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”Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds 
børn, og vi er det! Derfor kender verden ikke os, fordi den ikke 
kender ham“ (1 Joh 3,1).

Vores forhold til Gud indeholder en forbløffende side. Han har 
så stor tillid til os, at han overlader det til os at forvalte hans sa-
ger her på jorden. Ved begyndelsen af menneskehedens historie 
uddelegerede Gud tydeligt og klart den personlige omsorg for et 
fuldkomment skaberværk til Adam og Eva (se 1 Mos 2,7-9.15). I 
opgaven med at give dyrene navne, at passe haven og at opfylde 
jorden med børn tilkendegav Gud, at vi skal arbejde for ham i den 
verden, han skabte.

Han velsigner os også med ressourcer, men han har betroet os 
at styre dem, som fx at indsamle penge, foretage de elektroniske 
overførsler, udarbejde budgetter eller bringe vores tiende og ga-
ver til kirken sabbats formiddag. Gud opmuntrer os til at bruge de 
ressourcer, han har givet os, til vores egne behov, til andres behov 
og til at fremme hans værk. Hvor utroligt det end lyder, har Gud 
betroet os at opdrage hans børn, bygge hans bygninger og oplære 
de kommende generationer.

I denne uges studie skal vi udforske de privilegier og det ansvar, 
som hører med til at være en del af Guds familie.

· Gal 3,26.29
· Sl 50,10-12
· 1 Krøn 29,13-14
· Fil 4,19
· 1 Joh 5,3
· Matt 6,19-21

8

Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

Medlem af Guds familie

TIL SABBATTEN | 7. JANUAR 20231



9

SØNDAG

 

 2 Mos 3,10
2 Mos 5,1

Gal 3,26.29

Til eftertanke
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VI TILHØRER GUDS FAMILIE

”Derfor bøjer jeg mine knæ for Faderen, efter hvem hvert fædrene- 
hus i himlene og på jorden har navn“ (Ef 3,14-15).

Hvilket billede bruges i denne bibeltekst, og hvilket håb inde- 
holder den?

Tidligt i sit arbejde udtalte Jesus: ”Derfor skal I bede således: Vor 
Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn“ (Matt 6,9). Se-
nere gentog han den samme bøn privat for sine disciple (Luk 11,2). 
Jesus bad os om at kalde sin Fader ”Vor Fader, som er i himlene“. 
Da Jesus efter sin opstandelse opmuntrede Maria, ønskede hun at 
omfavne ham. Jesus sagde til hende: ”Hold mig ikke tilbage, for jeg 
er endnu ikke steget op til Faderen; men gå hen til mine brødre og 
sig til dem: Jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og 
jeres Gud“ ( Joh 20,17).

Fordi vi har den samme fader som Jesus, er han vores bror, og 
vi er alle brødre og søstre i Herren. Jesus blev medlem af den jor-
diske familie, for at vi kunne blive medlemmer af den himmelske 
familie. ”Den himmelske familie og den jordiske familie er ét“ (Ellen 
White, Jesu Liv, s. 608).

Hvad siger disse vers om Guds forhold til os? Hvorfor er det  
opmuntrende?

I modsætning til et skabelsessyn, hvor vi kun betragtes som et 
produkt af kolde, ubarmhjertige naturlove, lærer Bibelen os ikke 
alene, at Gud er til, men at han elsker os. Hans intime og kærlige 
forhold til os understreges af, at billedet med familien ofte bruges 
i Skriften til at beskrive det. Både når Jesus kalder Israel ”Mit folk“ 
eller os ”Guds sønner“, er pointen den samme: Gud elsker os, lige-
som familiemedlemmer skal elske hinanden. Dette er gode nyhe-
der i en hadefuld og fjendtlig verden.

Forestil dig en verden, hvor vi behandlede alle som vores  
familie. Hvordan kan vi blive bedre til at opfatte alle mennesker 
som vores brødre og søstre?
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Til eftertanke

2. JANUAR 2023

GUD EJER ALT

Hvad er budskabet i disse vers, og hvad betyder det for os i  
forhold til vores holdning til det, vi ejer?

