, s. 173. 

SPØRGSMÅL TIL EFTERTANKE: Hvad betyder det at vogte dit hjerte mere end
alt andet?
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‘Retfærdiges sti er som strålende lys’

3. Hvad vil Kristus gøre for os, hvis vi virkelige er angerfulde? Sal. 51, 12.

BEMÆRK: ‘Lad bønnen stige op til Gud: “Skab mig, o Gud, et rent hjerte” (Sal.
51, 12);  for  Kristus  bor i  en ren,  renset  sjæl,  og ud fra det,  hjertet  er  fuldt  af,
udspringer  livet.  Menneskets  vilje  skal  underlægges  Kristus.  I  stedet  for  at  gå
videre og lukke hjertet i selviskhed, er der et behov for at åbne hjertet for Guds
Ånds liflige indflydelse.  Praktisk religion spreder sin duft alle vegne. Den er en
duft af liv til liv.’ God’s Amazing Grace, s. 295.

4. Hvilke to veje er åbne for os, og hvor fører hver vej? Ordsp. 4, 14-19.
Betragt 2 Kor. 6, 17-18.

BEMÆRK: ‘Herren vil ikke tvinge mennesker til at handle retfærdigt, til at elske
barmhjertighed og til at vandre ydmygt med deres Gud; Han fremsætter godhed og
ondskab foran mennesket og gør det tydeligt, hvad det sikre resultat af at følge den
ene eller den anden vej er. Kristus indbyder os og siger: “Følg mig.” Men vi bliver
aldrig tvunget til at vandre i hans fodspor. Hvis vi vandrer i hans fodspor, er det
resultatet af et bevidst valg. Når vi ser Kristi liv og karakter, vækkes der et stærkt
ønske om at blive lig ham i karakter; og vi følger efter for at kende Herren og at
vide,  at  hans  vej  er  beredt  ligesom  morgenen.  Da  begynder  vi  at  indse,  at
“retfærdiges sti er som strålende lys, der vokser i glans til højlys dag.”’ Review &
Herald, 31 marts 1896.

‘Lad os da ikke sove som de andre’

5. Hvilket råd fra Ordsprogenes Bog har en særlig åndelig anvendelse for
dem, der lever i disse sidste dage? Ordsp. 24, 33-34. Sammenlign med 1
Tess, 5, 2-6.

BEMÆRK: ‘Et menneske kan ikke være en lykkelig kristen, medmindre han er en
årvågen  kristen.  Den,  som  sejrer,  må  våge,  for  Satan  søger  at  vinde  Kristi
efterfølgere fra ham ved hjælp af verdslige forviklinger, vildfarelser og overtro. Det
er ikke nok at undgå åbenlyse farer og farlige, selvmodsigende bevægelser. Vi skal
holde os tæt ved Kristi side og vandre på selvfornægtelsens og selvopofrelsens sti.
Vi befinder os i fjendens land. Han, som blev kastet ud af himmelen, er kommet
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ned med stor kraft. Med ethvert tænkeligt påfund og kunstgreb søger han at tage
sjæle til fange. Medmindre vi bestandigt er på vagt, vil vi falde som et let bytte for
hans utallige bedrag… I dag sover mange,  som disciplene gjorde.  De våger  og
beder ikke for ikke at falde i fristelse. Lad os læse og studere de dele af Guds ord,
som særligt vedrører disse sidste dage og udpeger de farer, som vil true Guds folk.
Testimonies, bind 8, s. 100.

6. Hvad kan i særdeleshed være en snare for dem, som lever i de sidste dage?
Ordsp. 6, 2; 12, 13; 18, 7.

BEMÆRK: ‘Den dårlige tjener siger ved sig selv: “Min herre lader vente på sig.”
Han siger ikke, at Kristus ikke vil komme. Han gør ikke nar af tanken om hans
genkomst. Men i sit hjerte og ved sine handlinger og ord siger han, at Herren lader
vente på sig. Han får andre til at opgive deres overbevisning om, at Herren snart
kommer. Gennem hans påvirkning føres mennesker til en overmodig og letsindig
tøven.  Deres  verdslighed  og  sløvhed  bliver  endnu  mere  rodfæstet.  Jordiske
lidenskaber og fordærvelige tanker vinder herredømmet i sjælen. Den dårlige tjener
spiser og drikker med svirebrødre og gør sig til ét med verden i dens nydelsessyge.
Han slår sine medtjenere og anklager og fordømmer dem, der er deres Herre tro.
Han gør fælles sag med verden. Lige søger lige og vokser sammen i overtrædelse.
Dette er en frygtelig form for tilpasning. Sammen med verden fanges han i snarer.’
Den Store Mester, s, 434.    

‘At du kan svare sandt’

7. Hvordan kan vore ord og tanker være acceptable for Gud? Ordsp. 2, 1-6;
22, 20-21. Sammenlign med Sal. 19, 15.  

BEMÆRK: ‘Ved vore ord bliver vi retfærdiggjort eller fordømt. Når vi står frem
for Guds domstol i den endelige dom, er det vore ord, som vil retfærdiggøre eller
fordømme os. Der er meget mere involveret, når det gælder talen, end vi indser.
Lad dine læber blive berørt med et levende kul fra det guddommelige alter. Tal kun
sandhedens ord. Våg og bed, så dine ord og handlinger altid må bekende Kristus.
Lad dine ord være krydret med visdom og renhed.’ The Voice in Speech and Song,
s. 21.

8. Hvor grundigt og oprigtigt bør vi søge efter de ting, der vedrører Gud?
Ordsp. 7, 1-3; 4, 7. Sammenlign med Ordsp. 9, 10.
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BEMÆRK: ‘Herren ser med medlidenhed på dem, som tillader sig selv at blive
bebyrdede  med  hjemmets  bekymringer  og  forretningens  forviklinger.  De  er
bebyrdede med meget arbejde og forsømmer den eneste vigtige ting. “Søg først
Guds rige og hans retfærdighed,” siger Frelseren, “så skal alt det andet gives jer i
tilgift.” Det vil sige: se bort fra denne verden og hen til det evige. Søg ihærdigt
efter at opnå de ting, som Gud værdsætter, og som Kristus gav sit dyrebare liv, så
du kunne få. Hans offer har åbnet de himmelske forretningsporte på vid gab for dig.
Saml dine skatte ved Guds trone ved at bruge hans betroede kapital på det arbejde,
som han ønsker gjort med at vinde sjæle til kundskaben om sandheden. Dette vil
sikre dig evige rigdomme.’ Counsels on Stewardship, s. 225.

‘Så skal dine planer lykkes’

9. Hvad vil der ske med vore tanker, hvis vi er villige til at overgive vort liv
til Herren? Ordsp, 16, 3. Sammenlign med 2 Kor, 10, 5.

BEMÆRK: ‘Overgiv i tillidsfuld tro jeres sjæle til Gud som til en trofast Skaber.
Lev ikke i en stadig frygt og ængstelse for, at Gud vil forlade jer. Det vil han aldrig
gøre, medmindre I går bort fra ham. Kristus vil komme ind og bo hos jer, dersom I
vil  lukke  døren  til  jeres  hjerter  op  for  ham.  Der  kan  være  fuldkommen
overensstemmelse mellem jer og Faderen og hans Søn, dersom I vil dø fra selvet og
leve for Gud.’ Vejledning for menigheden, bind 1, s. 354.
 
10. Hvilket løfte er givet dem, hvis liv er retskaffent? Ordsp. 10, 9.

BEMÆRK: ‘Det allerførste skridt på livets vej er at holde tankerne rettet mod Gud
og  altid  at  have  hans  frygt  for  øje.  En  eneste  afvigelse  fra  den  moralske
retskaffenhed sløver samvittigheden og åbner vejen for den næste fristelse. “Hvo
lydefrit vandrer, vandrer trygt; men hvo der går krogveje, ham går det ilde.” Vi har
fået befaling om at elske Gud frem for alt, og vor næste som os selv, men livets
daglige erfaringer viser, at denne lov ikke bliver overholdt. Ærlighed i forretninger
og  moralsk  hæderlighed  vil  være  Gud  til  behag  og  gøre  et  menneske  til  en
velsignelse for sig selv og for samfundet; men blandt de forskelligartede fristelser,
som angriber en, hvor man end vender sig hen, er det en umulighed at bevare en
ren samvittighed og Guds velbehag uden guddommelig hjælp og en fast vilje til at
elske ærlighed, fordi den er det rette.’ Guds Sønner og Døtre, 14. april.    
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‘Mærk dig mine ord’

11. Hvilken velsignelse modtager vi fra Guds ord? Ordsp. 4, 20-22. Betragt
Sal. 16, 8-9.

BEMÆRK:  ‘Lys  og  sandhed  er  inden  for  alles  rækkevidde,  men  hvis  de  ikke
indstiller sig på at søge Guds ord, vil Satan finde avner at fylde sindet med og
derved ikke efterlade nogen plads til væksten af den dyrebare sandheds sæd. Vi er
omgivet  af  fristelser,  som  er  forklædte,  så  de  lokker,  mens  de  besmitter  og
fordærver sjælen.’ Our High Calling, s. 277.

12. Hvilket løfte er givet dem, der holder Kristi ord? Åb. 3, 10. Betragt Ordsp.
22, 17-19.

59



Lektie 8: 15. – 21. november
BEMÆRK: ‘Hele Himmelen interesserer sig for det arbejde, som foregår i verden,

og som skal berede mænd og kvinder til det fremtidige udødelige liv. Det er
Guds  plan,  at  mennesker  skal  nyde  den  høje  hæder  at  være  Jesu  Kristi
medarbejdere til sjæles frelse… De bør betragte Guds værk som ophøjet og
helligt, og de bør hver dag bringe ham glædes- og takofre til gengæld for hans
nådes  kraft,  ved  hvilken  de  sættes  i  stand  til  at  gøre  fremgang  i  det
guddommelige  liv.  Det  er  ikke  nødvendigt,  at  nogen  skulle  give  efter  for
Satans fristelser og således krænke sin samvittighed og bedrøve Helligånden.
I Guds ord er der gjort enhver foranstaltning, for at alle kan få guddommelig
hjælp i deres anstrengelser for at sejre… Enhver, som opnår endelig sejr, vil i
sit kristelige liv møde omstændigheder, der medfører svære vanskeligheder og
prøver; men hans kendskab til de hellige skrifter vil sætte ham i stand til at
erindre Guds opmuntrende forjættelser,  der  vil  trøste hans hjerte og styrke
hans tro på den Mægtiges kraft. Han læser: …“for at jeres prøvede tro som er
langt mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves ved ild må vise sig
at blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares.” (1 Pet. 1,
7). Troens prøvelse er mere kostelig end guld. Alle bør lære at forstå, at dette
udgør en del af den disciplin i Kristi skole, som er nødvendig for at lutre og
rense dem fra de jordiske slagger… Sæt al kraft ind på at se opad, ikke nedad
til dine vanskeligheder, så vil du aldrig blive træt på vejen. Du vil snart se
Jesus bag skyen, hvor han rækker sin hånd ud for at hjælpe dig, og det eneste,
du behøver at gøre, er at give ham din hånd i enfoldig tro og lade ham lede
dig… Et stort  navn blandt menneskene er at  ligne ved bogstaver  skrevet  i
sand, men en pletfri karakter vil bestå i al evighed. Gud giver dig forstand og
tænkeevne, hvormed du kan gribe hans løfter, og Jesus er rede til at hjælpe
dig til  at danne en stærk, harmonisk karakter.’  Vejledning for menigheden,
bind 2, s. 183-184, 186-187.
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‘Uden styre står et folk for fald’

UDENADSVERS: ‘Uden styre står et folk for fald, vel står det til, hvor mange
giver råd.’ Ordsp. 11, 14.

STUDIEHJÆLP: Testimonies to Ministers, s. 485-505.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Jak. 1, 5-8.
LEKTIENS MÅL: At studere hvad Bibelen lærer om at søge og modtage råd.

Indledning
‘Selvagtelsens  og  en  uhelliget  afhængigheds  ondskab,  som  mest  forringer  vor
nyttighed  og som vil  vise sig at  være vor undergang,  hvis det  ikke overvindes,
udspringer  af  selviskhed.  “Rådfør  jer  sammen”  er  budskabet,  som  er  blevet
gentaget  for  mig  igen  og  igen  af  Guds  engel.  Ved  at  påvirke  ét  menneskes
dømmekraft,  kan  Satan  forsøge  at  styre  tingene,  som det  passer  ham.  Det  kan
lykkes  for  ham  at  vildlede  to  personers  sind;  men  når  flere  rådfører  sig  med
hinanden,  er  det  mere  sikkert.  Enhver  plan  vil  blive  nøjere  kritiseret;  enhver
bevægelse fremad nøjere studeret. Dermed vil der være mindre fare for forhastede,
ukloge skridt, som ville bringe forvirring, rådvildhed og nederlag. I forening er der
styrke. I splittelse er der svaghed og nederlag.’ Testimonies, bind 5, s. 29. 

