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Ugens vers

Introduktion

Ugens tekster

”Så gik hele folket hen for at spise og drikke og sende mad ud og 
holde en stor glædesfest, for de havde forstået de ord, der var for-
kyndt for dem“ (Neh 8,12 ).

Både Ezra og Nehemias er eksempler på store ledere, som var over-
givet til Gud og dedikeret til at udføre de opgaver, som Herren havde 
kaldet dem til. Deres kærlighed til Gud skabte et ønske om at være 
trofaste tjenere. Deres trofasthed har faktisk været en central del af 
vores studium.

I denne uge vil vi se på eksempler på lederskab i Bibelen, deriblandt 
også Ezra og Nehemias. Disse studier kan ikke dække alt. Meget 
mere kunne drøftes. Men de tanker, der er valgt, er vigtige for en-
hver leder. Måske regner du ikke dig selv for en leder lige nu; men vi 
har alle indflydelse på andre. Derfor er disse lærdomme relevante for 
os alle.

Centralt i beretningerne om disse ledere står Guds Ord. Ordet for-
vandlede deres tanker og liv og førte for Ezra og Nehemias til hele 
deres program om vækkelse og reformation. De stod i stor gæld til 
Guds Ord og den vejledning, som de fandt deri. Uanset, hvem vi er, 
og hvilken rolle vi har, må vi som dem sætte Guds Ord centralt i vo-
res liv som syvendedags adventistkristne.

· 1 Kong 12,1-16
· ApG 15,7-11
· Joh 11,46-53
· Neh 4,1-17
· Ezra 8,21-23.31-32

Ledere i Israel
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1 Kong 12,1-16

 ApG 15,7-11

2 Kong 23,1-10

 Dom 4,1-16

1 Kong 21,1-16

Til at 
tænke over

22. DECEMBER 2019

Lederes indfl ydelse

Hele vejen gennem Bibelen kan vi finde eksempler på lederskab, 
både gode og dårlige og nogle gange en blanding af begge. Dårlige 
ledere har til tider gjort noget godt, mens gode ledere af og til har 
gjort noget dårligt. Alle ledere er trods alt mennesker og derfor i 
stand til at gøre både godt og ondt, rigtigt og forkert. Hvem af os 
har ikke oplevet den virkelighed i vores eget liv?

Men problemet er, at når man er en leder, udøver man stor ind-
flydelse. Det er slemt nok at have en negativ indflydelse i dit eget 
hjem eller på din arbejdsplads. Men når du har en lederstilling, enten 
åndelig, politisk eller begge dele, bliver din indflydelse mange gange 
større. Uanset, hvad din rolle er, men især, hvis du har en lederrolle, 
er det derfor afgørende, at du genspejler Bibelens principper.

Læs følgende tekster. Hvilken slags eksempel på lederskab finder 
vi i dem? Forklar, hvorfor du mener, at det er enten et godt eller et 
dårligt eksempel.

Rehabeam

Peter

Josija

Debora

Akab

Hvad kan vi lære af disse få beretninger om, hvad der gør en leder 
god eller dårlig, og hvordan kan vi bruge det, vi lærer, i vores egen 
position?
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Til at 
tænke over

23. DECEMBER 2019

Hvad der var ondt i Herrens øjne

Læs følgende tekster. Hvad fortæller de os om disse ledere og de-
res indflydelse på de mennesker, de herskede over?

1 Kong 15,26.34

2 Kong 13,1-3

Joh 11,46-53

Det er en alvorlig tanke for mange af os, som har en eller anden 
form for lederstilling, at vores lederskab har mulighed for at lede 
mennesker åndeligt op eller ned. I alle eksemplerne ovenfor var re-
sultatet ødelæggende negativt.

Vores karakter og overgivelse til Kristus gør en forskel for de 
mennesker, vi omgås. Åndelige ledere har indflydelse på andre; en-
ten leder de dem til Gud, hvis de selv søger Gud, eller til ondt, hvis 
de ikke gør det.