Første Krønikebog fra kapitel 17 fortæller om kong Davids ønske 
om at bygge et hus for Gud. Han delte sit ønske med profeten 
Natan, som svarede: ”Gør blot alt det, du har i sinde, for Gud er 
med dig“ (1 Krøn 17,2). Men samme nat kom Guds ord til Natan og 
instruerede ham om at sige til kongen, at fordi han var en kriger, 
kunne han ikke bygge Guds hus. I stedet ville hans søn gøre det. 
David spurgte, om han i det mindste kunne få lov til at udarbejde 
en byggeplan og samle byggemateriale. Da han fik det, tilbragte 
han resten af sit liv med at samle enorme mængder af tilhuggede 
sten, cedertræ, jern, guld, sølv og bronze ”i store mængder“. Da alt 
byggemateriale var blevet forarbejdet og samlet på byggepladsen, 
sammenkaldte David alle Israels ledere til en lovprisnings- og tak-
keceremoni.

Hvad var ifølge kong Davids offentlige bøn i 1 Krøn 29,13-14 den 
egentlige kilde til alt det byggemateriale, som han og folket havde 
brugt tid og penge på at samle og forberede? I virkeligheden sagde 
han: ”Vi kan ikke tage æren for alt dette specielle byggemateriale, 
for vi giver jo kun tilbage til dig, Gud, hvad der allerede er dit.“

Denne pointe er vigtig for alle, enten vi er rige eller fattige, men 
især for de rige. Fordi Gud i begyndelsen skabte alt (se 1 Mos 1,1; 
Joh 1,3; Sl 33,6.9), er han i sandhed den rette ejer af alt, der er til, 
også det vi har, uanset hvor hårdt og flittigt og ærligt vi har arbej-
det for det. Uden Gud og hans nåde ville vi ikke have noget som 
helst; vi ville ikke være noget som helst; faktisk ville vi slet ikke 
være til. Vi må derfor i sidste ende erkende, at Gud ejer alt, som 
er, og ved at takke og prise ham for hans godhed mod os, kan vi 
holde os denne vigtige sandhed for øje.

”For hvem er jeg, og hvad er mit folk, at vi har formået at give 
disse frivillige gaver? Det er jo dig, alting kommer fra, og hvad vi 
har givet dig, kommer fra din hånd“ (1 Krøn 29,14). Hvilke prin-
cipper og hvilken holdning til Gud udtrykkes i dette vers? Er der 
en lærdom til os, som vi kan bruge i vores forhold til de materi-
elle goder, vi har?
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 Sl 23,1; 37,25
Fil 4,19

 

3. JANUAR 2023

TILGÆNGELIGE RESSOURCER FOR GUDS FAMILIE

Guds største gave til sine børn er Jesus Kristus, som bringer os fred 
og tilgivelse, nåde til liv og åndelig vækst hver dag samt håbet om 
evigt liv. ”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne 
søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have 
evigt liv“ ( Joh 3,16). ”Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til 
at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn“ (Joh 1,12).

Frelse er altså den grundlæggende gave; for hvad kunne vi 
uden denne gave få fra Gud, som til syvende og sidst ville betyde 
noget? Uanset, hvad vi måtte have her, vil vi en dag dø og for-
svinde. En dag vil alle, som har husket os, og alt det gode, vi har 
udrettet, også blive glemt. Vi må derfor altid først og fremmest 
have evangeliets gave, det vil sige Kristus og ham korsfæstet, som 
det centrale i alle vores tanker.

Men sammen med frelsen giver Gud os så meget mere. For 
dem, der var bekymrede for mad og klæder, tilbød Jesus trøst ved 
at sige: ”Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt 
det andet gives jer i tilgift“ (Matt 6,33).

Hvad siger disse vers om Guds omsorg for vores daglige behov?

Da Jesus talte til sine disciple om, at han skulle forlade dem, lovede 
han dem Helligånden, som skulle trøste dem. ”Elsker I mig, så hold 
mine bud; og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden 
talsmand, som skal være hos jer til evig tid: sandhedens ånd, som 
verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. 
I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer“ ( Joh 14,15-17). 
”Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele 
sandheden“ (Joh 16,13).