‘Dårens færd’

1. Hvilken faldgrube kan vi undgå ved at modtage råd? Ordsp. 12, 15.   

BEMÆRK: ‘Gud vil  ikke velsigne  dem, som arbejder  uden at  rådføre  sig  med
deres brødre. Alle har et arbejde at udføre. Men vi må se sagen fra alle sider… Man
må ikke stole på nogen, som antager, at han i sig selv er en fuldkommen enhed, og
at han trygt kan følge sit eget sind og sin egen dømmekraft; for han vandrer ikke i
lyset, ligesom Kristus er i lyset. Der er mange, som har falske indtryk af, hvad de
laver. Gud ønsker, at de, som er i hans tjeneste, skal handle klogt. Han ønsker, at de
skal have klare ideer og dyb åndelighed, og at de grundigt  overvejer motiverne,
som driver dem til handling.’ Special Testimonies, series B, no. 5, s. 21.

2. Hvilket godt råd er vi givet om at søge råd? Ordsp. 11, 14. Sammenlign
med Ordsp. 15, 22.
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BEMÆRK: ‘Mange mangler klog forvaltning og økonomisk sans. De afvejer ikke
tingene godt og handler ikke forsigtigt. Sådanne bør ikke stole på deres egen 
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dårlige dømmekraft, men bør rådføre sig med deres brødre, som har erfaring. De,
som mangler god dømmekraft og økonomisk sans, er ofte uvillige til at søge råd.
Generelt tror de, at de forstår, hvordan de skal styre deres timelige forretninger, og
er  uvillige til  at  følge råd. De gør dårlige træk og lider som følge deraf.  Deres
brødre er bedrøvede over at se dem lide, og de hjælper dem ud af vanskeligheder.
Deres  ukloge  forvaltning  påvirker  menigheden.  Den  tager  midler  fra  Guds
skatkammer,  som  burde  være  blevet  brugt  til  den  nærværende  sandheds  sags
fremme. Hvis disse stakkels brødre ville følge en ydmyg kurs og være villige til at
blive rådført af deres brødre og da kommer i vanskeligheder, bør deres brødre føle
det som deres pligt med glæde at hjælpe dem ud af deres vanskeligheder. Men hvis
de vælger deres egen kurs og stoler på deres egen dømmekraft, bør de overlades til
at mærke de fulde konsekvenser af deres ukloge kurs og lære ved dyrebar erfaring,
at “vel står det til, hvor mange giver råd.” Guds folk bør underkaste sig hinanden.
De bør rådføre sig med hinanden, så den enes mangel kan blive dækket af den
andens tilstrækkelighed.’ Testimonies, bind 1, s. 224.
‘Der er tusind forklædte fristelser beredt for dem, der har sandhedens lys, og det
eneste sikre for enhver af os er, at vi ikke tager imod nogen ny lære, nogen ny
udlæggelse af Skriften, uden først at lægge den frem for brødre, som har erfaring.
Fremlæg den for dem i en ydmyg, lærvillig ånd og under alvorlig bøn; og hvis de
ikke ser noget lys deri, så bøj jer for deres skøn; for “vel står det til, hvor mange
giver råd.” Ordsp. 11, 14.’ Vejledning for menigheden, bind 2, s. 88.

‘Det er ikke klogt, som du bærer dig ad med det’

3. Hvilket eksempel er vi givet i Bibelen på klogt og konstruktivt råd, som
blev givet og fulgt? 2 Mos. 18, 13-18.

BEMÆRK: ‘Herren havde vist Moses megen ære og gjort mirakler ved hans hånd;
men selv om han var blevet valgt til at undervise andre, troede han ikke, at han ikke
selv trængte til undervisning. Israels udvalgte leder lyttede med glæde til de råd,
han  fik  af  Guds  præst  i  Midjan.  Han  kunne  se,  at  hans  plan  var  klog,  og
gennemførte den.’ Patriarker & Profeter, s. 150.

4. Hvilket råd blev givet til og accepteret af Moses? 2 Mos. 18, 21-24.

BEMÆRK: ‘Da Moses var meget bebyrdet, gav Herren ham Jetro som rådgiver og
hjælper.  Rådet  blev  modtaget,  og  byrderne  på  ham blev  delt  med andre  og  et
tvefoldigt mål blev opnået; Moses blev aflastet, og han havde bedre mulighed for
sit  liv,  og  mænd  lærte  at  have  ansvar,  som  kvalificerede  dem  til  at  arbejde  i
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tillidsposter, således at Israel ikke skulle lære blot at se hen til én mand og stole på
én mand og tro,  at  ingen  kunne gøre  noget  for  dem, medmindre det  var blevet
fremsat for den ene mand. Jeg ved, det er hårdt at give slip på noget af ansvaret og
give andre en mulighed for at tage fat med alle fordelene af og rådene fra din viden
til at hjælpe dem. Medmindre dette gøres, vil de inden længe være nødt til at bære
en tung byrde uden den vejledning og det råd, som det nu er deres privilegium at
have.’ Christian Leadership, s. 55.

‘Fulgte ikke det råd, de gamle gav’

5. Hvilket  eksempel  er  vi  givet  på  én,  som tog  imod  råd fra  de  forkerte
mennesker, og hvad var resultatet? 1 Kong. 12, 6-14.

BEMÆRK:  ‘Rehabeam  ville  tale  med  sine  rådgivere,  før  han  bestemte  de
retningslinjer, han ville følge, og svarede: “Gå bort, bi tre dage og kom så til mig
igen!”  Så gik folket. Kong Rehabeam rådførte sig nu med de gamle, der havde
stået i hans fader Salomos tjeneste, dengang han levede, og spurgte dem: “Hvad
råder I mig til at svare dette folk?” De svarede: “Hvis du i dag vil være venlig mod
dette  folk og føje dem og give  dem gode  ord,  så vil  de blive  dine tjenere  for
bestandig!”  2  Krøn.  10,  3-7.  Rehabeam  var  ikke  tilfreds  med  dette  svar,  men
rådførte sig med de unge, som han havde færdedes sammen med i sin ungdom og
sine første manddomsår. Han stillede dem dette spørgsmål: “Hvad råder I os til at
svare dette folk, som kræver af mig, at jeg skal lette det åg, min fader lagde på
dem?”  1  Kong.  12,  9.  De  unge  mænd  foreslog,  at  han  skulle  behandle  sine
undersåtter strengt og lade dem forstå fra begyndelsen, at han ikke ville finde sig i,
at  nogen krydsede hans planer.  Udsigten til  at  regere absolut  enevældigt  tiltalte
Rehabeam. Han besluttede derfor at tilsidesætte det råd, som rigets gamle mænd
havde  givet  ham,  og  at  lade  de  unge  mænd være  hans  rådgivere.’  Profeter  &
Konger, s. 48.

6. Hos hvem skulle Rehabeam have søgt råd? 1 Kong. 12, 6.

BEMÆRK: ‘Man burde have den kærligste ærbødighed for dem, hvis livsindhold
har  været  knyttet  til  Guds tjeneste.  Disse gamle  tjenere  har  stået  trofast  midt  i
storme og prøvelser.  De er  måske skrøbelige,  men de er  stadig i  besiddelse af
evner, der berettiger dem til at udfylde deres plads i Guds rige. Skønt de er trætte
og ikke mere kan bære de tungere byrder,  som yngre  mennesker kan og burde
bære, så er de råd, de kan give, af den største værdi.’  Mesterens Efterfølgere, s.
301.
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SPØRGSMÅL TIL EFTERTANKE: Når vi søger råd, hvilke egenskaber skal vi
søge hos dem, vi spørger til råds?    

‘Herrens råd er det, der står fast’

7. Hvad er det eneste virkeligt pålidelige råd? Ordsp. 19, 21.  

BEMÆRK: ‘Kristus  er  vort  eneste  håb.  Vi  kan  se hen til  ham, for  han  er  vor
Frelser. Vi kan tage ham på hans ord og være afhængig af ham. Han ved nøjagtig,
hvilken hjælp vi  behøver,  og vi  kan trygt  stole på  ham. Hvis  vi  blot  stoler  på
menneskelig visdom til at vejlede os, vil vi finde os selv på den tabende side. Men
vi kan komme direkte til Herren Jesus, for han har sagt: “Kom hid til mig, alle I,
som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og
lær af mig, thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet; så skal I finde hvile for jeres
sjæle.” Det er vort privilegium at blive undervist af ham, som sagde, “Hvis I ikke
spiser Menneskesønnens kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer.” Vi har en
guddommelig audiens for hvem, vi kan fremlægge vore anmodninger. Lad derfor
intet  forhindre  os  i  at  fremsætte  vore  anmodninger  i  Jesu  navn,  idet  vi  uden
vaklende tro tror på, at Gud hører os, og at han vil svare os. Lad os bære vore
vanskeligheder frem for Gud og ydmyge os for hans åsyn. Der er et stort arbejde,
der skal gøres; og mens det er vort privilegium at rådføre os med hinanden, må vi i
enhver sag være sikker på at søge vejledning hos Gud, for han vil aldrig vildlede
os. Vi må ikke holde kød for vor arm. Gør vi det og er hovedsagelig afhængig af
menneskelig hjælp, menneskelig vejledning, vil vantro komme ind, og vor tro vil
dø.’ Testimonies to Ministers, s. 486-487.

8. Hvad skal vi forstå om råd, som ikke er i harmoni med Guds ord? Ordsp.
21, 30.

BEMÆRK:  ‘Herren  havde forudsagt  gennem sine  profeter,  at  Israel  ville  blive
regeret af en konge, men det er ikke ensbetydende med, at denne regeringsmåde var
bedst for dem og i overensstemmelse med hans vilje. Han lod folket få deres vilje,
fordi de ikke ville lade ham lede dem. Hoseas siger, at Gud gav dem en konge i sin
vrede.  Hos.  13,11.  Når  menneskene  absolut  vil  have  deres  vilje,  og  de  enten
undlader at bede Gud vejlede dem eller handler i strid med hans åbenbarede vilje,
opfylder han ofte deres ønsker, for at de af egen bitter erfaring kan lære at indse
deres  tåbelighed  og  at  angre  deres  synd.  Det  er  farligt  at  lade  sig  lede  af
menneskelig stolthed og visdom. De ting, som menneskehjertet ønsker på trods af
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Guds  vilje,  viser  sig  i  det  lange  løb  at  være  til  forbandelse  i  stedet  for  til
velsignelse.’ Patriarker & Profeter, s. 314.

‘Som stoler på mennesker’

9. Hvilket  princip  skal  vi  anvende  på  de,  som  hævder  at  være  ‘kristne
rådgivere’? Es. 8, 20.

BEMÆRK: ‘Vi må ikke indgå noget kompromis med dem, som erklærer Guds lov
for ugyldig. Det er ikke trygt at stole på dem som rådgivere.’ På fast grunn, bog 2,
s. 371.
‘Der er stor fare i at opmuntre disse ting, som kommer fra mennesker, som blot er
en svag gentagelse af de inspirerede ord fra Gud, og som gør det svagt,  som er
fyldestgørende, fuldstændigt og komplet. Jeg vil råde alle til at studere deres Bibler
og adlyde Ordet, som er så tydeligt givet os. Ingen behøver at vende sig fra Ordet
til mennesker og godtage en lavere standard end den, som er givet i fremstillingen
af Guds ti hellige krav. Guds lovs store principper er gjort tydelige, så alle, som i
deres hjerter ønsker at skelne mellem sandhed og vildfarelse, kan forstå dem. “Til
læren og vidnesbyrdet.” Lad Guds ord bo rigt i dig. Lad enhver budbringer lede
sjæle til at sætte deres fødder på Guds sikre Ord.’ Manuscript Releases, bind 14, s.
198.
 
10. Hvilken højtidelig advarsel er vi givet angående, hvor vi sætter vor lid?

Jer. 17, 5-9.

