Lektie 15

VI TILHØRER GUD
Gud er vores skaber og herre. Han er den, der har skabt os og han forstår
os endda bedre end vi forstår os selv. Alt, hvad vi ejer, tilhører ham:
vores tid, vores talenter, vores krop ... alt.
Gud ønsker ikke, at vi skal være syge, men at vi skal være
sunde og raske. Da Gud har skabt vores krop, så ved han bedst, hvordan
den skal passes. Ved du, at Gud har givet os specielle instruktioner om,
hvordan vi skal være sunde? Lad os igen gå til Biblen for at se, hvad
Guds ord fortæller os.
1. Af hvilken anden grund skal vi ifølge Biblen være specielt
omhyggelige med at passe vores krop? (1 Kor 3,16-17) ___________
___________________________________________________________
Bem.: Nu bor Guds Helligånd i os. Som Guds børn må vi beskytte vor
forstand, da det er derigennem, Gud taler til os. Vi må holde os åbne
over for ham, så vi kan høre Guds Helligånd.
2. Hvilken perfekt kost gav Gud Adam og Eva? (1 Mos 1,29) _______
___________________________________________________________
Bem.: Gud gav dem frugt, korn, nødder og urter at spise. Efter syndfloden tillod Gud dem at spise dyr, fisk og fugle. Men Gud var meget
omhyggelig med hensyn til hvilke slags dyr, fisk og fugle de måtte spise.
3. Om hvilke dyr siger Gud, at de er ”rene” og gode at spise? (5 Mos
14,6) ______________________________________________________
___________________________________________________________

4. Om hvilke dyr siger Gud, at de ”ikke er rene” og ikke gode at
spise? (5 Mos 14,7-8) ________________________________________
___________________________________________________________

5. Hvilke slags fisk anser Gud for at være gode at spise? (5 Mos 14,910) _______________________________________________________
___________________________________________________________
Bem.: De fleste slags havdyr, som Gud ikke tillader os at spise, spiser
affald. Man kan sige om dem, at de er havets skraldemænd. Urene dyr
har tit orm, og når vi spiser f.eks. svinekød, kan ormene komme ind i
vores kroppe og leve dér. Gud fortæller os kun dette for at beskytte os.
Da SDA-kirken begyndte midt i 1850erne, blev deres medarbejdere tit syge og døde i en ung alder. I de dage var kosten som regel
dårlig. Mens de bad, var det, som om Gud viste dem hen til Biblens
helseprincipper.
Kirken driver i dag verdens største sundhedsvæsen. De fleste
syvende dags adventister lever flere år længere end resten af verden. Ca.
halvdelen er vegetarer. Det er altid klogt at følge Guds principper. Det
fører til et rigere og sundere liv.
6. Hvad lærer Biblen om alkoholiske drikke? (Ordsp 20,1; 23,29-33)
___________________________________________________________
Bem.: Forskning har nu vist, at selv lejlighedsvis indtagelse af alkohol
ødelægger hjerneceller. Vi skal holde vores hjerner skarpe, for det er
derigennem Gud taler til os. Derfor skal vi ikke alene holde os fra
alkohol og stoffer, men også fra koffein, for det påvirker vores krop på
en negativ måde.
7. Hvad skal vi huske på i forbindelse med en kristen livsførelse? (1
Kor 6,19-20; 10,31) __________________________________________
___________________________________________________________

Sæt en cirkel omkring de madvarer eller ting, som du mener Gud ønsker,
at du skal spise eller gøre:
Spise æbler

