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Undgå denne verdens
veje

Ugens vers

”Rigdom gavner ikke på vredens dag, men retfærdighed redder fra
døden... Den, der stoler på sin rigdom, falder, men retfærdige grønnes som løv“ (Ordsp 11,4.28).

Introduktion

Selv om Satan led nederlag til Jesus, har han sejret over alle andre.
Det vil han blive ved med, med mindre vi kæmper iført Guds rustning og styrke, som er det eneste, der kan give os frihed fra verdens
tiltrækningskraft.
Vi må derfor rette vores opmærksomhed mod vores himmelske
forsørger. David indså livets sande værdi, da han skrev: ”Løver kan
lide nød og sulte, men de, der søger Herren, mangler intet godt“ (Sl
34,11). Sand lykke og ret levevis kommer af at vende vores blik bort
fra det, vi ejer, og se hen til den levende Kristus, som ejer os.
Det eneste håb, vi har for at undgå denne verdens tillokkelser, er
et levende og vellykket forhold til Jesus. I denne uge vil vi studere,
hvori et sådant forhold består, og hvor altafgørende det er for vores
åndelige fremgang at se, hvem der gemmer sig bag denne verdens
maske, og forstå betydningen af, at Kristus er den eneste begrundelse for at leve.

Ugens tekster
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Sl 119,11
Ef 6,18
Rom 8,5-6
Hebr 11,1-6
1 Kong 3,14
Ez 36,26-27

SØNDAG

21. JANUAR 2018

Et personligt forhold til Kristus
Kærlighed til materielle goder, selv hos dem, som ikke har ret meget,
kan som en stærk kæde binde vores sjæl til verden i stedet for til
Kristus. Selv om vi ikke har ret meget, når det gælder denne verdens
gods, kan det lidenskabelige ønske om at få mere blive en frygtelig
forbandelse, som vil lede vores sjæl bort fra frelse, med mindre det
bringes under Herrens kontrol. Det ved Satan godt, og derfor bruger
han kærlighed til materielle ting for at lokke så mange som muligt.
Hvori består vores eneste beskyttelse?
Sl 119,11
Ef 6,18

”Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske“ (Kol 3,2).
Hvordan gør vi det?
Hvilke andre bibeltekster kan du finde, der taler om, hvad vi bør
være optaget af? (Se fx Fil 4,8).
Den eneste kur mod verdslighed, uanset dens form, er en stadig
overgivelse til Kristus (Sl 34,2) i alle livets op- og nedture. Moses
”regnede Kristi forhånelse for en større rigdom end Egyptens skatte“
(Hebr 11,26). Kristus må komme foran alle andre personforhold i vores liv. Kristus ønsker en overgivelse, der er baseret på overbevisning,
ikke på en højere prioritering; vi må være helliget Kristus på grund af,
hvem han er og hvad han har gjort for os, ikke på grund af de umiddelbare fordele, vores tro og overgivelse kan give os.
Vores liv skal være skjult i Kristus, og hans planer skal være vores
planer. Sand overgivelse er at lægge sin hånd på ploven uden at se
sig tilbage (Luk 9,62). Med en sådan overgivelse vil Jesus give os
mulighed for at opfylde vores største potentiale. Når vi overgiver
os til ham, vil han bryde verdens magt over vores sjæle. Vi må blive
Kristus-centrerede i stedet for selvcentrerede. Det alene kan fylde
tomheden i vores liv.

Til at
tænke over

Tænk over et tidspunkt, hvor du anskaffede dig en materiel ejendel, som du virkelig ønskede dig. Hvor længe varede glæden og
tilfredsheden, før den fortog sig, og du igen var tilbage, hvor du
begyndte?
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MANDAG
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I Guds Ord
Mere end seks milliarder bibler er spredt verden over – men hvor
mange betragter den som Guds levende Ord? Hvor mange læser
med et oprigtigt hjerte, der er villigt til at kende sandheden?
Rigtigt bibelstudium styrer vores åndelige kompas og gør os i
stand til at navigere i en verden fuld af falskhed og forvirring. Bibelen er et levende dokument med guddommelig oprindelse (Hebr
4,12), og den viser os sandheder, vi ikke finder andre steder. Bibelen
er Kristi vejviser for vores daglige liv, og den oplærer os ved at udvide vores intellekt og forædle vores karakter.
Joh 5,39;
14,6; 20,31

Bibelen, og især evangelierne, giver os den mest autoritative information om Jesus. Hvad siger disse tekster fra Johannesevangeliet
om ham og hans betydning for os og for alle, som tror?
Vi studerer Bibelen, fordi den er den afgørende sandhedskilde. Jesus
er sandheden, og på grund af den måde, han er blevet åbenbaret for
os i Bibelen, møder vi ham der, så vi kan lære ham at kende. I Guds
Ord, både Det Gamle og Det Nye Testamente, lærer vi om, hvem
Jesus er, og hvad han har gjort for os. Ved at læse om ham, kommer
vi til at elske ham, og vi helliger vores liv og sjæl til ham i al evighed.
Ved at følge Jesus og adlyde hans ord, som de er åbenbaret i Bibelen, kan vi frigøres fra syndens og verdens bånd. ”Hvis altså Sønnen
får gjort jer frie, skal I være virkelig frie“ (Joh 8,36).