BEMÆRK: ‘Det  er  ingen  nedværdigelse  for  mennesket  at  bøje sig  ned for  sin
Skaber  og bekende sine synder  og bede indtrængende om tilgivelse gennem en
korsfæstet og oprejst Frelsers fortjenester. Det er ædelt at indrømme dine fejl for
hans åsyn,  som du har såret  ved overtrædelse og oprør. Det løfter dig op foran
mennesker og engle; for “den, som ydmyger sig selv, skal ophøjes.” Men den, som
knæler for et faldent menneske og i bekendelse åbner sit hjertes skjulte tanker og
forestillinger,  vanærer  sig  selv  ved  at  nedværdige  sin  mandighed  og  forringer
ethvert ædelt instinkt i sin sjæl. Ved at udfolde sit livs synder for en præst, der er
fordærvet af vin og tøjlesløshed, sænkes hans karakters standard, og han besmittes
som følge deraf. I hans tanker forringes Gud til lighed med syndige mennesker, for
præsten står som en Guds repræsentant. Det er denne fornedrende bekendelse af
menneske  til  et  faldent  menneske,  der  tegner  sig  for  meget  af  den  voksende
ondskab, som besmitter verden og gør den egnet til endelig ødelæggelse. Apostelen
siger: “Bekend derfor jeres synder for hverandre og bed for hverandre, for at I må
blive helbredt.” Dette skriftsted er blevet  tolket til  at støtte den praksis at gå til
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præsten efter syndsforladelse; men den har ikke en sådan anvendelse. Bekend dine
synder for Gud, som er den eneste, der kan tilgive dem, og jeres fejl for hinanden.
Dersom du har forurettet din ven eller din nabo, bør du bekende din fejl, og det er
hans pligt villigt at tilgive dig. Dernæst bør du bede Gud om tilgivelse, for den
broder, du har såret, tilhører Gud, og idet du skadede ham, syndede du imod din
Skaber og Forløser. Sagen fremføres overhovedet ikke for præsten, men for den
eneste sande forsoner, vor store Ypperstepræst, ‟som er fristet i alle ting i lighed
med  os,  dog  uden  synd,”  og  som  "kan  have  medlidenhed  med  vore
skrøbeligheder,”  og  som er  i  stand  til  at  borttage  enhver  uretfærdigheds  plet.’
Testimonies, bind 5, s. 638-639.    

11. Hvilke kloge vejledende ord er vi givet i Guds ord? Sal. 1, 1.

BEMÆRK:  ‘De  gudløse  er  dem,  som  ikke  elsker  og  adlyder  Guds  bud,  men
handler modsat af dem. Det er denne slags rådgivere, som du bliver formanet til at
undgå, den slags menneske, som Satan bruger til at vildlede unge. Deres råd og
deres  forslag  er  af  en  art,  der  tager  let  på  synden  og  som  latterliggør
retfærdigheden. De beskrives som dem, der står på synderes vej og altid fører dem
bort fra pligtens lige vej og lydighed mod Guds bud og ind på ulydighedens veje.
Hvis der ikke fandtes den slags mennesker, der selv gør uret og frister andre til at
gøre det samme, ville mange syndere have valgt pligtens vej og et liv i renhed og
gudsfrygt.’ Guds sønner & døtre, 23. juli.

‘Da skal han bede om at få den fra Gud’

12. Hvilket råd giver Jakob dem, som søger den klogeste handlemåde? Jak. 1,
5.

BEMÆRK: ‘Du vil være vis, hvis du vil beslutte at komme til Gud. Tro på ham.
Han vil høre dine bønner og vil komme dig til hjælp på meget mindre tid end de
offentlige transportmidler kan bringe en, to, tre eller fire mænd fra lang afstand,
med stor omkostning for at afgøre spørgsmål, som visdommens Gud kan beslutte
langt bedre for dig. Han har lovet: “Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, da
skal han bede om at få den fra Gud, der giver alle gavmildt og uden bebrejdelser,
og så vil den blive ham givet.” Hvis I vil oprigtigt ydmyge jeres hjerter for ham og
tømme jeres sjæle for selvagtelse og lægge jeres karakters naturlige mangler væk
og overvinde jeres kærlighed til overlegenhed og komme til Gud som små børn, vil
han give jer sin Helligånd.’ Testimonies to Ministers, s. 323.

67



Lektie 9: 22. – 28. november
13. Hvilken advarsel giver Herren om dem, som søger vejledning hos andre

frem for hos ham? Es. 30, 1.

BEMÆRK: ‘Nogle af vore konferencer er svage i kristelig erfaring, fordi det for
deres ledende mænd – og folket, som har fulgt deres eksempel – har været langt
mere om at gøre at vinde bifald hos mennesker end hos Gud. De har søgt hjælp og
råd hos mennesker mere end hos Gud. De har lagt deres byrder på mennesker og
har taget imod menneskelig visdom, netop når og hvor de skulle have forladt sig på
Gud. Alt for ofte har de, som de søgte råd hos, selv behøvet hjælp, fordi deres sjæle
ikke var ret for Gud. Formændene i vore konferencer er blevet svage og udygtige
ved at  holde kød for  deres  arm.  Tillid  til  mennesker fremskynder  ikke vækst  i
nåden og i Kristi kundskab.’ Evangeliets tjenere, s. 307.

SPØRGSMÅL TIL EFTERTANKE: For vore egne personlige problemer, bør vi
kun gå til Gud eller er det nogensinde passende at gå til nogen, som har mere
visdom om emnet end vi har, og spørge om råd?
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Lektie 10: 29. november – 5. december
‘Gå hen til myren, du lade’

UDENADSVERS: ‘Gå hen til myren, du lade, se dens færd og bliv vis. Skønt
uden fyrste, foged og styrer sørger den dog om sommeren for æde og sanker sin
føde i høst. Hvor længe vil du ligge, du lade, når står du op af din søvn?’ Ordsp. 6,
6-9. 

STUDIEHJÆLP: Vejledning for menigheden, bind 1, s. 132-135.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Ordsp. 6, 6-11. 
LEKTIENS MÅL: At forstå hvilken rolle dovenskab spiller i vort daglige liv og

åndelige liv, og hvordan vi overvinder den.

Indledning
‘Det var aldrig Guds plan, at mennesker skulle leve i lediggang. Da Adam var i
Edens have, blev der udtænkt måder, hvorpå han kunne beskæftiges. Selvom løbet
ikke altid bliver vundet af den hurtige eller krigen af den stærke, dog vil den, der
arbejder med lad hånd, bliver fattig. De, som er flittige i forretningsanliggender, vil
måske ikke altid have fremgang,  men ladhed og magelighed  vil  med sikkerhed
bedrøve  Guds  Ånd  og  ødelægger  sand  gudsfrygt.  En  stillestående  dam  bliver
modbydelig, men en klar, strømmende bæk spreder helse og glæde gennem landet.
Et ihærdigt flittigt menneske vil være en velsignelse hvor som helst. Udøvelsen af
menneskets  fysiske  og mentale kræfter  er  nødvendig for  dets  fulde og korrekte
udvikling.  Gud  har  ikke  brug  for  dovne  mennesker  i  sit  værk;  han  ønsker
betænksomme,  venlige,  hengivne,  ivrige  arbejdere.  Magelighed  er  bevis  på
fordærvelse. Alle vore åndsevner, hver knogle i kroppen, hvert lems muskel viser,
at Gud skabte disse evner til  at blive brugt og ikke til at forblive uvirksomme.’
Testimonies, bind 4, s. 410-411. 

‘Se dens færd og bliv viis’

1. Hvilket eksempel giver myrerne os? Ordsp. 6, 6-8; 30, 25.   

BEMÆRK: Den vise mand siger disse ord til den dovne: “Gå hen til myren, du
lade, se dens færd og bliv vis. Skønt uden fyrste, foged og styrer sørger den dog om
sommeren for æde og sanker sin føde i høst.” Boligerne, som myrerne bygger til
sig selv, viser vidunderlig færdighed og udholdenhed. De kan kun flytte et korn af
gangen, men ved flid og udholdenhed kan de udføre underværker. Salomo peger på
deres  flid  som  en  bebrejdelse  mod  dem,  der  spilder  deres  timer  med  syndig
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lediggang  eller  med  beskæftigelser,  som  fordærver  sjælen  og  legemet.  Myren
forbereder sig på fremtidige årstider. Denne lektie bliver fuldstændig ignoreret af 
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mange med tænkeevnens gave. De forsømmer fuldstændig at forberede sig på det
fremtidige liv, som Gud har sikret for dem af den faldne slægt, som er lydige mod
ham.’ Bible Echo, 7. august 1899.

2. Hvad vil resultatet af lediggang være? Ordsp. 6, 9-11.

BEMÆRK: ‘Dovenskab og magelighed hører ikke til frugterne på det kristne træ.
Magelighed  er  til  stor  forbandelse.  Gud har  velsignet  menneskene  med nerver,
organer og muskler, og de må ikke få lov til at blive svækket ved uvirksomhed,
men skal styrkes og holdes sunde ved brug. Det er en stor ulykke ikke at have noget
at  gøre,  for  lediggang  har  altid  været  og  vil  altid  være  en  forbandelse  for
menneskeslægten.’ Barnet i hjemmet, s. 120.
‘Det må læses og granskes med eftertanke. Den, der går let hen over læsningen, vil
aldrig blive belønnet med en tydelig og klar forståelse af sandheden. Vi kan ikke
høste  jordiske  velsignelser  uden  at  lægge  alvorlige,  tålmodige  og  udholdende
anstrengelser for dagen. Hvis mennesker vil have fremgang i forretningslivet, må
de lægge deres vilje ind i arbejdet og have tro på, at det vil lykkes. Og vi kan heller
ikke forvente at høste åndelige velsignelser og kundskab uden alvorligt arbejde. De,
der ønsker at finde sandhedens skatte, må grave efter dem, ligesom minearbejderen
graver efter de skatte, der ligger gemt i jorden. Men ingen, der er ligegyldig og
skødesløs, vil opnå noget. Det er vigtigt for både ung og gammel ikke blot at læse
Guds ord, men at studere det med uforbeholden alvor og i bøn til Gud at søge efter
sandheden som efter skjulte skatte. De, der gør dette, vil blive belønnet, for Kristus
vil styrke forstandsevnerne.’ Kristi Lignelser, s. 99.

‘Lidt søvn endnu, lidt blund’

3. Hvad vil der ske, hvis vi vælger at være dovne? Ordsp. 24, 30-34.

BEMÆRK: ‘Blandt de onder, som rigdom fører med sig, er et af de største den
moderne ide, at fysisk arbejde er nedværdigende. Profeten Ezekiel siger: “Se, din
søster Sodomas brøde var overmod; brød i overflod og sorgløs tryghed blev hende
og hendes døtre til del, men de rakte ikke den arme og fattige en hjælpende hånd.”
Her fremstilles de frygtelige resultater af uvirksomhed for os, som svækker sindet,
nedværdiger sjælen og fordærver forstanden, idet den gør det til  en forbandelse,
som var givet os som en velsignelse. Det er den arbejdende mand eller kvinde, som
ser noget stort og godt i livet, og som er villig til at bære dets forpligtelser med tro
og håb.’ Counsels to Teachers, Parents & Students, s. 279.
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‘Ingen kan frelses i lediggang. Kristus har sagt: “Min Fader arbejder stadig, og jeg
arbejder også.” Joh. 5, 17. Kristus har givet sit liv for menneskene, og de er bestemt
til at være hans medarbejdere. Ingen kan frelses i lediggang og dovenskab.’ Signs
of the Times, 18. august 1890. 

4. Hvornår især forårsager lediggang skam? Ordsp. 10, 5.

BEMÆRK: ‘Der er ikke tid til at sove nu, ikke tid til at hengive sig til unyttige
sorger. Den, der tillader sig at døse nu, vil gå glip af dyrebare anledninger til at
gøre godt. Vi har fået den herlige forret at samle neg i den store høst, og hver frelst
sjæl betyder endnu en stjerne i Jesu, vor højtærede Genløsers krone. Hvem er opsat
på at lægge rustningen fra sig, når man ved at fortsætte kampen lidt længere kan
vinde nye sejre og nye sejrstrofæer for evigheden?’ I Mesterens tjeneste, s. 109.

5. Hvad vil  der ske, hvis vi  ønsker at gøre noget,  men ikke gør os nogen
anstrengelser for at gøre det? Ordsp. 21, 25-26. Betragt Ordsp. 18, 9.

BEMÆRK: ‘Der er mange, også blandt vore prædikanter, som ønsker at komme
frem her i verden uden anstrengelser. De er begærlige efter at udføre en eller anden
stor gerning, mens de overser de små hverdagspligter, hvormed de kunne gøre sig
nyttige  og  være  tjenere  for  Kristus.  De ønsker  at  gøre  det  arbejde,  som andre
udfører, men har ingen lyst til den disciplin, som kræves for, at de kan blive skikket
til det. Dette stærke ønske både hos mænd og kvinder om at gøre noget, som langt
overstiger deres nuværende muligheder, fører til, at det afgjort mislykkes for dem
lige fra selve begyndelsen. Med harme afslår de at klatre op ad stigen, fordi de
ønsker at blive hævet op på en mindre møjsommelig måde.’ Evangeliets tjenere, s.
212.

