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”Hvis du adlyder Herren din Gud og omhyggeligt følger alle hans 
befalinger, som jeg giver dig i dag, vil Herren din Gud ophøje dig 
over alle jordens folk. Alle disse velsignelser skal komme over 
dig og nå dig, hvis du adlyder Herren din Gud“ (5 Mos 28,1-2).

Det er ret fantastisk, at Gud har oprettet kontrakter (eller pagter) 
med os. De fleste af dem er bilaterale eller tosidige, som vil sige, at 
både Gud og mennesker, altså begge parter, skal udføre noget. Et 
eksempel på en tosidig pagt er: ”Hvis du vil gøre det og det, vil jeg 
gøre sådan.“ Eller ”Jeg vil gøre dette, hvis du vil gøre sådan.“

Der findes en mere sjælden form for pagt, som er ensidig: ”Jeg vil 
gøre dette, enten du gør noget eller ej.“ Nogle få af Guds pagter 
med menneskene er ensidige. For eksempel: ”Han lader sin sol 
stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og 
uretfærdige“ (Matt 5,45). Uanset, hvad vi gør eller lader være med 
at gøre, kan vi regne med, at Gud giver solskin og regn uden for-
skelsbehandling. Efter den store vandflod gav Gud menneskene et 
løfte: ”En vandflod skal aldrig mere ødelægge jorden“ (1 Mos 9,11), 
ligegyldigt hvordan vi opfører os. Han lovede også: ”Så længe jor-
den står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, 
dag og nat ikke ophøre“ (1 Mos 8,22). Årstiderne vil komme og gå 
uafhængigt af os.

I denne uge skal vi studere nogle meget vigtige bilaterale pagter 
mellem Gud og hans børn. Lad os bede om, at vi med Guds hjælp 
kan opfylde vores del af pagten.

· Matt 10,22
· Joh 6,29
· 5 Mos 28,1-14
· Ordsp 3,1-10
· Mal 3,7-11
· Matt 6,25-33
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SØNDAG

 

Til eftertanke

8. JANUAR 2023

FRELSENS PAGT

Jesu død på korset gjorde frelsen mulig for hvert menneske, som 
nogensinde har levet eller kommer til at leve. I modsætning til 
løftet om årstiderne er frelsen ikke ensidig – den gives ikke til alle 
uden forskel. Troen på, at alle bliver frelst, kaldes ”universalisme“.

Jesus lærte tydeligt, at selv om han døde for hele menneske-
heden, vil mange vælge at gå på den brede vej, som fører til forta-
belse og evig død (Matt 7,13-14).

Hvad siger følgende tekster om, hvordan mennesker modtager 
den gave, Gud tilbyder om frelse i Jesus?

1 Joh 5,13

Matt 10,22

Joh 6,29

2 Pet 1,10-11

Paulus forstod frelsespagtens bilaterale natur. Selv da han var klar 
over, at han snart skulle henrettes, og mange af hans ledsagere 
havde forladt ham, skrev han med stor tillid til sin kære ven Timo-
theus, at han havde opfyldt sin side af aftalen. ”Mit blod skal snart 
udgydes, og tiden er inde, da jeg skal bryde op. Jeg har stridt den 
gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Nu har jeg retfærdig-
hedens sejrskrans i vente, som Herren, den retfærdige dommer, 
på den dag vil give mig – og ikke mig alene, men alle dem, som har 
glædet sig til hans tilsynekomst“ (2 Tim 4,6-8).

Paulus siger: ”Jeg er rede, for jeg har stridt den gode strid, fuld-
ført løbet og bevaret troen.“ Men Paulus gjorde det altid klart, at 
frelse opnås alene ved tro, ikke ved lovgerninger. Han betragtede 
altså ikke sit arbejde eller sine præstationer som noget, der gjorde 
ham fortjent til frelsen. Den ”retfærdighedens sejrskrans“, som 
venter ham, er Jesu retfærdighed, som Paulus i tro har taget imod 
og holdt fast ved indtil hans liv ender.