Rom 8,5-6

Hvad siger Paulus i denne tekst, og hvordan kan studiet af Guds
Ord hjælpe os i kampen om herredømmet over vores sind?
Kærlighed til verden, og især kærlighed til denne verdens ting, kan
let lede os bort fra Gud, hvis ikke vi passer på. Det er grunden til, at
vi må fordybe os i Guds Ord, som viser os hen til den evige og åndelige virkelighed, som er afgørende for det kristne liv.
Kærlighed til denne verdens ting vil aldrig ophøje vores sind til
åndelig moralfølelse; i stedet erstatter det de bibelske principper
med griskhed, selviskhed og begær. Kærlighed, som den åbenbares
i Bibelen, opbygger personforhold ved at lære os betydningen af at
give af os selv til andre. Verdslighed, derimod, handler kun om at få
noget for os selv, hvilket er lige det modsatte af alt det, Jesus repræsenterer.
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TIRSDAG
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Et liv i bøn
”Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud,
og ham, du har udsendt, Jesus Kristus“ (Joh 17,3). Det er ikke så
mærkeligt, at kristne ofte siger, at deres tro handler om et forhold
til Gud. Hvis det at kende Gud er ”det evige liv“, kan vi finde det liv
gennem et forhold til ham. Og centralt i et sådant forhold er selvfølgelig kommunikation. I går så vi, at Gud kommunikerer med os gennem sit guddommelige Ord. Vi, på den anden side, kommunikerer
med ham gennem bøn.
Hvis vi, som vi har set, skal fæste vores sind og hjerte på himmelske ting i modsætning til denne verdens ting, er bøn af allerstørste
betydning. Det skyldes, at bøn naturligt viser os hen til en højere
sfære end denne verden.
Men også her må vi være forsigtige; for vores bønner kan nogle
gange kun være et udtryk for vores egen selviskhed. Vi må derfor
bede i overgivelse til Guds vilje.
For mange år siden sagde en kvinde følgende: ”Kære Gud, vil
du ikke nok købe mig en Mercedes?“ Det var en måde at angribe
den materialisme, hun så hos de kristne, som bekendte sig til at tro
på Gud. Vi må også sikre os, at vi i bøn, som i sig selv er en underkastelse under Gud, hvor vores ego bør dø, søger Guds vilje og ikke
vores egen.
Hebr 11,1-6

Hvilken vigtig bestanddel må altid gå hånd i hånd med vores
bønner? Hvad betyder det at komme til Gud i tro og at bede i tro?
Hvis ikke der er tro forbundet med vores bønner, vil der være formastelse, som er Satans forfalskning af tro. ”Bøn og tro er nøje
forbundet, og de bør studeres sammen. I troens bøn er der en guddommelig videnskab; det er en videnskab, som alle, der ønsker at
gøre deres livsværk til en succes, må forstå. Kristus siger: ”Alt, hvad
I beder og bønfalder om, det skal I tro, at I har fået, og så får I det“
(Mark 11,24). Han gør det klart, at det, vi beder om, må være i overensstemmelse med Guds vilje; vi må bede om de ting, han har lovet,
og hvad vi end får, må det bruges til at gøre hans vilje. Når betingelserne opfyldes, er løftet klart.“ (Ellen White, Prayer, s. 57).

Til at
tænke over

Hvordan er dit bønneliv? Hvad beder du om? Hvad fortæller dine
bønner om, hvad du værdsætter? Har du brug for at bede om noget
andet?
41

ONSDAG
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Et liv i visdom
En af de smukkeste fortællinger i Bibelen finder vi i beretningen
om Salomos bøn til Gud om hellere end noget andet at give ham
”et lydhørt hjerte, så jeg kan herske over dit folk og skelne mellem
godt og ondt; for hvem kan herske over dit folk, som er så stort?“
(1 Kong 3,9).
1 Kong 3,14
1 Joh 5,3
1 Pet 4,17