‘Kæmp I for at komme igennem den snævre port’

6. På hvilket område bør vi især anstrenge os? Ordsp. 4, 7-9.

BEMÆRK: ‘[Kristne] må tage tid til læsning og studium, til betragtning og bøn. De
må fylde sindet med nyttig kundskab, lære dele af Skriften udenad, sætte sig ind i
profetiens opfyldelse og tilegne sig de lærdomme, som Kristus gav sine disciple.
Tag en bog med dig til at læse i, når du rejser med toget, eller når du venter på
jernbanestationen. Benyt hvert ledigt øjeblik til at gøre noget. På denne måde vil en
virksom  dør  være  lukket  mod  tusind  fristelser.  Havde  kong  David  været
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beskæftiget med noget nyttigt, ville han ikke være blevet skyldig i Urias’ mord.
Satan er altid rede til at beskæftige den, som ikke beskæftiger sig selv. Det sind,
som konstant stræber efter at nå højden af intellektuel storhed, vil ikke have tid til
tarvelige og tåbelige tanker, som er de onde handlingers ophav. Der er mænd med
gode  evner  iblandt  os,  som  gennem  passende  dannelse  kunne  blive  særdeles
nyttige; dog elsker de ikke at anstrenge sig, de ser ikke forseelsen ved at forsømme
at bruge de evner, Skaberen har givet dem, på den bedste måde, og de slår sig til ro
i deres magelighed, og deres sind forbliver udannet. Men meget få opfylder Guds
hensigt.’ Testimonies, bind 4, s. 412.    

7. Hvilket råd gav Jesus angående vor evige skæbne? Luk. 13, 24.  

BEMÆRK: Ordet, som er oversat med ‘kæmp,’ kan også oversættes med ‘kæmp
som i smerte.’
‘Vi må gøre alt, vi kan, af vor del for at stride troens gode strid. Vi må kæmpe,
arbejde, stræbe og anstrenge os til det yderste for at komme ind ad den snævre port.
Vi må stadig have Herren for os. Med rene hænder og rene hjerter må vi forsøge at
ære Gud på alle måder. Hjælp er blevet stillet til vor rådighed hos ham, som er i
stand til at frelse. Sandhedens ånd og lys vil levendegøre os og forny os ved sin
gådefulde virken; thi al vor åndelige fremgang kommer fra Gud, ikke fra os selv.
Den sande arbejder vil have guddommelig kraft til sin hjælp, men den, som går
ledig vil ikke blive holdt oppe af Guds Ånd.’ Vækkelse, s. 60.

‘Søger du den som sølv’

8. Hvor meget skal du anstrenge dig for at søge efter visdom i de ting, der
vedrører Gud? Ordsp. 2, 3-5.

BEMÆRK: ‘Han [Jesus] sagde: “Dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste
sande Gud, og ham, som du har sendt, Jesus Kristus.” Dette er sand uddannelse.
Den giver os styrke. Den kundskab, som vi gennem vor egen erfaring får om Gud
og Jesus Kristus, som han sendte til  verden, forvandler os til  Guds billede. Den
giver mennesket herredømme over sig selv og bringer alle lavere tilbøjeligheder og
lyster under et forædlet sinds kontrol. Den gør den, der ejer den, til en søn af Gud
og arving til Himmelen. Den sætter ham i forbindelse med den Uendeliges tanker
og åbner universets rige skatte for ham. Det er en sådan kundskab, man tilegner sig
ved studiet af Guds ord, og denne skat kan findes af enhver, der vil give alt for at få
den. “Ja, kalder du på forstanden og løfter din røst efter indsigt, søger du den som
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sølv  og  leder  den  op  som  skatte,  da  nemmer  du  Herrens  frygt  og  vinder  dig
kundskab om Gud.”’ Kristi Lignelser, s. 103.

9. Hvilken belønning får de, som er flittige i deres åndelige søgning? Ordsp.
3, 13-15.

BEMÆRK: ‘At frygte Gud er ophavet til visdom. Det menneske, som samtykker i
at blive formet og dannet efter Guds billede, er det ædleste udtryk for hans værk.
Den  erfaringsmæssige  kundskab  om  sand  gudsfrygt,  som  vi  får  ved  daglig
overgivelse  til  og tjeneste for  Gud, sikrer  den højeste dannelse af sind, sjæl og
legeme. En sådan overgivelse af al vor kraft til Gud vil forhindre, at vi ophøjer os
selv. Gud tildeler sin kraft i anerkendelse af vor stræben efter visdom, sådan at vi
bevidst kan bruge vore evner til at ære Gud og velsigne vore medmennesker. Fordi
disse evner kommer fra Gud og ikke er skabt af os selv, bør vi værdsætte dem som
Guds betroede talenter til at benyttes i hans tjeneste.’ Lys fra det Høje, s. 140.
 

‘Frådser forarmes’

10. Hvem ser ikke livets krav i øjnene? Ordsp. 26, 14.

BEMÆRK: ‘Du bør have en bestemt tid til at stå op, til bøn og til måltider. Mange
bortødsler timevis af kostbar tid i sengen, fordi det er behageligt for den naturlige
tilbøjelighed,  og  det  kræver  en  anstrengelse  at  handle  anderledes.  En  time
bortødslet om morgenen er uigenkaldelig tabt. Vismanden siger: “Jeg kom forbi en
lad mands mark og et uforstandigt  menneskes vingård;  se, den var overgroet  af
tidsler, ganske skjult af nælder; stendiget om den lå nedbrudt. Jeg skued og skrev
mig det bag øre, jeg så og tog lære deraf: Lidt søvn endnu, lidt blund, lidt hvile med
samlagte hænder: Som en stimand kommer da fattigdom over dig, trang som en
skjoldvæbnet mand.” Ordsp. 24, 30-34.’ Vejledning for menigheden, bind 2, s. 42.

11. Hvad fører dovenskab til? Ordsp. 26, 16.

BEMÆRK: ‘En grund til, at den lade er mere sikker på sig selv og sin visdom, end
alle de forstandige mænd er, er, at han er for doven til selv at tænke over ting. Han
er tilfreds med forudfattede meninger og antager ethvert synspunkt, han hører, så
længe det falder i hans smag. De mænd, som kan give forstandige svar, har grundet
over problemer  længe nok til  at  være  klar  over,  at  der  er  flere  sider  til  mange

74



Lektie 10: 29. november – 5. december
spørgsmål.  De  undgår  den  tankeløses  dogmatiske  uvidenhed.’ SDA  Bible
Commentary, bind 3, s. 1038.

‘Vi er ej frelst’

12. Hvad vil de, som forsømte åndelige ting, råbe? Jer. 8, 20.

BEMÆRK:  ‘Menighedsmedlemmerne  bør  huske,  at  den  kendsgerning,  at  deres
navne er indskrevet i menighedens bøger, ikke vil frelse dem. De må vise, at de er
antaget af Gud som arbejdere, der ikke behøver at skamme sig. Dag for dag skal de
opbygge deres karakter i overensstemmelse med Kristi anvisning. De skal blive i
ham, idet de stadig øver tro på ham. Således vil de vokse op til fuldmodne mænd
og kvinder i Kristus - sunde, glade og taknemmelige kristne, som Gud leder til et
stadigt  klarere  og klarere lys.  Hvis dette ikke bliver  deres  erfaring,  vil  de være
imellem dem, hvis stemmer en dag vil løfte sig i den bitre klage: “Høsten er forbi,
sommeren er endt, og min sjæl er ikke frelst! Hvorfor flygtede jeg ikke til borgen
for at søge lys? Hvorfor har jeg drevet spøg med min sjæls frelse og foragtet nådens
Ånd?”’ Vejledning for menigheden, bind 3, s. 275.

13. Hvad er resultatet af dorskhed? Ordsp. 13, 4.

BEMÆRK: ‘Ryst jeres åndelige døsighed af jer. Arbejd med al jeres styrke på at
frelse jeres egne sjæle og andres sjæle. Nu er der ingen tid til at råbe: “fred og
ingen  fare.”  Det  er  ikke  de  meget  veltalende  forkyndere,  der  behøves  til  at
fremholde budskabet. Sandheden skal forkyndes i al sin alvor. Mænd behøves, som
forstår  at  handle,  mænd, som vil  arbejde  ivrigt,  stadigt  og energisk  på at  rense
menigheden og advare verden.’ I Mesterens tjeneste, s. 272.
‘Der er et stort arbejde at udføre, der må lægges mere omfattende planer, en røst
skal lyde, som vækker folkene op. Mænd med en svag og vaklende tro er ikke de
rette  til  at  lede  arbejdet  i  denne  så  vigtige  krise.  Der  behøves  heltemod  og
martyrtro.’ I Mesterens tjeneste, s. 279.
‘Nu trænger vi  fornyet  kraft,  og der  må en vågen indsats til.  Ligegyldighed og

slaphed vil resultere i tab af personlig gudsfrygt og vor plads i himmelen.’ På
fast grunn, bog 1, s. 192.
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‘Du i alle måder må have det godt og være rask’

UDENADSVERS: ‘Hvis du vil høre på Herren din Guds røst 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 sygdomme over dig, som jeg bragte
over ægypterne, men jeg Herren er din læge.’ 2 Mos. 15, 26.

STUDIEHJÆLP: I den store Læges fodspor, s. 238-244.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 3 Joh. v. 2.
LEKTIENS MÅL: At undervise alle i nogle af de måder, hvorpå de kan passe

på deres eget helbred.

Indledning
‘Helse er så tæt forbundet med vor lykke, at vi ikke kan have det sidste uden det
første.  En praktisk viden om menneskelivets videnskab er nødvendig for at  ære
Gud i vort legeme.  Det er derfor  af den største betydning,  at  fysiologi  indtager
førstepladsen blandt de studier, der udvælges til barndommen. Hvor få er der, som
kender noget  til  deres  eget  legemes  struktur  og funktioner og til  naturens love!
Mange driver  omkring uden viden ligesom et  skib på havet  uden kompas eller
anker; og hvad mere er, de er ikke interesserede i at lære, hvordan de skal holde
deres legeme sundt og forhindre sygdom.’ Counsels on Health, s. 38. 

‘Jeg Herren er din læge’

1. Hvordan er forholdet mellem lydighed mod Gud og god helse vist? Ordsp.
3, 1-2. 7-8; 4, 20-22.   

BEMÆRK: Ordet helse i Ordsp. 3, 8 og 4, 22 kan oversættes med ‘medicin.’
‘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 helbrede 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
forhold 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.  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 
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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. 129-130.

2. Hvordan gjorde Gud denne sandhed tydelig for Israel? 2 Mos. 15, 26.

BEMÆRK: ‘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  opfyldte  betingelserne,  blev  løftet  bekræftet  for  dem.  “Ikke  én  i  hans
stammer  snublede.”  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 betingelser 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.

‘Giver alle liv og ånde’

3. Hvilken dyrebar gave giver Gud alle? ApG. 17, 25b.

BEMÆRK: ‘For at have godt blod må vi ånde rigtigt. Ved fulde, dybe åndedræt i
frisk luft fyldes lungerne med ilt, blodet renses, det får en frisk farve og sendes som
en livgivende strøm til alle dele af legemet. Et rigtigt åndedræt har en beroligende
indvirkning  på  nerverne,  det  fremmer  appetitten,  befordrer  fordøjelsen  og
fremkalder sund, vederkvægende søvn. Lungerne bør gives lejlighed til at virke så
frit og uhindret som muligt. Derved udvikles deres ydeevne, hvorimod tryk eller
sammensnøring svækker dem. Herfra stammer de uheldige følger af den særlig hos
stillesiddende personer så almindelige skik at side foroverbøjet  under arbejdet.  I
denne stilling er det umuligt at ånde dybt. Overfladiske åndedræt bliver snart til
vane  og  lungerne  mister  evnen  til  at  udvide  sig…  Den  nederste  af  del  af
brystkassen  får  ikke  tilstrækkelig  plads,  underlivsmusklerne,  der  efter
bestemmelsen skulle medvirke ved åndedrættet, har ikke fuld frihed, og lungerne
hæmmes i deres virksomhed. Dette medfører, at ilttilførelsen bliver utilstrækkelig.
Blodet bevæger sig langsomt og trægt. De giftige affaldsstoffer, som skulle føres
bort med udåndingsluften, holdes tilbage, og blodet bliver usundt. Dette indvirker
ikke alene på lungerne, men også på mave, lever og hjerne; huden bliver gusten,
fordøjelsen  svækkes,  og  hjertet  påvirkes  ugunstigt;  hjernen  omtåges,  tankerne
bliver  forvirrede,  tungsindighed  indtræder,  og  hele  organismen  bliver  slap  og
uvirksom og  særlig  modtagelig  for  sygdom.  Lungerne  udskiller  uafbrudt  urene
stoffer  og  må  stadig  forsynes  med  frisk  luft.  Uren  luft  indeholder  ikke  den
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nødvendige mængde ilt, og blodet føres til hjernen og andre organer uden at være
blevet  renset.  Dette  viser  os  nødvendigheden  af  god  luftveksling.  Ophold  i  tæt
tilsluttede,  dårligt  ventilerede  værelser,  hvor  luften  er  fordærvet,  virker  også
svækkende på hele organismen. Man bliver i særlig grad modtagelig for kulde, og
en ubetydelig udsættelse for kold luft fremkalder sygdom. Det er det indendørs liv,
som gør mange kvinder blege og svage. De indånder atter og atter den samme luft,
indtil den er fyldt med giftstoffer, der udskilles gennem lungerne og hudens porer.
På denne måde indføres disse gifte atter i blodet.’ I den store Læges fodspor, s.
276-278.