I modsætning til nogle af disse ledere, havde Ezra og Nehemias 
et stærkt forhold til Gud. Omfanget af faste og bøn, som fortælles 
om dem i deres bøger, overgår langt det, Bibelen fortæller om andre 
store ledere. Under deres ledelse vandrede folket med Gud, selv om 
ikke alt var fuldkomment. Deres retning i livet havde fokus på Gud. 
På den anden side ser vi, at der var nogle, der ikke blev påvirket eller 
forandret på grund af Ezras og Nehemias’ indflydelse. Det viser, at 
det kun er vores egen tro, ingen andres, der tæller i vores liv. Betragt 
fx de mennesker, som havde mulighed for at se Jesus, mens han var 
her på jorden, høre ham forkynde og til og med opleve eller høre om 
hans mirakler. Og alligevel afviste de ham. Det er rigtigt, at vi har en 
rolle at udfylde, uanset hvad vores stilling i livet er, og vi kan være 
en indflydelse til enten godt eller ondt. Men til syvende og sidst skal 
hvert enkelt menneske selv stå til ansvar over for Gud.

Tænk over de mennesker, du selv har indflydelse på. Hvordan kan 
du forbedre din indflydelse?
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 Neh 4,1-17

 Til at 
tænke over

24. DECEMBER 2019

Mod og styrke

Hvordan udviste Nehemias mod? Hvad var kilden til dette mod?

Nehemias bød fjenderne trods i deres forsøg på at skræmme jø-
derne. Han svarede med at tage initiativ til at gøre folket rede til 
kamp. Han sagde ikke bare: ”OK, Gud, du må gøre det hele.“ I ste-
det fik han folket til at gøre deres del. De tog deres sværd og andre 
våben med, mens de blev ved med at bygge bymuren. Under Ne-
hemias’ ledelse krøb de ikke i skjul i frygt, men tog modigt deres vå-
ben for at forsvare sig. Nehemias indgav folket mod, troede på dem, 
arbejdede sammen med dem og gav dem ansvar til at handle. Han 
indgød dem styrke til at udføre opgaven, idet han uddelegerede de 
forskellige ansvarsområder. Men han fortalte ikke kun folket, hvad 
de skulle gøre for så selv at gå og gemme sig på sit værelse. Han 
stod sammen med dem og udførte det hårde arbejde, som skulle 
gøres.

Der var situationer i Bibelen, hvor Gud sagde til folket, at de 
skulle forholde sig i ro og se ham kæmpe for dem. Men der er også 
mange andre situationer, hvori Gud sagde: ”Gør jer parate til at 
handle, og jeg vil give jer sejr.“ Vi må gøre vores del, hvis vi ønsker at 
opleve Guds befrielse og velsignelser.

”Det var Nehemias’ brændende kærlighed til Guds sag og hans 
urokkelige tillid til Gud, der kulkastede hans fjenders planer om at 
få ham i deres magt. Den ligegyldige lader sig let friste, hvorimod 
det onde har svært ved at få fodfæste hos det menneske, der har et 
ædelt livsmål, som lægger beslag på hele dets interesse. Et menneske 
bliver ikke svagt i troen, når det stadig er på march, for det ser den 
alkærlige Gud overalt og ved, at han tilrettelægger alt efter sin gode 
vilje. Guds sande tjenere arbejder med en urokkelig beslutsomhed, 
fordi de til stadighed får hjælp fra nådens trone.“ (Ellen White, Pro-
feter og konger, s. 321).

I sidste instans fik Nehemias sit mod fra sin forståelse af, at Gud 
og hans kraft er virkelig. Og som vi har set, fik hans kendskab til Gud 
ham til at handle i overensstemmelse med sin tro.

Selv om sammenhængen er anderledes, hvordan ser vi det, vi har 
lært hos Nehemias, genspejlet i følgende tekst: ”Nogen vil ind-
vende: ’Én har tro, en anden har gerninger.’ Vis mig da din tro uden 
gerninger, så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro“ (Jak 
2,18)?

TIRSDAG
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 Neh 2,1-10
 Ezra 7,8-10

25. DECEMBER 2019

Hensigt og iver

Hvad siger disse tekster om, hvad der var drivkraften både i Ezras 
og Nehemias’ liv?

I alt, hvad de gjorde, forsøgte Ezra og Nehemias at lægge vægt på, 
at Guds vilje skete i hans folks tilværelse. Det er rigtigt, at folket 
havde kludret i det, og det er rigtigt, at de blev straffet for det. Men 
Gud, som er trofast mod sine løfter om genopbygning, åbnede en 
mulighed for, at hans folk kunne vende tilbage til det lovede land. 
Og hvis de var tro imod ham, ville han opfylde det mål, han havde 
sat for dem. I sin visdom udvalgte Gud to meget hengivne mænd, 
som på mange måder lignede Moses. De skulle spille en central rolle 
i genopbygningen på samme måde, som Gud flere generationer tidli-
gere havde brugt Moses til også at udføre en speciel opgave.