Hvilke vigtige ord sagde Gud til Salomo, som hvis han havde fulgt
dem, ville have forskånet kongen for den ødelæggelse, som hans
mange ejendele førte til? Hvorfor er det, Gud sagde til ham, så
vigtigt for os alle?
Salomo havde stor visdom; hvis den ikke fører til handling og viser
sig i vores liv, bliver visdom måske ikke andet end gode oplysninger.
I den bibelske brug af ordet er visdom, der ikke omsættes i handling,
ikke sand visdom. Mange, som har haft masser af rigtige oplysninger
om Gud og hans befalinger, vil gå fortabt. Salomos mangel på lydighed fik ham til at vige bort fra den vej, Herren havde kaldet ham
til at følge. Kun senere i livet kom han virkelig til fornuft og skrev i
ydmyghed: ”For visdom er bedre end perler, ingen skatte kan måle
sig med den“ (Ordsp 8,11).
Visdom er anvendelsen af kundskab og forståelse. Kundskab repræsenterer fakta; forståelse repræsenterer dømmekraft; og visdom
kommer til udtryk i, hvordan vi anvender vores forståelse og kundskab i vores liv. En vis forvalter har ikke alene brug for kundskab og
forståelse, men også den erfaring, der kommer af at omsætte denne
kundskab og forståelse i praksis.
Salomos eksempel viser os, hvor let selv den mest vise og forstående af alle mennesker kan blive fanget af en materialistisk livsstils
tomhed, hvis vedkommende ikke omsætter den kundskab, han eller
hun er blevet givet, i praksis.

Til at
tænke over
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Sammenlign 1 Kor 3,19 og Ordsp 24,13-14. Hvilken forskel er der
mellem de to slags visdom, der tales om i disse tekster? Del dit
svar med klassen på sabbatten.

TORSDAG
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Helligånden
Den store strid er virkelig; to parter kæmper om vores sjæl. Den ene
drager os til Kristus (Joh 6,44), den anden til verden (1 Joh 2,16).
Helligåndens kraft i vores liv kan og vil drage os i den rigtige retning,
hvis vi vil underkaste os ham.
”Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i
hele sandheden“ (Joh 16,13; se også Joh 14,16). Helligånden giver
os kraft til at leve efter principper og i tro, ikke efter indskydelser og
følelser, der i så stor grad dominerer verden. Vellykket forberedelse
til at leve i himlen kommer ved at leve trofast i denne verden under
Helligåndens ledelse.
Paulus giver dette råd: ” jeres tro [skal] ikke … afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft“ (1 Kor 2,5). Denne verdens tiltrækning, som ofte sker gennem materielle ejendele, drager os bort
fra Gud. Hvis vi derimod ikke modsætter os Helligåndens kraft, vil
den drage os til Jesus.
Ez 36,26-27
Joh 14,26
Ef 3,16-17

Sejr i vores kamp mod verden og dens tiltrækning kan kun opnås
med hjælp udenfor os selv. Hvad vil Gud gøre for at sikre, at vi har
åndelig sejr, når vi lader Helligånden få herredømme i vores liv?
”Gennem falske teorier og traditioner får Satan magt over sindet.
Ved at lede mennesker mod falske normer, ødelægger han karakteren. Gennem Skriften taler Helligånden til os og indprenter os sandheden. På denne måde afslører og udrydder den fejltagelser. Ved
sandhedens Ånd, der virker gennem Guds ord, underlægger Kristus
sig sit udvalgte folk.“ (Ellen White, Jesu liv, s. 489).
Helligånden formidler sandhed og er den ultimative gave, Jesus
kunne give til at repræsentere Guddommen på jorden efter sin himmelfart. Helligånden arbejder på at give os kraft til at sejre over verdens kraftige tiltrækning og fortryllelse.

Til at
tænke over

Vi tiltrækkes alle af verden. Hvilke valg kan du foretage lige nu, der
vil gøre det lettere for dig at være overgivet til Helligånden, som
alene kan give dig kraft til at modstå verdens fristelser?
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Til videre studium
En forvalter opererer ud fra de to principper om pligt og kærlighed.
”Husk, at pligten har en tvillingesøster, kærlighed; i fællesskab kan
disse gennemføre næsten alt, men adskilt er ingen af dem i stand
til at gøre godt.“ (Ellen White, Testimonies for the Church, 4. bind,
s. 62). Pligt er kærlighed omsat i handling. Vi behøver kun at dvæle
ved Kristi offer, for at kærligheden skal vække vores pligtfølelse.
Som modsætning har vi verdens principper: had og dets tvilling oprør. Oprør kan være had omsat i handling. Lucifer gjorde oprør mod
Gud (Ez 28,16-17) og vil aldrig ophøre med at gøre oprør, før han er
udryddet. Han vendte kærlighedens autoritet til kærlighed til autoritet. De religiøse ledere i Israel hadede den autoritet og kraft, Jesus
havde (Matt 22,29). Men selv da de flygtede ud af templet eller
vendte sig bort fra hans gennemborende blik, ændrede de ikke deres
måde at være på.
Spørgsmål til
drøftelse