4. Hvordan taler Salomo om sollys? Præd. 11, 7.

BEMÆRK: ‘Der er blot få, som indser, at de må have rigeligt med sollys, frisk luft
og fysisk motion for at nyde sundhed og glæde. Vi har medlidenhed med børn, som
holdes indendørs, når der er strålende solskin udenfor. Klæd dine drenge og piger
behageligt og ordentligt på. Lad dem så gå udenfor og motionere i den frie luft og
leve  for  at  nyde  sundhed og glæde.  Det  blege  og svagelige  kornblad,  som har
kæmpet sig frem af den tidlige forårskulde, får den naturlige og sunde dybgrønne
farve efter at have nydt solens sundheds- og livgivende stråler nogle få dage. Gå ud
i  den  herlige  sols  lys  og  varme  og  del  dens  livgivende  og  helbredende  kraft
sammen med plantevæksten. Intet  værelse i huset burde anses som møbleret  og
prydet uden det opmuntrende, oplivende lys og solskin, som er himmelens egen fri
gave til mennesker. Da Gud skabte vor verden, og mørke var over verdensdybet,
sagde han: “Der blive lys, og der blev lys.” “Og Gud så, at lyset var godt.” Skal vi
lukke vore huse og lukke lyset ude, som Gud har sagt er godt? Hvis I ønsker, at
jeres hjem skal være liflige og indbydende, så gør dem lyse med luft og solskin.
Det dyrebare sollys kan blege jeres tæpper, men det vil give jeres børns kinder en
sund farve. Hvis I har Guds nærværelse og besidder alvorlige, kærlige hjerter, vil et
ydmygt hjem, der er gjort lyst med luft og solskin, være en himmel her på jorden
for jeres familie. Motion og en rigelig brug af luft og solskin, velsignelser, som
himmelen frit har givet alle, vil give liv og styrke.’ My Life Today, s. 138.
Selv med solskin bør vi udøve mådeholdenhed. Det er dårligt for vort helbred at
blive  solskoldede.  Hvis  vi  også  spiser  en  kost,  der  er  rig  på  mættede  og
hydrogeniserede fedtsyrer og går meget ud i solen, kan dette forårsage hudkræft.

‘Holder gilde som mænd og ikke som drankere’

5. Hvad skal være motivet med vor spisning? Præd. 10, 17.
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BEMÆRK: ‘Helselovene skal adlydes. Det er vigtigt, at fordøjelsesorganerne ikke
overbelastes.  Der  er  mange,  som holder  maven  konstant  i  gang.  Den  har  ikke
mulighed for at komme til kræfter, og resultatet må være fordøjelsesproblemer. Der
må  ikke  spises  mellem  måltider,  og  der  skal  være  mindst  fem  timer  mellem
måltiderne.  Fordøjelsesbesvær  er  resultatet  af  at  indtage  mad  i  maven,  før
fordøjelsesorganerne har haft tid til at komme af med det foregående måltid. Tre
måltider er tilstrækkelig, og to måltider er bedre end tre. I de sidste tredive år har
jeg kun spist to måltider om dagen. Sløvheden, som folk lider af, skyldes ofte, at de
forspiser  sig  og  spiser  uregelmæssigt.  Fordøjelsesvanskeligheder  bringer
modløshed, og én, der lider af denne sygdom, opfører sig på en ukristen måde,
selvom han bekender sig til være en kristen. Nogle hævder, at lysten til at spise, er
en tilstrækkelig vejleder. Men man kan vænne sig til at spise flere gange om dagen,
dog  ville  dette  ikke  være  det  bedste.  En  sådan  vane  vil  forårsage  sygdom,  da
fordøjelsesorganerne vil blive overbelastede.’ This Day With God, s. 210.

6. Hvad blev menneskeheden skabt til at spise? 1 Mos. 1, 29. Betragt 1 Mos.
3, 18b.

BEMÆRK: ‘Korn, frugter, nødder og grønsager udgør den kost, som Skaberen har
valgt for os. Disse fødevarer er de mest sunde og nærende, når de tilberedes på en
så enkel og naturlig måde som muligt. De giver en styrke, en udholdenhedskraft og
en livskraft  af intellekt, som en mere sammensat og stimulerende kost ikke kan
give.’ Counsels on Diet and Foods, s. 310
‘Sundhedsreformen  er  en  intelligent  udvælgelse  af  de  mest  sunde  fødevarer
tilberedt på den mest sunde og enkleste måde. Vort legeme er opbygget af den mad,
vi spiser. Der er en konstant nedbrydning af legemets væv, hvert organs bevægelse
medfører  et  svind,  og  dette  svind  bliver  repareret  fra  vor  mad.  Hvert  organ  i
legemet kræver sin andel af næring. Hjernen må få tilført  sin andel;  knoglerne,
musklerne og nerverne kræver deres. Det er en vidunderlig proces, som forvandler
mad til blod og bruger dette blod til at opbygge forskellige dele af legemet; men
denne proces foregår til stadighed og tilfører hver nerve, muskel og hvert væv liv
og styrke. Gør bordet indbydende og attraktivt, når det forsynes med de gode ting,
som Gud så rigeligt har skænket. Lad spisetiden være en opmuntrende og glad tid.
Lad os svare igen med taksigelser til Giveren, mens vi nyder Guds gaver. Gud har
givet os jordens frugter og korn til føde, for at vi kan have blod, der er frit for feber,
rolige nerver og et klart sind.’ My Life Today, s. 132 

SPØRGSMÅL TIL EFTERTANKE: Den typiske kost består af mad, som er blevet
forarbejdet og indeholder farvestoffer, smagsstoffer, tilsætningsstoffer osv. Kan en
sådan kost være sund?    
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‘Livets vand’

7. Hvilket billede af vandets velsignelse giver Ordsprogenes Bog os? Ordsp.
25, 25.  

BEMÆRK: ‘I  sundhed  som  i  sygdom  er  rent  vand  en  af  himlens  kosteligste
velsignelser.  Dets rigtige anvendelse befordrer  sundheden.  Det er  den drik, som
Gud bestemte 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. Udvortes anvendelse af vand er en del af de letteste og virksomme måder
til regulering af blodomløbet.’ I den store Læges fodspor, s. 241.
‘Vand er den bedst mulige væske til at rense vævene.’  Review & Herald, 29. juli
1884. 
‘Vandbehandlinger, når det gives forstandigt og dygtigt, kan være et middel til at
redde  mange  liv.  Lad  flittigt  studium  forenes  med  omhyggelige  behandlinger.
Opsend troens bønner ved den syges seng. Opmuntr den syge til at tilegne sig Guds
løfter for dem selv.’ Medical Ministry, s. 227.

8. Hvilket dyrebart løfte giver Gud sit folk? Es. 44, 3.

BEMÆRK: ‘Esajas beskriver ham [Kristus] som “en evig klippe” og “en vældig
klippes skygge i tørstende land.” Es. 26, 4; 32, 2. Han har nedskrevet det dyrebare
løfte, der så tydeligt minder om den levende strøm, der randt for Israel: “Forgæves
søger  de  arme  og  fattige  vand,  deres  tunge  brænder  af  tørst;  jeg,  Herren,  vil
bønhøre dem, dem svigter  ej  Israels  Gud.” “Jeg udgyder  vand på det  tørstende,
strømme på  det  tørre  land,”  “vand  vælder  frem i  ørkenen,  bække  i  ødemark.”
Indbydelsen lyder: “Hid, alle, som tørster, her er vand.” Es. 41, 17; 44, 3; 35, 6; 55,
1. Og fra de sidste sider i  det  hellige ord lyder denne indbydelse på ny.  Livets
vands  flod,  “klar  som krystal,”  vælder  ud  fra  Guds  og  Lammets  trone,  og  det
nådige kald genlyder ned gennem tiderne: “Den, som vil, skal modtage livets vand
uforskyldt.” Åb. 22, 17.’ Patriarker & Profeter, s. 211.

‘Hvile jer lidt’

9. Hvordan  viste  Jesus  sin  forståelse  for  behovet  for  hvile?  Mark.  6,  31.
Betragt Matt. 11, 28.
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BEMÆRK: ‘Vort liv må skjules med Kristus i Gud. Når det således er skjult i hans
hænder, forvandles det til en lampe, der kaster sine kraftige og stadige lysstråler ud
over verden... Skønt tiden er kort, og der er meget arbejde, der må udføres, behager
det  ikke Herren,  at  vi  forlænger arbejdstiden, så der ikke bliver tid til  hvile,  til
bibelstudium og samtale med Gud. Alt dette er nødvendigt for at styrke sjælen og
stille os der, hvor vi får visdom fra Gud til at opnå den bedste udnyttelse af vore
talenter i Mesterens tjeneste.’ Kristus Alene, s, 264.
 

10. Hvad bliver vi fortalt om, hvor uklogt det er at forkorte vor tid til søvn?
Sal. 127, 2.

BEMÆRK:  ‘Betydningen  af  regelmæssige  spisetider  og  sovetider  burde  ikke
overses.  Da arbejdet  med at bygge legemet op foregår,  mens man hviler,  er det
særlig i ungdommen vigtigt, at man får regelmæssig og rigelig søvn.’ Uddannelse,
s. 207.    

11. Hvordan bliver vi advaret mod at tilbringe for meget tid i sengen? Ordsp,
6, 9.

BEMÆRK: ‘Mange bortødsler de lyse morgentimer i sengen. Når disse kostbare
timer engang er tabt, så er de forsvundet, for aldrig at vende tilbage; de er tabt for
tid og evighed. Om man forspilder bare én time hver dag, hvor megen tid er så ikke
gået tabt i løbet af et år! Lad den, som gerne vil slumre, tænke på dette og standse
for at overveje, hvordan han vil kunne stå Gud til regnskab for spildte anledninger.’
Evangeliets tjenere, s. 210.

‘Stol på Herren af hele dit hjerte’

12. Påvirker vores holdning til livet vor helse? Ordsp. 17, 22.

BEMÆRK: ‘Det forhold, der eksisterer mellem sindet og legemet, er meget tæt.
Når  den  ene  påvirkes,  sympatiserer  den  anden.  Sindets  tilstand  påvirker  helsen
meget mere, end mange indser. Mange af sygdommene, som mennesker lider af,
skyldes  mental  depression.  Sorg,  bekymringer,  utilfredshed,  samvittighedsnag,
skyldfølelse,  mistro,  de  har  alle  en  tilbøjelighed  til  at  nedbryde  livskraften  og
invitere forfald og død. Sygdom frembringes nogle gange og forværres ofte meget
af indbildningskraften. Mange, som er livstids invaliderede, kunne blive raske, hvis
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blot  de  tænkte  således.  Mod,  håb,  tro,  sympati,  kærlighed  fremmer  helsen  og
forlænger  livet.  Et  tilfreds  sind, en glad  ånd er  helse for  legemet  og styrke for
sjælen. Taknemmelighed, glæde, godgørenhed, tillid til Guds kærlighed og omsorg,
disse er helsens største værn. Viljens kraft og vigtigheden af selvkontrol, både til at
bevare og genvinde helsen, den deprimerende og endda ødelæggende virkning af
vrede, utilfredshed,  selviskhed eller urenhed,  og på den anden side den utrolige
livgivende kraft,  som findes i  glæde,  uselviskhed og taknemmelighed,  bør også
vises. Der er en fysiologisk sandhed i Skriften, som vi bør tænke over: “Glad hjerte
er  godt  for  legemet.”  De  sande  kristne  principper  åbner  for  alle  en  kilde  til
uvurderlig lykke. Vi bør opmuntre et glad, håbefuld og fredeligt sindelag, for vor
helse afhænger af, at vi gør det.” My Life Today, s. 151.