Store ledere som disse to mænd har et mål. De har en hensigt i 
tilværelsen, som driver alle deres handlinger. Både om Ezra og Ne-
hemias kan det siges, at de havde et mål i livet. De havde en vision 
af, hvor de ønskede, at Guds folk skulle være, og de satte alt ind på 
at nå dette mål.

Ezra gjorde det ved at studere Skrifterne og undervise folket i 
Guds Ord. Nehemias opmuntrede folket til at gøre det rigtige og 
modigt stå på Guds side. Begge mænd ønskede at se Jerusalem gen-
opbygget; men de tænkte ikke kun på en materiel genopbyggelse. 
De ønskede også at se en vækkelse og reformation i indbyggernes 
åndelige liv. Derfor irettesatte og formanede de, og nogle gange 
forlangte de en speciel handlemåde. Store ledere tror på noget større 
end det almindelige og middelmådige. Ezra og Nehemias troede på 
en kærlig, mægtig Gud, en Gud, som kunne udføre mirakler, og de 
ønskede, at alle skulle få en dybtgående forbindelse med ham.

Som læsere bliver vi allerede fra det første kapitel i Nehemias’ 
Bog imponeret over hans pligtopfyldelse over for Guds sag, men 
også over hans bekymring over folkets situation. I kapitel 1 græder 
han, når han hører om israelitternes vanskelige kår i Juda. Han falder 
på sine knæ og lover at gøre alt, hvad Gud kalder ham til. Nehemias 
er tilsyneladende drevet af tanken om at gøre en forskel i verden. 
Han var en handlingens mand, som gjorde en indsats for Gud. Det 
skete ikke ved at få den højeste løn eller en fast stilling, selv om han 
havde begge dele ved hoffet i Persien. Nehemias valgte at gøre en 
forskel ved at rejse til Juda, en ikke særlig blomstrende nation, hvor 
han mødte modstand på hvert skridt af vejen. Han gik i tro, uanset 
hvilke forhindringer der blev lagt på hans vej.

ONSDAG
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Ezra 8,
21-23.31-32

 Neh 5,14-19

 Til at 
tænke over

26. DECEMBER 2019

Ydmyghed og udholdenhed

Synes du, det var dumt eller modigt af Ezra ikke at bede kongen om 
beskyttelse? Hvordan udviste Ezra og folket ydmyghed?

Nogen tid senere tog Nehemias imod kongens tilbud om beskyttelse. 
Men i Ezras tilfælde stolede han på, at Gud bedst kunne vise sig, 
hvis de ikke bad om noget fra kongen. Da de nåede Jerusalem uden 
at være kommet noget til, kunne de give Gud æren for det. Måske 
stoler vi i nogle situationer for meget på andre mennesker og giver 
ikke Gud nok mulighed for at vise sig. Ezra valgte at lade Gud gøre 
arbejdet i denne situation og beviste over for kongen, at Gud i sand-
hed var en mægtig Gud.

Men Ezra handlede ikke med formastelse. Han sammenkaldte 
folket, og de fastede og bad om hjælp i den situation, hvor de be-
fandt sig. De begav sig ikke på vej, før de havde tilbragt megen tid 
sammen med Gud. De kom frem for Gud i ydmyghed og bad om, at 
hans beskyttelse måtte blive et tegn på hans magt. Og Gud besva-
rede deres bønner.

På hvilken måde kom Nehemias’ ydmyghed til udtryk?

Sande ledere må være villige til at ydmyge sig og være tjenere. Dyg-
tige ledere kræver ikke og har ikke brug for en titel, for at opnå ære. 
Nehemias åbnede sine døre og delte gavmildt ud til folket. Han viste 
sin tro på Gud, og hans utroligt store overgivelse til Gud var et ek-
sempel for folket. Han havde en stærk personlighed og et ubøjeligt 
temperament; men han satte ikke sig selv højere end andre. Han 
havde den øverste stilling i den jødiske nation på den tid, men var 
alligevel meget gavmild. På den måde genspejlede han Jesus, som 
lærte os, at den bedste måde at være leder på er at tjene andre. Det 
gjorde Jesus, og det skal vi også gøre, uanset hvilken stilling vi har.