Og så giver Ånden selv fantastiske gaver til Guds børn (se 1 Kor 
12,4-11).

Kort sagt, den Gud, i hvem vi lever og ånder og er (ApG 17,28), 
den Gud, ”der giver alle liv og ånde og alle ting“ (ApG 17,25), har 
givet os vores eksistens, løftet om frelse, materielle velsignelser og 
åndelige gaver, så vi kan være til velsignelse for andre. Med alle vo-
res materielle ejendele og med alle de gaver og talenter, vi er blevet 
velsignet med, er vi ansvarlige over for Gud for, hvordan vi bruger 
disse gaver. Det er nemlig ham, som har givet dem.

TIRSDAG
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 5 Mos 6,5
 Matt 22,37

 

 5 Mos 10,12-13
1 Joh 5,3

Til eftertanke

4. JANUAR 2023

GUDS FAMILIEMEDLEMMERS ANSVAR

Vi nyder alle de åndelige og timelige velsignelser og gaver, som 
Gud giver os. Det er også godt at vide, at vi ”tilhører familien“.

Hvad betyder dette, og hvordan gør vi det?

Hvordan vil du ”elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele 
din sjæl og af hele dit sind“ (Matt 22,37)? Det er interessant, at  
Bibelen giver os svaret, og det er ikke, hvad de fleste ville forvente.

Hvordan vil bibelsk set være den rigtige reaktion i vores kærlig-
hedsforhold til vores himmelske fader?

Holde loven? Adlyde buddene? For mange kristne opfattes tanken 
om at adlyde loven, især det fjerde bud, desværre som legalisme. 
Og de påstår, at vi jo bare er kaldet til at elske Gud og elske vores 
næste som os selv. Men Gud gør det klart: vi viser vores kærlighed 
til Gud og vores næste ved at holde hans bud.

”For dette er kærligheden til Gud: at vi holder hans bud“ (1 Joh 
5,3). Vi er vant til at betragte dette vers som, at vi elsker Gud, der-
for holder vi hans bud. Og det er fint. Men måske kan vi også læse 
det sådan: ”dette er Guds kærlighed“, det vil sige, vi kender og op-
lever Guds kærlighed ved at holde hans bud.

I Matt 7,21-27 sagde Jesus, at den, som hører Guds ord og 
handler efter dem, ligner en klog mand, som byggede sit hus på 
den faste klippe. Den, som hører, men ikke adlyder, ligner en tåbe, 
som byggede sit hus på sand, og det havde frygtelige følger. Begge 
hørte ordet; den ene var lydig, den anden var det ikke. Følgerne 
blev forskellen mellem liv og død.

Tænk over forbindelsen mellem kærlighed til Gud og lydighed 
mod hans lov. Hvorfor skulle kærlighed til Gud udtrykkes på 
denne måde? Hvad er der ved at holde hans bud, som viser den 
kærlighed? 

ONSDAG
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 Matt 6,19-21

 

Til eftertanke

5. JANUAR 2023

SKATTE I HIMLEN

Hvilken afgørende sandhed udtrykker Jesus i denne tekst?

Vi har sikkert alle hørt historier om mennesker, der har samlet sig 
stor rigdom, men som på en eller anden måde mister den igen. 
Vores verden er et meget usikkert sted. Krig, kriminalitet, ondskab, 
naturkatastrofer – meget kan ske på et øjeblik og tage alt det fra 
os, som vi har arbejdet for, også det, vi ærligt og trofast har op-
tjent. Og døden kommer også pludseligt, og da er alle disse ting 
alligevel uden værdi for os.

Bibelen siger ikke, at det er forkert at være rig eller at have 
samlet sig rigdom. Men Jesus advarer os om at holde alt i det rette 
perspektiv. Men hvad vil det sige at samle sig skatte i himlen? Det 
betyder at sætte Gud og hans sag først i dit liv, i stedet for at sætte 
penge og rigdom først. Det betyder også, at vi bruger det, vi har, 
i Guds værk, til at fremme hans rige, til at hjælpe andre og til at 
være en velsignelse for andre.