13. Hvad har Gud givet os for at gøre os i stand til at have et ‘glad hjerte’? Es.
58, 13-14.

BEMÆRK:  ‘Som  det  blev  fremstillet  for  mig,  betragter  og  overvåger  hele
himmelen på sabbatten dem, der anerkender det fjerde buds krav og holder
sabbatten. Engle lagde mærke til  deres  interesse og høje agtelse for denne
guddommelige indstiftelse. De, der helligede Gud Herren i deres hjerter ved
en strengt andægtig sindsstemning og søgte at udnytte de hellige timer ved at
holde sabbatten efter bedste evne og at ære Gud ved at kalde sabbatten en lyst,
disse blev af  englene særskilt  velsignet  med lys  og sundhed, og en særlig
styrke blev dem skænket. Men på den anden side vendte englene sig bort fra
dem, der ikke værdsatte helligheden ved den dag, Gud helligede, og fratog
dem deres lys og deres styrke. Jeg så dem overskyggede af en sky, modløse
og ofte tungsindige.’ Vejledning for menigheden, bind 1, s. 242.
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‘En fremmed kvinde med sleske ord’

UDENADSVERS: ‘Thi for Herrens øjne er menneskets veje, grant følger han
alle dets spor.’ Ordsp. 5, 21.

STUDIEHJÆLP: Patriarker & Profeter, s. 231-235.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Ordsp. 5.
LEKTIENS MÅL: At studere hvad Ordsprogenes Bog har at sige om moralske

standarder.

Indledning
‘Satan har opnået sine største sejrer gennem Guds folks forsømmelse af at holde
sig adskilt fra verden, dens vaner, skikke og principper. Der er blot to store grupper
blandt  mennesker,  Kristi  tjenere  og  Satans  tjenere.  Deres  ledere  er  i  ethvert
henseende modsætninger. Vor Herre Jesus Kristus, som kom for at besejre mørkets
fyrste, siger: “Var I af verden, så ville verden elske sit eget, men fordi I ikke er af
verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer.” Her gør Kristus
en  klar  forskel  mellem sine  efterfølgere  og verden.  De,  som er  af  verden,  er  i
direkte modstrid mod dem, som elsker Gud og holder hans bud. Hjertet må med
flid bevares, så det menneskelige ikke ophøjes over det guddommelige. Hvis de,
der  bekender  sig  til  at  elske  og  tjene  Gud,  følger  blinde  impulser  i  stedet  for
forstand og samvittighed, vil de falde for Satans list. Hengivenheden skal bevogtes
og kontrolleres, så de ikke bliver givet uværdige mål, som er forbudte i Guds ord.’
Signs of the Times, 7. Januar 1903. 

‘Fremmede kvinder’

1. Hvordan kan visdom holde dig fra fremmede kvinder (eller mænd)? 
Ordsp. 2, 10-16; 7, 4-5.   

BEMÆRK: ‘I kampen mod fordærvelse indefra og fristelse udefra blev endog den
vise og magtfulde Salomo besejret. Hans liv begyndte under gunstige forhold. Han
var elsket af Gud, og hvis han havde bevaret dyden, kunne hans liv være blevet
afsluttet i fremgang og ære. Men han overgav denne særlige nåde til lidenskab. I
sin ungdom stolede han på Gud og så hen til ham for vejledning, og Herren gav
ham kraft og visdom, som overraskede verden. Hans berømmelse nåede alle lande.
Men da han begyndte at gå ned af livets nedgangsstige, opgav han sine principper
og stillede således sig selv i ondskabens strøm og adskilte sig fra Gud, hans styrkes
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grundvold og kilde; han mistede sin karakters fasthed og vaklede som en letsindig
ung mellem ret og forkert. Hans kærlighed til kvinder var hans synd. Denne 
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lidenskab beherskede han ikke i sin manddom, og det viste sig at være en snare for
ham. Han tog mange hustruer, af hvilke nogle var døtre af hedenske konger, og de
førte ham til afgudsdyrkelse. I sin ungdom havde visdom været mere dyrebar for
ham  end  Ofirs  guld.  Men,  ak!  Begærlige  lidenskaber  vandt  sejren.  Han  blev
bedraget  og  ruineret  af  kvinder.  Hvilken  lektie  bliver  ikke  her  givet!  Hvilken
demonstration på behovet for Guds styrke til det allersidste. Det er ikke trygt  at
tillade  den  mindste  afvigelse  fra  den  strengeste  retskaffenhed.’  Christian
Temperance & Bible Hygiene, s. 128.

2. Hvad er resultaterne af at blive indviklet med fremmede kvinder? Ordsp.
2, 16-19; 5, 3-6.

BEMÆRK: ‘Når et af de ti bud bliver brudt, vil det næsten altid gå nedad. Når først
den kvindelige finfølelse og tilbageholdenhed er skubbet i baggrunden, vil selv den
værste  tøjlesløshed  ikke  længere  virke  så  afskyelig.  Meget  af  vor  tids  umoral
skyldes  kvindernes  letsindige  indflydelse,  og  mange  tragedier  er  forårsaget  af
“fremmede  kvinders”  list.  Mange  har  måttet  tilbringe  deres  liv  inden  for
fængselsmurene, og mange har begået selvmord eller gjort ende på en andens liv af
samme grund. Hvor sandt er ikke det inspirerede ord: “Hendes fødder går ned mod
døden, mod dødsriget styrer hendes skridt.” Ordsp. 5,5. Mange advarsler er placeret
langs livets vej for at forhindre mennesket i at gå ind på farligt og forbudt område.
Ikke desto mindre følger mange en livsfjendtlig kurs på trods af fornuftens råd og i
ligegyldighed  over  for  Guds  lov  og  uden  at  indse  de  uundgåelige  følger  af
fejlagtige valg. Alle, som vil bevare deres fysiske sundhed, en vågen intelligens og
en  moralsk  finfølelse,  må  “flygte  fra  ungdommens  lyster.”  Alle,  som  gør  en
målbevidst anstrengelse for at standse ondskaben og umoralen, der spreder sig som
ringe i vandet, vil blive hadet og ugleset af dem, der elsker synden. Men Gud vil
ære og belønne dem.’ Det Kristne Hjem, s. 44.

‘Bileams lære’

3. Hvordan blev Israel adskilt fra Gud i Sjittims dal? 4 Mos. 25, 1-3.

BEMÆRK: ‘I begyndelsen havde israelitterne og deres hedenske naboer ikke ret
megen  forbindelse  med  hinanden,  men  efter  nogen  tids  forløb  begyndte
midjanitiske kvinder at snige sig ind i lejren. Deres tilstedeværelse vakte ingen uro,
og de gik så stille med deres planer, at Moses slet ikke lagde mærke til dem. Disse
kvinder  havde  til  opgave  at  få  hebræerne  til  at  overtræde  Guds lov,  gøre  dem
interesseret  i  hedenske  skikke  og  forlede  dem  til  afgudsdyrkelse.  Disse  planer
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skjulte de på det omhyggeligste under venskabets kappe, og ikke engang folkets
vagtposter nærede mistanke.  Bileam foreslog, at kongen af Moab skulle holde en
stor  fest  til  ære for  deres  guder,  og der  blev truffet  en hemmelig aftale  om, at
Bileam skulle tilskynde israelitterne til at deltage i festen. De betragtede ham som
Guds  profet,  og  derfor  havde  han  ikke  svært  ved  at  nå  sit  mål.  Et  stort  antal
israelitter  overværede festen sammen med ham. De vovede sig ind på forbuden
grund og blev fanget i Satans snare. De blev fortryllet af musikken og dansen og af
de hedenske præstinders skønhed og lod hånt om den troskab,  de skyldte Gud.
Mens de deltog i  festlighederne,  blev deres  sanser  sløvet  af vin,  og de mistede
selvkontrollen. Lidenskaberne tog fuldstændig magten over dem. Da de først havde
besmittet samvittigheden ved at hengive sig til utugt, var det en let sag at overtale
dem til at bøje sig for afguderne. De ofrede ved de hedenske altre og tog del i de
mest nedværdigende ceremonier. Det varede ikke længe, før giften havde bredt sig
som en dødelig sygdom i hele Israels lejr. De mennesker, som ville have besejret
deres fjender i åben kamp, blev overvundet af hedenske kvinders list. Folket syntes
at være fuldstændig opslugt af det, de oplevede. Deres øverste og ledere var de
første til at overtræde Guds lov, og så mange af folket var skyldige, at frafaldet
berørte  hele nationen. “Og Israel  holdt til  med Baal-Peor.”  Da Moses blev klar
over, hvad der var sket, var fjendernes planer lykkedes så godt, at israelitterne ikke
blot tog del i den tøjlesløse tilbedelse på Peors bjerg, men de hedenske ceremonier
blev praktiseret i selve Israels lejr. Den gamle leder blev fyldt af harme, og Herrens
vrede blussede op. Bileam kunne ikke skille Israel  fra  Gud ved hjælp af  al  sin
trolddomskunst, men nu fremkaldte folkets synd denne adskillelse.’  Patriarker &
Profeter, s. 231-232.

4. Hvem foreslog denne strategi for at fordærve Israel? 4 Mos. 31, 15-16.
Sammenlign med Åb. 2, 14.

BEMÆRK: ‘Det var på grund af tøjlesløshed, at Gud måtte straffe Israel. Kvinders
iver til at besnære sjæle sluttede ikke i Bal-Peor. Til trods for den straf, som ramte
synderne i Israel, blev den samme forbrydelse gentaget  mange gange. Satan var
mest aktiv i forsøget på at vælte Israel fuldstændigt. Balak havde efter Bileams råd
lagt fælden. Israel ville modigt have mødt deres fjender i kamp og have modstået
dem og fremkommet  sejrrigt;  men når  kvinder  tiltrak  deres  opmærksomhed og
søgte  deres  selskab  og  forførte  dem  med  deres  charme,  modstod  de  ikke
fristelserne. De blev inviteret  til  afgudsfester,  og deres indtagelse af vin sløvede
yderligere  deres  omtågede  sind.  Selvbeherskelsens  kraft,  deres  trofasthed  mod
Guds lov, blev ikke bevaret. Deres sanser var så sløvede af vin, og deres vanhellige
lidenskaber tog fuldstændig magten over dem og nedbrød enhver barriere,  at de
indbød fristelse endda til at deltage i disse afgudsfester.  De, som aldrig var veget
tilbage i kamp, som var modige mænd, barrikaderede ikke deres sjæle til at modstå
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fristelsen til at give efter for deres laveste lidenskaber. Først fordærvede de deres
samvittighed ved at hengive sig til utugt, og så adskilte de sig yderligere fra Gud
ved afgudsdyrkelse og viste således deres foragt for Israels Gud. Tæt på slutningen
af denne verdens historie vil Satan arbejde med al sin kraft på samme måde og med
de samme fristelser, som han fristede det gamle Israel,  lige før de skulle krydse
grænsen til det forjættede land. Han vil lægge snarer for dem, som hævder at holde
Guds bud, og som næsten er  ved grænsen til  den himmelske Kana’an.  Han vil
bruge sin kraft til det yderste for at lokke sjæle og angribe Guds bekendende folk i
deres svageste punkter. Det er nu Guds lovlydige folks pligt at våge og bede, at
granske Skrifterne flittigt, at gemme Guds ord i hjertet, så de ikke synder imod ham
med  afguderiske  tanker  og  fornedrende  handlinger,  så  Guds  menighed
demoraliseres.’ Conflict & Courage, s. 115.