Frelsen er en ufortjent gave. Men hvad er forskellen på dem, 
som tager imod gaven og dem, som ikke gør det? Hvordan mod-
tager jeg denne gave? Hvad er min del?
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MANDAG

 

 

 5 Mos 28,1-14

Til eftertanke

9. JANUAR 2023

HVIS DU ADLYDER HERREN

Femte Mosebog er den nedskrevne udgave af Moses’ afskedstale, 
som skulle videregives til den næste generation af israelitter efter 
vandringen i ørkenen i fyrretyve år. Disse budskaber blev givet 
på sletterne ved Moab lige øst for Jeriko. Femte Mosebog er med 
rette blevet kaldt ”En mindebog“.

I denne bog gennemgår Moses, hvordan Gud trofast har været 
med Israels folk. Han gengiver vandringerne fra Sinaj til Kadesh- 
Barnea på grænsen til Det Lovede Land, men fortæller også om 
deres oprør og de 40 års ørkenvandring. Han gentager de ti bud, 
kravene om tiende og et centralt forrådskammer. Men det cen-
trale fokus i Femte Mosebog er rådet om at adlyde Gud og mod-
tage hans velsignelser. Moses beskriver Gud som én, der både har 
evnen og villigheden til at tage sig af sit folk.

Hvilke store velsignelser bliver folket lovet? Hvad skal de gøre 
for at få del i disse velsignelser?

Moses var ivrig efter, at folket skulle forstå, at Gud havde til hen-
sigt at give dem store og endda mirakuløse velsignelser. Hans ord 
”hvis du adlyder Herren“ gjorde det klart for dem, at deres evige 
skæbne stod på spil. Her ser vi et eksempel på menneskers frihed 
til at vælge. Israelitterne var Guds udvalgte folk og modtagere af 
store velsignelser og store løfter. Men disse velsignelser og løfter 
var ikke ubetingede. De skulle godtages, modtages og følges.

Intet af det, Gud havde krævet af dem, var for vanskeligt for 
dem. ”For det, jeg i dag befaler dig, er dig hverken ufatteligt eller 
fjernt. Det er ikke i himlen, så man måtte sige: »Hvem vil stige op 
til himlen og hente det ned til os og forkynde det for os, så vi kan 
følge det?« Det er heller ikke på den anden side af havet, så man 
måtte sige: »Hvem vil drage over til den anden side af havet og 
hente det til os og forkynde det for os, så vi kan følge det?« Nej, 
ordet er dig ganske nær, i din mund og i dit hjerte, så du kan følge 
det“ (5 Mos 30,11-14).

Ud over velsignelserne var der selvfølgelig også forbandelserne 
eller advarslerne om, hvad der ville ramme dem, hvis de var uly-
dige (5 Mos 28,15-68), altså hvilke konsekvenser deres synd og 
oprør ville have for dem.

Hvad betyder det for os i dag at lytte til og adlyde det, som Gud 
siger til os?



19

 Ordsp 3,1-10

Til eftertanke

10. JANUAR 2023

ÆR GUD

Ordsprogsbogen handler mere om visdom og tåbelighed end om 
rigtigt og forkert. Når man læser bogen igennem, vil man se forde-
lene ved visdom og farerne ved tåbelighed.

Hvilke store løfter gives? Hvad betyder ”det første af al din  
afgrøde“?

Gud beder os om at sætte ham først i den måde, vi forvalter vores 
ejendom. Vi skal anerkende, at han ejer alt og vise tillid til, at han 
vil sørge for os. Men han siger også, at hvis vi sætter ham først, 
vil han velsigne det, der er tilovers. At sætte Gud først er for os en 
troshandling, et udtryk for, at vi stoler på Gud af hele vores hjerte, 
ikke på vores egen indsigt. Det er især vigtigt, for der indtræffer 
ofte hændelser, som vi ikke forstår eller ser nogen mening i.

Intet bør motivere os mere til at stole på Gud og hans kærlig-
hed end korset. Tænk over, hvad hver eneste af os har fået i Jesus. 
Gud er ikke kun vores skaber ( Joh 1,1-4) og opretholder (Hebr 1,3), 
men også vores frelser (Åb 5,9). Når vi indser det, er det at give det 
første af alt, vi ejer, det mindste vi kan gøre.