1. Tænk mere over tanken om kærlighed og pligt. Hvad mener Ellen White, når hun efter at have kaldt dem tvillinger siger, at den
ene uden den anden ikke er ”i stand til at gøre godt“? Hvordan
ser kærlighed uden pligt ud, og hvordan ser pligt uden kærlighed ud? Hvorfor må de to altid gå sammen?
2. Ugens vers i denne uge siger: ”Rigdom gavner ikke på vredens
dag, men retfærdighed redder fra døden. Den, der stoler på sin
rigdom, falder, men retfærdige grønnes som løv“ (Ordsp 11,4.
28). Hvad betyder disse vers? Hvad siger den om rigdom, og
hvad siger den ikke?
3. Drøft Salomos liv i klassen. Hvorfor gik det ham, som det
gjorde? Se Prædikerens Bog igennem og find tekster, der kan
være med til at vise, hvor tomme materielle ting kan være, selv
hvis vi som Salomo har rigeligt af dem. Hvad har vi lært i denne
uge om bøn, bibelstudium og et forhold til Kristus, som kan
hjælpe os til åndeligt at forblive på rette vej?
4. Hvordan kan mennesker, som ikke ejer ret meget jordisk gods,
alligevel blive fanget i den snare, Satan sætter for dem?
5. Hvilke svar fandt I mht. spørgsmålet i onsdagsafsnittet om de
forskellige former for visdom?
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Aktiviteter og dialog
Guds Ord

• For at undgå verden og dens veje søgte middelalderkirken at
afsondre sig fra verden i klosterlivet. Selv om munke og nonner
gjorde meget godt, har vi alligevel som protestanter af principelle
grunde afvist en sådan ghetto kristendom!
- Hvordan vil du ud fra Skriften argumentere for, at vi skal leve i
verden, og at klostersystemet var forkert?
- Er der i dag en fare for, at vi som kristne og som kirke kan isolere os for meget fra samfundet omkring os?
· Hvad er evt. farerne ved at involvere os? Hvor skal vi gøre
det, og hvor skal vi ikke?
• Praktisk bibelstudium er igen og igen fremhævet som grundlaget
for et godt kristenliv. Men det er ofte vanskeligt at få til at lykkes.
- Del ideer med hinanden om, hvordan I kan få det til. Hvordan
kan I finde tid? Hvilke måder at studere på har været givende
for dig og kan måske være nyttige for andre i en travl hverdag?

Uddybende
spørgsmål

• Hvad mener vi egentlig med ”verdens veje“?
- Er det forkert at skabe sig en karriere i verden, hvor man bidrager til samfundet?
· Hvilke erhverv, hvis der er nogen, bør man som kristen
undgå?
- Bør man/bør man ikke engagere sig i samfundets politik,
foreningsliv, sportsaktiviteter, underholdningsbranche etc.?
· Hvad er nyttigt, hvad er evt. hvide, grå eller sorte områder?
· Hvis det kan være problematisk for en kristen, hvad er så
årsagerne?
- ”Verdens veje“ er også lette at følge, når det gælder kærlighed
– Salomos fristelser var jo bl.a. uheldige ægteskabelige forbindelser, selv om nogle var af politiske årsager. Hvordan sikrer
man sig et godt, kristen ægteskab, der ikke følger ”verdens
veje“?
· Skal man gifte sig af kærlighed eller pligt?
· Skal man følge ”kærligheden“, hvis den skaber problemer
for troslivet?

Mødet med
dagligdagen

• ”Verdens veje“ viser sig også i en ukristelig form for autoritet og
ledelse, karakteriseret af begreber som diktatorisk, enerådende,
arrogant. Omvendt fremhæver vi ofte som kristne ledelsesprin45
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cipper, der udspringer af selvisk tjeneste og villighed til at lade alle
have indflydelse og være med til at bestemme.
• Har du i ugens løb oplevet eller i medierne set eksempler på en
sådan måde at lede på? Hvordan kan vi som kristne modvirke og
ikke mindst i kirken selv undgå at følge verdens veje, når det gælder autoritet?
Personligt
kristenliv

NOTER
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• Tænk over, hvordan dine bønner er et udtryk for dine personlige
værdier.
- Hvad beder du om, hvem beder du for?
- Overvej, hvor selviske og evt. hvor materialistiske dine bønner
er.
- Væn dig til regelmæssigt at bede for andre.
· Prøv at opøve den vane at læse et kort afsnit om Jesus, lige
før du beder, og når du beder, at have ham og hans værdier i
dine tanker.

NOTER
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