‘Hendes fødder styrer nedad mod døden’

5. Hvorfor  giver  skrifterne  så  stærke  advarsler  mod  fremmede  kvinder?
Ordsp, 6, 23-29.

BEMÆRK: ‘Gud straffede israelitterne på grund af deres synd ved Bet-Peor. Selv
om de samme synder ikke straffes øjeblikkelig i dag, er straffen lige så uundgåelig
nu som dengang, “Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham.” 1
Kor. 3, 17. Naturen straffer disse forbrydelser hårdt, og alle overtrædere vil før eller
senere  få  straffen  at  føle.  Det  er  fremfor  alt  disse  synder,  der  har  forårsaget
menneskeslægtens frygtelige degeneration og den sum af sygdom og elendighed,
som  er  en  forbandelse  for  verden.  Menneskene  kan  måske  skjule  deres
overtrædelser for deres medmennesker, men de vil ikke desto mindre høste, hvad
de har sået, i form af lidelse, sygdom, åndssvaghed og død. Og efter dette liv skal
de  stå  til  regnskab  ved  den  himmelske  domstol,  hvis  strafudmåling  har  evige
konsekvenser.  “De,  der  øver  sådanne  ting,  skal  ikke  arve  Guds  rige,”  men  vil
sammen med Satan og de onde engle blive kastet i “ildsøen”. “Dette er den anden
død.”  Gal.  5,  21;  Åb.  20,  14.  “Thi  af  honning  drypper  den  fremmedes  (d.v.s.
kvindes) læber, glattere end olie er hendes gane;  men til  sidst er hun besk som
malurt,  hvas  som tveægget  sværd.”  Ordsp.  5,  3-4.  “Lad din vej  være  langt  fra
hende, kom ej hendes husdør nær, at du ikke må give andre din ære, en grusom
mand  dine  år,  at  ikke  dit  gods  skal  mætte  fremmede,  din  vinding  ende  i
andenmands hus, så du gribes af anger til sidst, når dit kød og huld svinder hen.” 8-
11. “Thi en grav til døden er hendes hus.” “Tilbage vender ingen, som går ind til
hende.”  Ordsp.  2,  18-19.  “Hendes  gæster  er  i  dødsrigets  dyb.”  Ordsp.  9,  18.’
Patriarker & Profeter, s. 235.
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6. Hvordan giver Salomo en levende beskrivelse af den skæbne, der venter

den, som er uklog nok til at blive fanget af en løsagtig kvinde? Ordsp. 7,
21-23.

BEMÆRK: ‘Religion burde diktere  og vejlede dig i  alle  dine gøremål  og have
absolut kontrol over din hengivenhed. Hvis du overgiver dig uforbeholdent i Kristi
hænder og gør hans kraft til din styrke, så vil din moralske synsevne være klar til at
skelne  karakterens  kvalitet,  så  du  ikke  bedrages  af  ydre  ting  og  gør  store
fejltagelser i dit venskab. Din moralske kraft må være skarp og følsom, så den kan
klare strenge prøver og ikke skæmmes. Din sjæls retskaffenhed burde være så fast,
at forfængelighed, udseende eller smiger ikke kan rokke dig. O, det er en stor ting
at være ret med Gud, sjælen i harmoni med sin Skaber, så at engle, midt iblandt
smitsomme  onde  eksempler,  som  ved  deres  bedrageriske  udseende  ville  lokke
sjælen  fra  pligterne,  kan  sendes  til  din redning!  Men husk  på,  hvis  du  tillader
fristelse, vil du ikke få guddommelig hjælp til at bevare dig fra fald.’ Testimonies,
bind 3, s. 47.    

‘Ulige åg’

7. Hvilket princip bør styre alle vore forbindelser med folk? 2 Kor. 6, 17.
Betragt også 1 Joh. 2, 15 og Jak. 4, 4.  

BEMÆRK: Hebræerne blev forført til at overtræde Guds lov og blev genstand for
Guds straffedomme, fordi de havde samkvem med afgudsdyrkere og deltog i deres
fester.  Satan  tilskynder  også  i  dag  Kristi  efterfølgere  til  at  omgås  ugudelige
mennesker og deltage i deres forlystelser, og derved lykkes det ham kun alt for godt
at lede dem i synd. “Drag bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og rør ej noget
urent” 2 Kor. 6, 17. Gud stiller lige så store krav til sit folk i dag, som han stillede
til det gamle Israel. Han kræver, at de skal tage afstand fra verden og dens sæder,
skikke  og  principper.  Det  er  muligt,  hvis  de  trofast  retter  sig  efter  hans  ords
undervisning. Ellers kan det ikke lade sig gøre.  Hebræerne blev advaret imod at
knytte nær forbindelse med hedningerne, men de kristne har fået lige så utvetydige
og udtrykkelige forbud imod at efterligne de ugudeliges indstilling og skikke. “Elsk
ikke verden, ej heller det, der er i verden! Hvis nogen elsker verden, så er Faderens
kærlighed  ikke  i  ham.”  1  Joh.  2,  15.  “Ved  I  ikke,  at  venskab  med  verden  er
fjendskab med Gud? Den, der gerne vil være verdens ven, gør sig altså til Guds
fjende.” Jak. 4, 4. Kristi efterfølgere skal holde sig på afstand af syndere og kun
omgås dem, når de har anledning til at gøre dem godt. Vi kan ikke være forsigtige
nok med at undgå de mennesker, hvis indflydelse skiller os fra Gud. Når vi beder:
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“Led os ikke i fristelse,” bør vi også så vidt muligt undgå fristelsen. Mange af vor
tids populære forlystelser  – selv sådanne,  som bekendende kristne tager  del  i  –
fører til samme resultat, som hedningernes fester gjorde. Det er kun de færreste af
dem, Satan ikke bruger til at føre sjæle i fordærv. I århundreder har han benyttet
dramaet til at ægge lidenskaberne og forherlige lasten. Han benytter også operaen
med  dens  fængslende  optrin  og  fortryllende  musik  og  maskerade,  dansen  og
kortspillet  til  at  nedbryde  principperne  og  bane  vej  for  sanselighed.  Ved  alle
forlystelser, hvor der appelleres til den menneskelige stolthed, hvor begæret får frie
tøjler, og hvor mennesker glemmer Gud og taber de evige interesser af syne, lægger
Satan menneskesjælen i sine lænker.’ Patriarker & Profeter, s. 234.

8. Hvilken advarsel  har vi  fået  angående at  indlede et  forhold med ikke-
troende? 2 Kor. 6, 14.

BEMÆRK: ‘Guds børn burde aldrig vove sig ud på forbudt grund. Gud har forbudt
ægteskab mellem troende og vantro. Men alt for ofte følger det uomvendte hjerte
sine egne  ønsker,  og ægteskab,  som Gud ikke  kan  velsigne,  bliver  indgået.  Af
denne grund er der så mange mænd og kvinder, som er uden håb og uden Gud i
verden.  Deres  højeste  mål  er  smuldret  til  støv.  Ved  hjælp  af  uheldige
omstændigheder har Satan fanget dem i sit garn. De, som er styret af deres lyster og
lidenskaber, vil høste bitre frugter i deres liv og står i fare for at miste deres plads i
Guds rige.’ Det kristne hjem, s. 47.

‘Glæd dig ved din ungdoms hustru’

9. Hvilken konklusion nåede Salomo frem til efter hans omfattende erfaring
med kvinder? Præd. 9, 9. Betragt 1 Pet. 3, 7; Ef. 5, 33.

BEMÆRK: ‘Gud indstiftede det første ægteskab. Dette har altså sin oprindelse hos
universets Skaber. “Hold ægteskabet i ære.” Heb. 13, 4. Det var en af Guds første
gaver til menneskene, og det er den ene af de to forordninger, som Adam efter sit
fald bragte med sig uden for Paradisets porte. Når de guddommelige principper i
dette  forhold  anerkendes  og  følges,  er  ægteskabet  en  velsignelse.  Det  værner
menneskehedens renhed og lykke, det tilfredsstiller menneskets behov for selskab
og højner dets fysiske, intellektuelle og moralske natur.’ Patriarker & Profeter, s.
18.
 
10. Hvad bør ægtemænd huske? Ordsp. 18, 22.
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BEMÆRK: ‘Når den unge mand ser sig om efter én, som kan stå ved hans side, bør
han overveje,  om hun er  i  stand til  at  bære sin del  af livets byrder,  om hendes
indflydelse vil få det bedste frem i ham, og om han vil blive lykkelig sammen med
hende.  “En forstandig hustru er fra  Herren.”  “Hendes  husbonds hjerte  stoler  på
hende… Hun gør ham godt og intet ondt alle sine levedage.” “Hun åbner munden
med visdom, med mild vejledning på tungen.  Hun våger over husets gænge og
spiser  ej  ladheds  brød.  Hendes  sønner  står  frem  og  giver  hende  pris,  hendes
husbond synger hendes lov:” “Mange duelige kvinder findes, men du står over dem
alle!” Den, som finder en sådan hustru, “fandt lykken og modtog nåde fra Herren.”’
Det kristne hjem, s. 33.    

‘Der skal komme strenge tider’

11. Vil  immoralitet  være  fremherskende  i  de  sidste  dage?  2  Tim.  3,  1.  6.
Betragt Åb. 21, 6. 

BEMÆRK: ‘Et frygteligt billede af tilstanden i verden er blevet fremstillet for mig.
Umoral findes i overflod alle vegne. Moralsk udsvævelse er den særegne synd i
denne tidsalder. Aldrig har lasten løftet sit vanskabte hoved med en sådan frækhed
som nu. Folk synes  at  være lammet,  og de,  der  elsker dyd og sand godhed,  er
næsten  ved  at  tabe  modet  på  grund  af  deres  frækhed,  styrke  og  udbredelse.
Lovløsheden,  som  er  mangfoldig,  indskrænker  sig  ikke  blot  til  den  vantro  og
spotteren. Gid det var tilfældet! Men sådan er det ikke. Mange mænd og kvinder,
der bekender sig til Kristi religion, er skyldige. Endog nogle, som bekender sig til
at forvente hans åbenbarelse, er lige så lidt forberedte på denne begivenhed som
den onde selv. De renser sig ikke fra al besmittelse. De har tjent lysten så længe, at
det er naturligt for deres tanker at være urene, og deres fantasi er fordærvet. Det er
lige så umuligt at lede deres sind til at dvæle ved rene og hellige ting, som det ville
være  at  vende  strømmen i  Niagara  og  sende dets  vandmasser  op  ad  faldene…
Enhver kristen må lære at tøjle sine lidenskaber og lade sig beherske af principper.
Hvis  han  ikke  gør  det,  er  han  uværdig  til  kristennavnet.’  Vejledningen  for
menigheden, bind 1 s. 213.

12. Hvilket råd giver Peter hustruerne? 1 Pet. 3, 1-5. 
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BEMÆRK: ‘Det er med sorg i hjertet, jeg må bekende, at kvinderne i vore dage,

både gifte  og ugifte,  alt for ofte undlader at vise den tilbageholdenhed,  de
burde have. De opfører sig som kurtisaner. De tiltrækker sig opmærksomhed
fra både gifte  og ugifte  mænd, og de,  som har meget  lille moralsk styrke,
falder  let i  deres garn.  Dersom sådanne tilstande får lov til  at  råde,  vil  de
undergrave  den  moralske  finfølelse  og  formørke  sindet,  sådan  at
overtrædelserne ikke længere virker så afskyelige. Ofte vækkes tanker til live,
som ikke ville være opstået, dersom kvinden havde opført sig på en sømmelig
måde. Selv om der ikke skjuler sig urene og ulovlige hensigter bag hendes
måde at være på, har hun alligevel opmuntret mænd, som allerede er fristet,
og som trænger til al den hjælp og støtte, de kan få af dem, de omgås. Hvis
hun  er  forsigtig  og  tilbageholden  og  aldrig  tager  utilbørlige  friheder,  og
dersom hun overser al ulovlig opmærksomhed og altid er ren og værdig i tale
og fremfærd, kan hun forhindre synd og ondskab.’ Det kristne hjem, s. 258.
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‘Køb visdom, køb forstand’

UDENADSVERS: ‘Thi visdom er bedre end perler, ingen skatter opvejer den.’
Ordsp. 8, 11.

STUDIEHJÆLP: Profeter & Konger, s. 18-21.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Ordsp. 4, 7-27.
LEKTIENS MÅL: Hvad er visdom og hvordan får vi den? Og hvorfor har vi

brug for visdom til at udvikle kristen karakter.

Indledning
‘Dens [Bibelens] grundregler  om flid, ærlighed,  sparsommelighed,  mådehold og
renhed rummer hemmeligheden ved, at et foretagende lykkes. Disse principper, der
er forkyndt i Ordsprogenes Bog, rummer en skat af praktisk visdom.’ Uddannelse,
s. 136. 

‘Lære visdom og tugt’

1. Hvad er visdom? Ordsp. 1, 2-6.   

BEMÆRK: ‘Visdom adskiller sig fra kundskab ved, at visdom har med karakter og
adfærd at gøre,  hvorimod kundskab primært er intellektuel oplysning. Kundskab
kan være  blot  en  akkumulering  af  urelaterede  og uorganiserede  kendsgerninger
uden evnen til at anvende disse kendsgerninger i det praktiske liv. Visdom er evnen
til i praksis at bruge disse kendsgerninger.’ SDA Bible Commentary, bind 3, s.  946.