Da Gud kaldte Abram, var det hans plan at bruge Abram og 
hans familie til at velsigne alle jordens familier. Gud sagde til 
Abraham, som blev kaldt ”Guds ven“ ( Jak 2,23): ”Jeg vil gøre dig til 
et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal 
være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, 
der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter 
velsignes“ (1 Mos 12,2-3).

”Derfor velsignes de, som har troen, sammen med den troende 
Abraham“ (Gal 3,9). Den samme udfordring, som han fik, er også 
givet til os.

”Penge er meget værd, fordi der kan udrettes meget godt med 
dem. I Guds børns hænder betyder de mad til de sultne, drikke 
til de tørstige og klæder til de nøgne. De er værn for de fortrykte 
og kan bringe hjælp til de syge. Men penge er ikke mere værd end 
sand, dersom de ikke benyttes til at skaffe livets fornødenheder, 
til at glæde andre og til at fremme Guds værk“ (Ellen White, Lys 
over Hverdagen, 2. bd., s. 161).

”For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være“ (Matt 6,19-21). 
Hvordan står det til med dig: hvor siger dit hjerte, at din skat er?

TORSDAG



14

6. JANUAR 2023

TIL VIDERE STUDIUM

”Guds hjerte længes efter sine jordiske børn med en kærlighed, 
der er stærkere end døden. Ved at give sin søn har han udøst hele 
himlen til os i én gave. Frelserens liv og død og indgriben, englenes 
tjeneste, Åndens bønner, Faderen som arbejder over og gennem 
alt, den ustandselige interesse fra himmelske væsener – det tjener 
alt sammen til at sikre menneskets frelse“ (Ellen White, Vejen til 
Kristus, s. 21).

”Hvis du har opgivet selvet og givet dig selv til Kristus, er du 
et medlem af Guds familie, og alt i Faderens hus er dit. Alle Guds 
skatte åbnes for dig, både i denne verden og i den, der kommer. 
Englenes tjeneste, Helligåndens gave, hans tjeneres arbejde sker for 
dig. Verden med alt, der er i den, er din i den udstrækning, den kan 
gavne dig“ (Ellen White, Thoughts From the Mount of Blessing, s. 110).

1. Med alle de fantastiske gaver, som Gud giver sine børn, er vi 
nødt til at spørge som salmisten: ”Hvordan kan jeg gengælde 
Herren alle hans velgerninger mod mig?“ (Sl 116,12). Lav en 
liste over de velsignelser og gaver, som Gud har givet dig i dit 
åndelige og jordiske liv, og vær evt. villig til at dele den med 
klassen på sabbatten. Hvad lærer det dig om, hvor taknemlig 
til Gud du egentlig bør være?

2. Vi tænker med rette på Gud som vores skaber. Men Bibelen 
lærer igen og igen, at han også er livets opretholder. (Se Hebr 
1,3; Job 38,33-37; Sl 135,6-7; Kol 1,17; ApG 17,28; 2 Pet 3,7.) Fra 
galakserne i universet til vores hjerteslag, fra de kræfter, der 
holder atomerne sammen i al kendt materie, er det kun Guds 
opretholdende kraft, der gør, at de kan eksistere. Hvordan 
kan denne sandhed hjælpe os til at forstå vores forpligtelser 
mod Gud med hensyn til, hvordan vi bruger alt det, han har 
givet os? Hvordan kan det hjælpe os til at se vores liv og hen-
sigten med det i det rette perspektiv?

3. Vores studiemateriale har talt om, hvorfor Jesus og frel-
sesplanen er den største af alle de gaver, Gud har givet os. 
Hvorfor er dette rigtigt? Hvor ville vi stå, hvis vi ikke havde 
Jesus og de store løfter for livet både her og for fremtiden? En 
ateistforfatter beskrev mennesker som blot ”en luns kød, der 
går i forrådnelse og knogler, der går i opløsning.“ Hvorfor har 
han ret, hvis vi ikke har evangeliets gave?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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