Spise svinekød

Drikke alkohol

Spise hummer

Spise hvedemuffins

Drikke appelsinjuice

Ryge cigaretter

Spise tomater

Spise æg

Spise gulerødder

Spise krabbeklør

Drikke vand

Spise popcorn

Spise slik

Drikke kaffe

Det er ikke kun vigtigt for Gud, hvad vi spiser, men også, hvordan vi
bruger vores penge. Ved du, at der står mere i Ordsprogenes Bog om
penge end næsten om alt andet. Lad os finde ud af, hvad Gud lærer
os om penge.
8. Hvem tilhører verden og alt i den? (Sl 24,1) ___________________
9. Hvem giver os kraften til at skabe rigdom? (5 Mos 8,18; 1 Krøn
29,12) _____________________________________________________
10. Hvad advarer Gud imod med hensyn til at stole på penge?
(Ordsp 11,28; Luk 12,15-21) __________________________________
___________________________________________________________
Bem.: Gud ønsker ikke, at vi skal stole på penge, men på ham. Han
ønsker, at vi i alt, hvad vi har, skal gøre os afhængige af ham. Hvis vi
stoler på ham, vil han sørge for os.
11. Vil Gud sørge for os, hvis vi søger ham først? (Luk 12,22-31) ____
12. Hvad fortalte Jakob Gud at han ville gøre for at vise Gud sin taknemlighed for hans omsorg? (1 Mos 28,22) ______________________
___________________________________________________________

13. Hvad siger Gud tilhører ham? (3 Mos 27,30) _________________
___________________________________________________________
Bem.: Hvad er tiende? Tiende betyder en tiendedel. Med andre ord: Hver
gang du f.eks. får10 kroner, så tilhører 1 krone Gud. Det er Guds tiende.
Vi skal ikke bruge de penge, som tilhører Gud.
Hvor mange penge er ”tiende” ud af de følgende beløb?
10 kr = ________________

20 kr = _______________

15 kr = ________________

25 kr = _______________

14. Hvad lover Gud at han vil gøre, hvis vi bringer tienden til hans
kirke (forrådskammeret)? (Mal 3,5-10) _________________________
___________________________________________________________

Bem.: Guds penge går kun til Guds arbejde. Det er ved hjælp af de
penge, at Gud sørger for præsterne og hans kirkes medarbejdere på
jorden, så hans budskab om evangeliet kan fortælles overalt.

Konklusion: Alt på jorden tilhører Gud, også vi. Han ønsker at tage sig
af os ved at vise os, hvordan vi skal leve af hans ord. Han ønsker, at vi
skal være sunde og stærke. Derfor har han givet os speciel undervisning om, hvordan vi skal leve.
Alle vores penge tilhører Gud. Han tillader os at beholde
90% af hvad han giver os. Men tienden tilhører ham. Han ønsker, at vi
skal hjælpe ham med at fremme hans værk på denne jord ved at vi
giver vores tiende til ham. Når vi følger Guds påbud, bliver vi altid
velsignet og kan være lykkelige.

Kære Jesus,
Tak, fordi du underviser mig om, hvordan du ønsker, at jeg skal
leve, så jeg kan være sund og glad. Jeg ønsker at følge dig i alle ting.
Hjælp mig med at stole endnu mere på dig.
Din ven,
___________________________________________________________

NØGLE TIL LEKTIE 15
Sp. 1 - Vi er Guds tempel. (Guds ånd bor i os)
Sp. 2 - Alle planter med frø og frugt med kerner (frugt, korn,
grønsager og nødder)
Sp. 3 - Alle dyr, som har spaltede hove og som tygger drøv
Sp. 4 - Kamelen, haren, klippegrævlingen og svinet
Sp. 5 - De fisk, som har finner og skæl
Sp. 6 - Ikke at drikke alkohol
Sp. 7 - Vi skal ære Gud med vort legeme. Vi skal gøre alt til ære
for ham
Sp. 8 - Gud
Sp. 9 - Gud
Sp. 10 - Vi skal ikke stole på rigdom, men på Gud
Sp. 11 - Ja
Sp. 12 - At han ville give ham tiende af alt, som Gud gav ham
Sp. 13 - At al tiende af landet tilhører ham
10 kr = 1 kr
15 kr = 1,50 kr

20 kr = 2 kr
25 kr = 2,50 kr

Sp. 14 - Han vil åbne himlens vinduer for os og udøse velsignelse
uden mål over os.