2. Hvad er forskellen mellem visdom og forstand? Ordsp. 4, 5.

BEMÆRK: Forstand er evnen til at tænke over og organisere kundskab. Den er et
mellemtrin mellem kundskab og visdom. Visdom er evnen til i praksis at anvende
kundskab og forstand. 
Se  også  Matt.  22,  15-22 for  et  eksempel  på  Jesu  Kristi  evne  til  at  anvende
kundskab og forstand i det praktiske liv. 
‘Kristi svar var ikke undvigende, men et oprigtigt svar på deres spørgsmål. Han
stod  med  den  romerske  mønt  i  hånden,  hvorpå  kejserens  navn  og  billede  var
præget, og han erklærede, at da de levede under beskyttelse af den romerske magt,
måtte  de  yde  denne  magt  den  støtte,  den  forlangte,  så  længe  det  ikke  kom  i
modstrid med en højere pligt. Men skønt de fredeligt skulle underkaste sig landets 
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love, så burde de til alle tider først og fremmest være tro over for Gud.’ Den Store
Mester, s. 410.
3. ‘Herrens frygt er visdoms grundlag, at kende den Hellige, det er forstand.’

Ordsp. 9, 10. Hvad betyder dette vers? Betragt Ordsp. 1, 7.

BEMÆRK:  Det  ord,  der  er  oversat  med  ‘grundlag’  i  Ordsp.  1,  7,  kan  også
oversættes  med ‘hovedbestanddelen.’  Frygt  betyder  ærefrygt.  Så  dette  vers  kan
oversættes som ‟ærefrygt for Herren er hovedbestanddelen af visdom.”
‘“Herrens frygt er visdoms begyndelse.” Sal. 111, 10. En forståelse af Guds ord er
bedre end al anden kundskab. Når man holder hans befalinger, er der stor løn, og
ingen jordisk tillokkelse bør lede en kristen til  at  vakle et  øjeblik i sin troskab.
Rigdom, ære og verdslig pragt er kun som slagger, der skal foregå i Guds vredes
ild.’ Vejledning for menigheden, bind 1, s.372. 

‘En klog mand, som byggede sit hus på klippegrund’

4. Hvad bør vi gøre, når vi har lyttet til en sandhedsfyldt prædiken,? Matt.
7, 24-28. Betragt Ordsp. 4, 7.

BEMÆRK: ‘Der er mangler i din kristne karakter, der må overvindes, før du kan
fuldkommengøre hellighed i gudsfrygt.  Du elsker sandheden, men du behøver at
blive helliggjort af den.’ Testimonies, bind 4, s. 125.

5. Hvorfor  siger  Salomo,  at  visdom  er  så  dyrebar?  Ordsp.  2,  1-6.
Sammenlign med Ordsp. 16, 16.

BEMÆRK: ‘Antagelsen af nye teorier vil i og for sig ikke bibringe sjælen nyt liv.
Ja selv kundskaben om teorier og kendsgerninger, der i og for sig er vigtige, har
kun ringe værdi, hvis man ikke gør anvendelse af dem i livet. Vi trænger til at føle
vort ansvar med hensyn til at tilføre sjælen føde, som vil nære og opflamme det
åndelige liv. “Hvis du ... lader dit øje give agt på visdommen, bøjer dit hjerte til
indsigt; ... hvis du søger efter den, som efter sølv, og ransager efter den, som efter
skjulte skatte.”’I den store Læges fodspor, s. 464.

‘Slip den ikke, så vil den vogte dig’

6. Hvorfor  har  vi  behov  for  visdom?  Ordsp.  2,  10-12.  Sammenlign  med
Ordsp. 4, 5-9.
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BEMÆRK: ‘Salomo siger: “Herrens frygt er visdoms grundlag.” Ordsp. 9, 10. Om
værdien og vigtigheden af denne visdom skriver han: “Køb visdom for det bedste,
du ejer, køb forstand for alt, hvad du har.” Ordsp. 4, 7. “Thi den er bedre at købe
end sølv, bedre at vinde end guld, den er mere værd end perler, ingen klenodier
opvejer den.” Ordsp. 3, 14-15. Den, som med flid søger at tilegne sig visdom i
menneskers skoler, bør huske, at der er en anden skole, som gør krav på ham som
elev. Kristus var den største lærer, som verden nogensinde så. Han bragte kundskab
direkte fra himmelen til mennesker. De lektier, han har givet os, er det, vi behøver
både i den nuværende og fremtidige tilstand. Han fremstiller for os de sande mål i
livet,  og  hvordan  vi  kan  opnå  dem.  I  Kristi  skole  tager  eleverne  aldrig
afslutningseksamen. Der er både gamle og unge blandt eleverne. De, som følger
den guddommelige Lærers belæring, vil konstant gå frem i visdom, dannelse og
ædelmodighed og vil således være forberedte til at træde ind den højere skole, hvor
fremgang vil forsætte gennem evigheden. Uendelig visdom fremstiller for os livets
lektier, lektier om pligt og lykke. Disse er ofte vanskelige at lære, men uden dem
kan vi ikke rigtig gøre fremskridt. De kan koste os anstrengelser og tårer og endda
kvaler, men vi må ikke vakle eller blive trætte. Vi skal til sidst høre Mesterens kald:
“Barn, kom højere op.”” Councils to Parents, Teachers  & Students, s. 51.    

7. Hvad er vi blevet givet for at gøre os i stand til at skelne mellem Guds
visdom og verdslig visdom? 2 Tim. 3, 16-17.  

BEMÆRK: ‘Sandhederne i Guds ord er ikke blot synspunkter, men den Højestes
udtalelser. Den, som gør disse sandheder til en del af sit liv, bliver på enhver måde
en ny skabning. Han får ikke nye  mentale kræfter,  men det mørke, der gennem
uvidenhed og synd har overskygget forstanden, bliver fjernet. Ordene: “Jeg giver
eder et nyt hjerte” (Ez. 36, 26), betyder: Jeg giver jer et nyt sind. Denne forandring
af hjertet  ledsages  altid af  en klar  opfattelse af  kristen pligt  og en forståelse  af
sandheden. Klarheden af vort syn på sandheden vil stå i forhold til vor forståelse af
Guds ord. Den, som omhyggeligt og med bøn gransker Skrifterne, vil få en klar
forståelse og sund dømmekraft, som om han ved at vende sig til Gud havde nået et
højere intelligensniveau.’ Councils to Parents, Teachers & Students, s. 452.

‘Forstandigt hjerte’

8. Hvordan fik Salomo visdom? 1 Kong. 3, 5-14. See 2 Krøn. 1, 7-12.
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BEMÆRK: ‘De ord, Salomo benyttede, da han bad til Gud foran det gamle alter i
Gibeon, viser hans ydmyghed og hans brændende ønske om at ære Gud. Han indså,
at det uden Guds hjælp ville være lige så umuligt for ham at varetage de pligter, der
påhvilede ham, som for et hjælpeløst lille barn. Han var klar over, at han manglede
dømmekraft, og det var følelsen af hans store behov, der fik ham til at bede Gud
om visdom. Inderst inde nærede han ingen egenkærlig ærgerrighed efter at opnå
kundskaber,  som ville  hæve ham op over andre  mennesker.  Det  var  hans store
ønske at varetage sine pligter med troskab, og han valgte den gave, som ville sætte
ham i stand til at ære Gud i sin kongetid. Salomo har aldrig besiddet så stor rigdom
og visdom og så megen virkelig storhed, som da han bekendte: “Jeg er ganske ung
og ved ikke, hvorledes jeg skal færdes ret.”’ Profeter & Konger, s. 19.

9. Hvad var resultatet af, at Salomo fik visdom? 1 Kong. 4, 29-31; 3, 16-28.

BEMÆRK: ‘Guds navn blev højt æret i den første del af Salomons regeringstid.
Den visdom og retfærdighed, som kongen lagde for dagen, var for alle nationer et
vidnesbyrd om de fremragende egenskaber hos den Gud, som han tjente. Israel var
for en tid verdens lys, og i denne periode vidnede de om Guds storhed. Dybest set
var den herlighed, som kendetegnede begyndelsen af Salomons regeringstid, ikke
hans uforlignelige visdom, hans eventyrlige rigdomme eller hans vældige magt og
berømmelse. Herligheden lå i den hæder, som han kastede over Israels Guds navn
ved at benytte Himmelens gaver med visdom.’ Profeter & Konger, s. 20.
 

‘Hvis nogen af jer står tilbage i visdom’

10. Hvordan får vi visdom? Jak. 1, 5.

BEMÆRK:  ‘Der  er  ikke  personsanseelse  hos den  Gud,  vi  tjener.  Han,  der  gav
Salomo  visdom  og  dømmekraft,  er  villig  til  at  skænke  sine  børn  de  samme
velsignelser i dag. “Men, hvis nogen af jer står tilbage i visdom,” siger Guds ord,
“da  skal  han  bede  om  at  få  den  fra  Gud,  der  giver  alle  gavmildt  og  uden
bebrejdelser, og så vil den blive ham givet.” Jak. 1, 5. Når et menneske, som bærer
tunge ansvar,  hellere vil have visdom end rigdom, magt og berømmelse, vil det
ikke blive skuffet. Den store Lærer vil ikke blot vise et sådant menneske, hvad det
bør gøre,  men også lære det, hvorledes det skal udføre sin gerning på en sådan
måde, at det vinder Guds bifald.’ Profeter & Konger, s. 19.    

11. Hvordan  bliver  den  vise  og  den  tåbelige  sat  i  kontrast  til  hinanden?
Ordsp. 12, 15-23. Sammenlign med Matt. 25, 1-12.
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Lektie 13: 20. – 26. december
BEMÆRK: ‘Uden Guds Ånd er kundskab om hans ord til ingen nytte. En teoretisk
kundskab om sandheden uden Helligånden kan ikke levendegøre åndslivet og rense
hjertet. Man kan være bekendt med Bibelens bud og løfter, men dersom Guds Ånd
ikke får lov til at gøre sandheden levende, vil der ikke ske nogen forandring med
vor  karakter.  Uden  Åndens  vejledning  vil  vi  ikke  kunne  skelne  sandhed  fra
vildfarelse, og vi vil blive et bytte for Satans snedige anslag og fristelser.’  Kristi
Lignelser, s. 437.

‘Få forstand af’

12. Hvilken visdom blev Eva lovet, hvis hun spiste af træet til kundskab om
godt og ondt? 1 Mos. 3, 5.

BEMÆRK: ‘Ved at tage af dette træ, sagde den [fristeren], ville de opnå en højere
tilværelse  og få  del  i  et  videre  kundskabsområde.  Den  havde selv  spist  af  den
forbudne frugt, og som resultat heraf havde den fået talens gave. Og den antydede,
at Herren skinsygt nægtede dem frugten, for at de ikke skulle blive hans lige. Det
var på grund af frugtens vidunderlige egenskaber, som gav visdom og styrke, at han
havde forbudt dem at smage den eller endog røre den.’  Patriarker & Profeter, s.
27.

13. Hvordan kan vi vide, at vor forståelse af Skriften er korrekt, når andre
har  en  fuldstændig  anden  forståelse?  Es.  28,  10  (King  James
oversættelsen).
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Lektie 13: 20. – 26. december
BEMÆRK: ‘Vi ved, der er fabler og vranglære i verden i disse tider. Vi ønsker at

kende  sandheden.  For  at  opnå  kundskab  må  vi  selv  foretage  grundige
undersøgelser. Det lader sig ikke gøre ved en overfladisk gennemlæsning af
Skriften,  men  vi  må  sammenligne  skrift  med  skrift.  Vi  må  selv  granske
Skriften, for ikke at føres på vildspor. Skønt mange tager fejl, fordi der er så
mange forskellige  lærdomme i  vor verden,  er  der  kun én sandhed.  Du vil
måske møde mange, som påstår at de har sandheden, men det er din forret
selv at ransage skrifterne. “Til læren og vidnesbyrdet. Således skal visselig de
komme til at tale, som nu er uden morgenrøde.” Vi må selv kende Skrifterne,
så vi kan forstå det virkelige grundlag for det håb, vi ejer. Apostlen fortæller
os, at vi skal være rede til med sagtmodighed og frygt at give en begrundelse
overfor  enhver,  der  spørger  om det håb, som er i  os.  “Tydes dine ord, så
bringer de lys, de giver enfoldige indsigt.” Det er ikke nok at læse, men Guds
ord må trænge ind i vore hjerter og vor forstand, for at vi kan blive stadfæstet
i den velsignede sandhed. Hvis vi skulle forsømme at lære sandheden at kende
for os selv ved at undlade at ransage Skrifterne, og derved blive ført på afveje,
vil vi blive holdt ansvarlige. Vi må nøje ransage Skrifterne, så vi kan vide,
hvad  Herren  venter  af  os.  Selv  om  vore  forstandsevner  skulle  være
begrænsede, vil flittigt  studium af Guds ord gøre os stærke i Skriften og i
stand til at forklare den for andre.’ Kristus Alene, s.109.
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