”Så satte han sig ned, kaldte de tolv til sig og sagde til dem: ‘Hvis 
nogen vil være den første, skal han være den sidste af alle og alles 
tjener‘“ (Mark 9,35). Hvad lærer disse ord fra Jesus os om, hvad 
det i Guds øjne vil sige at være en sand leder?

TORSDAG
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· Ellen White, Vejen til Kristus, ”Bønnens privilegium“, s. 102-116.

”Det genopbygningsarbejde og de reformationer, som blev gen-
nemført af de hjemvendte landflygtige under Zerubbabels, Ezras 
og Nehemias’ ledelse, er et billede på et åndeligt genopbygningsar-
bejde, som skal udføres i de sidste dage af denne jords historie. Den 
rest, som var tilbage af Israel dengang, var svag, og den blev udsat 
for fjendens angreb; men Gud havde besluttet, at disse skulle holde 
kundskaben om ham og hans lov ved lige på jorden. De værnede om 
den sande gudsdyrkelse og vågede over hans hellige ord. De havde 
mange forskellige erfaringer, mens de var beskæftiget med at gen-
opbygge templet og Jerusalems mur, og de mødte hårdnakket mod-
stand. De mænd, der ledede dette arbejde, måtte trække et tungt 
læs, men deres tro var urokkelig. De var ydmyge, de stolede fast på 
Gud og var overbevist om, at han ville føre sin sag frem til sejr. Det, 
der står skrevet om kong Hizkija, passer også på Nehemias. ’Han 
holdt fast ved Herren og veg ikke fra ham, og han holdt de bud, 
Herren havde givet Moses. Herren var med ham‘ (2 Kong 18,6-7)“ 
(Ellen White, Profeter og konger, s. 328-329).

1. Hvorfor må vi gøre alt, hvad vi kan, for at støtte vores ledere?

2. Hvorfor er det så vanskeligt at være en leder, som tjener? Hvor-
for er det så vigtigt for en kristen leder også at være en tjener?

3. Både i begyndelsen og slutningen af bogen, og også ind imel-
lem, beder Nehemias. Både Ezra og Nehemias var mænd, der 
bad. Tæl, hvor mange gange ordet bøn eller bede/bad omtales i 
disse to bøger. Disse ledere bad hele tiden. Hvad bør det lære os 
om vores eget bønneliv?

4. ”Han holdt fast ved Herren og veg ikke fra ham, og han holdt de 
bud, Herren havde givet Moses“ (2 Kong 18,6). Hvordan holder 
man fast ved Herren? Hvad betyder det? Er der en sammenhæng 
mellem at holde fast ved Herren og at holde hans bud?

Spørgsmål til
drøftelse

Til videre studium

FREDAG
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• Saml her ved kvartalets afslutning fx:
- Tre-fem lærdomme fra Bibelen, som du specielt har sat pris på i 

dette kvartal.
- Tre-fem spørgsmål, du synes, det er vigtigt at studere yderli-

gere.

• Del dem med hinanden og drøft dem i klassen.

• Er du i en situation, hvor du har en lederfunktion eller har ind-
flydelse som leder? Hvilke af de lærdomme, der trækkes frem i 
denne uges lektie, har særlig betydning for dig som leder?
- Hvor synes du selv, at du især har brug for at lære mere som 

leder, eller at forbedre dig?

• Tænk over Gud som leder. Hvordan vil du karakterisere hans lede-
regenskaber?
- Kan man være den største, hvis man tjener og ydmyger sig?
- Hvem er den største i Guds rige?

• Hvorfor vil nogle mennesker gerne være ledere? Drøft hvilke mo-
tiver som er i overensstemmelse med en kristen holdning.
- Har en kristen lov til at være ambitiøs og ønske sig at være le-

der?

• Tal sammen om jeres erfaringer med gode ledere, I har kendt.
- Hvorfor synes I, at de var gode?
- Hvilke egenskaber gjorde netop dem til succesrige ledere?

 Guds Ord 
og klassens 
aktiviteter

 

 Personligt
kristenliv

 Uddybende 
spørgsmål

 

 

Aktiviteter og dialog
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