”Gud kræver ikke alene tienden som sin, men han fortæller os 
også, hvordan den skal sættes til side for ham. Han siger: ‘Du skal 
ære Herren med din rigdom, med det første af al din afgrøde.’ 
Det lærer ikke, at vi skal bruge vores midler på os selv og så give 
det, der bliver til overs til Gud, selv om det gives som en ærlig ti-
ende. Lad Guds del blive sat til side først“ (Ellen White, Counsels on 
Stewardship, s. 81).

Gud siger, at hvis vi sætter ham først, ”så fyldes dine forrådskamre 
til overflod“ (Ordsp 3,10). Men det vil ikke ske ved et mirakel. Det 
vil sige, du kommer ikke til at vågne en morgen og opdage, at alle 
dine forrådskamre pludselig er blevet fyldt. I stedet er Bibelen 
fyldt med principper for god forvaltning, omhyggelig planlægning 
og økonomisk ansvarlighed. Og trofasthed mod det, Gud kalder os 
til at gøre, er vores første og største ansvar.

Hvordan lærer vi at have tillid til Gud og hans løfter, når vi  
oplever økonomiske vanskeligheder, og vores forrådskamre  
ikke er fulde, selv om vi forsøger at være trofaste?

TIRSDAG
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 Mal 3,7-11

Til eftertanke

11. JANUAR 2023

TIENDEAFTALEN

Der er en tæt åndelig forbindelse mellem vores forhold til Gud 
og det at give vores tiende. Israelitterne havde fremgang, når de 
adlød Gud og trofast gav deres tiende. Men de mødte vanskelig-
heder, når de ikke gjorde det. De fulgte tilsyneladende en cyklus 
af lydighed og fremgang og dernæst ulydighed og vanskeligheder. 
Det var under en sådan periode med ulydighed, at Gud gennem 
profeten Malakias tilbød en bilateral kontrakt med sit folk.

Hvilke løfter og forpligtelser finder vi i disse vers?

Gud lovede folket, at hvis de ville vende om til ham, ville han 
vende om til dem. Da de spurgte, hvad det betød at vende om til 
ham, svarede han klart og tydeligt: ”Hold op med at bedrage mig 
med jeres tiende og afgifter.“ Deres bedrag var årsagen til, at de 
blev forbandet. Og her er Guds løsning på forbandelsens problem: 
”Bring hele jeres tiende til forrådskammeret“ (Mal 3,10). Hvis I gør 
det, vil jeg åbne ”himlens vinduer for jer og udøse velsignelse uden 
mål over jer“. Hvis Guds velsignelser til os overvælder os, betyder 
det, at vi har modtaget en overflod, hvorfra vi kan hjælpe andre og 
være med til at fremme Guds sag.

”Han, som ikke alene gav os sin enbårne søn til at dø for os, har 
indgået en pagt med dig. Han giver dig sine velsignelser; til gen-
gæld kræver han, at du bringer din tiende og dine gaver til ham. 
Ingen vil nogensinde turde påstå, at de ikke forstod, hvad dette 
drejede sig om. Guds plan mht. tiende og gaver er tydeligt udtrykt 
i det tredje kapitel hos Malakias. Gud kalder sine menneskelige tje-
nere til at være tro mod den kontrakt, han har oprettet med dem“ 
(Ellen White, Counsels on Stewardship, s. 75).

En af de positive perioder beskrives under den gode kong Hizkija af 
Juda, hvor folket viste lydighed. Der foregik en sand vækkelse i Juda, 
og folket begyndte trofast at bringe deres tiende og gaver til temp-
lets forrådskammer. Der kom så meget ind, at der lå store bunker i 
templet. 2 Krøn 31,5 fortæller, hvad der skete, da folket kom ”med 
førstegrøde af korn, vin, olie, honning og al markens afgrøde i store 
mængder, og de kom med tiende af alt i rigelig mængde.“

Hvad fortæller din tiende om dit åndelige liv og dit forhold til 
Gud?

ONSDAG
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 Matt 6,25-33

 Es 26,3

 1 Joh 1,9

 2 Krøn 7,13-14

12. JANUAR 2023

SØG FØRST

Det blev sagt om Jesus, at ”den store folkeskare hørte gerne på 
ham“ (Mark 12,37). De fleste i den store folkeskare, som fulgte 
ham og lyttede til ham, var ganske almindelige mennesker. De var 
blevet bespist på bjergsiden og havde lyttet til hans bjergprædi-
ken. Grundlæggende sagde Jesus til dem: Jeg ved, at I er bekymrede 
for, hvordan I skal sørge for jeres familier. I bekymrer jer om mad og 
drikke, som I har brug for hver dag, og klæder for at holde jer varme. 
Men her er, hvad jeg foreslår …

Hvad blev lovet, og hvad skulle folket gøre for at få del i disse 
løfter?

Mange af Guds løfter indeholder elementer af en bilateral (tosidig) 
pagt. Det vil sige, at for at få velsignelserne skal vi også gøre vores 
del.

Hvad bliver vi bedt om at gøre for at have Guds fred?

Hvad vil Jesus gøre for os, hvis vi bekender vores synder?

Hvilke ”hvis/så“ og ”da“ indeholder Guds forslag her?

Alle disse tekster og mange flere handler om den vigtige kends-
gerning, at selv om Gud er almægtig, selv om Gud er vores skaber 
og opretholder, og selv om frelsen er en gave, som Gud i sin nåde 
giver os helt ufortjent, har vi stadigvæk en opgave at udføre i den 
store strids drama her på jorden. Vi må bruge den frihed, vi har 
fået til at vælge; vi må vælge at følge Helligåndens påvirkning og 
adlyde det, Gud kalder os til at gøre. Selv om Gud tilbyder os vel-
signelser og liv, kan vi vælge forbandelser og død i stedet. Det er 
derfor ingen overraskelse, at Gud siger: ”Så vælg da livet, for at du 
og dine efterkommere må leve“ (5 Mos 30,19).

TORSDAG
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13. JANUAR 2023

TIL VIDERE STUDIUM

”Når Guds folk ned igennem historien villigt og med glæde har fulgt 
hans plan for systematisk godgørenhed [tiende], gaver og ofre, har 
de altid erfaret Guds faste løfte: fremgang i deres livsgerning står i 
forhold til deres lydighed mod hans krav. Når de anerkendte Guds 
krav, fulgte hans forordninger og ærede ham med det, de ejede, 
blev deres lader fyldt til overflod. Men når de røvede fra Gud med 
hensyn til tiende og gaver, måtte de indse, at de ikke alene røvede 
fra Gud, men også fra sig selv, for han begrænsede sine velsig-
nelser til dem i forhold til, hvordan de begrænsede deres gaver til 
ham“ (Ellen White, Testimonies for the Church, 3. bd., s. 395).

Bibelen gør det meget klart, at vi bliver frelst ved tro alene. Frelsen 
er en gave af Guds nåde alene. Vores lydighed mod Guds bud er 
et svar på Guds nåde; det gør os ikke fortjent til nåden. Hvis den 
kunne fortjenes, var det jo slet ikke nåde: se Rom 4,1-4.

Når vi ser på Guds bilaterale pagt med os, kan vi se både vores 
velsignelser og vores ansvar. Gennem vores svar på, hvad Gud 
tilbyder os, oprettes vores forhold til ham, og det afgør i stor grad 
vores egen skæbne. Lydighed – kærlighedens tjeneste og troskab 
– er det sande tegn på discipelskab. Frem for at fritage os fra lydig-
hed, får vi gennem tro og tro alene del i Kristi nåde, som sætter os 
i stand til at yde den lydighed, som Gud kræver af os.

1. Det er blevet sagt, at hvis alle adventister var trofaste i at 
give deres tiende, ville vores kirke have mere end nok midler 
til at gøre alt det, der skal til for at forkynde budskabet. Hvad 
gør du med hensyn til tiende og gaver for at hjælpe kirken til 
at udføre det, den er kaldet til?

2. Tænk dybere over, hvor vigtige vores valg og vores gerninger 
er i vores forhold til Gud. Hvordan kan vi være opmærk-
somme på spørgsmålene omkring gerninger og lydighed, 
også tiende og forvaltning, uden at det bliver lovtrældom?

3. Tal sammen i klassen om, at vi kan komme til at opleve van-
skelige tider, selv om vi er trofaste. Hvordan skal vi forstå det, 
når det sker, og hvordan kan vi undgå at blive modløse, hvis 
det sker?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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