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”For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden og 
bøde med sit liv? For hvad kan et menneske give som vederlag 
for sit liv?“ (Mark 8,36-37).

Jesus gav os verdens bedste investeringsstrategi, da han sagde: 
”Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor 
tyve bryder ind og stjæler. Men saml jer skatte i himlen, hvor 
hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og 
stjæler“ (Matt 6,19-20). Jesus afslutter denne investeringsstrategi 
med at sige: ”For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være“ 
(Matt 6,21). Med andre ord: vis mig, hvad du bruger dine penge på, 
så vil jeg vise dig, hvor dit hjerte er, for hvor du sætter dine penge, vil 
dit hjerte følge efter, hvis det ikke allerede er der.

Ønsker du et hjerte for Guds rige? Hvis det er tilfældet, skal du 
sætte dine penge, hvor de vil høste evig belønning. Sæt din tid og 
dine penge og bøn i Guds værk. Hvis du gør det, vil du snart være 
mere interesseret i dette arbejde, og der vil også dit hjerte være.
I denne uge skal vi se på tekster og illustrationer, som viser, hvor-
dan vi samler os skatte i himlen og i sidste ende får en evig beløn-
ning.

· 1 Mos 6,5-14
· Hebr 11,8-13
· 2 Kor 4,18
· 1 Mos 13,10-12
· 1 Mos 32,22-31
· Hebr 11,24-29
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SØNDAG

 1 Mos 6,5-14
 

Til eftertanke

5. FEBRUAR 2023

NOA FANDT NÅDE

Det er værd at bemærke, at mennesker, som søger Himlens skatte, 
ofte bliver kaldet af Gud til at foretage store forandringer i deres 
liv. Vær forberedt på måske at blive udsat for det samme.

Hvilke gennemgribende forandringer blev Noa udsat for som en 
følge af, at han var lydig mod Gud? Hvilke principper finder vi 
deri i en verden, som har behov for at blive advaret om en nært 
forestående dom?

Noa kunne have brugt sin tid og sine midler på at bygge et hjem 
for sig selv, men han valgte at foretage en drastisk ændring i sit liv 
og tilbringe 120 år med at følge Guds kald og bygge arken.

Mange skeptikere afviser i dag beretningen om den store vand-
flod som en myte. Ofte baserer de det på videnskabelige spekula-
tioner om kendte naturlove. Det er ikke noget nyt.

”Verden før syndfloden ræsonnerede, at naturlovene havde 
været uforanderlige i århundreder. Årstiderne skiftede i samme 
rækkefølge. Der var aldrig før faldet regn; jorden var blevet vandet 
af tåge eller dug. Floderne var aldrig gået over deres bredder, men 
havde roligt ført deres vand til havet. Uforanderlige love havde 
forhindret vandet i at gå over sine bredder“ (Ellen White, Patriarker 
og profeter, s. 49).

Baseret på deres fejlagtige forståelse af virkeligheden påstod 
mennesker før syndfloden, at der aldrig kunne komme en over-
svømmelse. Efter syndfloden påstår de, baseret på deres fejlag-
tige forståelse af virkeligheden, at den aldrig har fundet sted.

Bibelen siger også, at mennesker vil være skeptiske mht. begi-
venheder i de sidste tider, ligesom de var mht. til syndfloden (se 2 
Pet 3,3-7). Så hvordan kan vi forberede os på den kommende øde-
læggelse? Der findes en bevidst beslutning, som kaldes ”fremtidig 
tilfredsstillelse“. Grundlæggende betyder det, at vi tålmodigt skal 
udføre det arbejde, som Gud har kaldet os til i håbet om en herli-
gere belønning i fremtiden. Vi ved ikke, hvornår Kristus kommer 
igen. Og på en måde betyder det ikke noget. Hvad der betyder no-
get er, at vi ligesom Noa i mellemtiden gør det, Gud beder os om, 
også selv om det betyder gennemgribende forandringer i vores liv, 
ligesom det gjorde for Noa.

Hvor parat ville du være til at foretage en afgørende forandring i 
dit liv for Gud, hvis du ligesom Noa blev kaldet til at gøre det?
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 1 Mos 12,1-3

 Hebr 11,8-13

Til eftertanke

6. FEBRUAR 2023

ABRAM, DE TROENDES FAR

Gud kaldte Abram til at forlade sit hjemland og sit folk og gå til et 
land, som Gud ville vise ham. Selv om der ikke gives detaljer, får vi 
at vide, at Abraham skulle forlade det land, han var født og opvok-
set i. Det var ikke en let beslutning at tage, og han har utvivlsomt 
været nødt til at give afkald på en del verdslig glæde og komfort 
for at følge kaldet.

På hvilken måde blev ”alle jordens slægter“ velsignet som et  
resultat af dette løfte og Abrams accept af det?

Dette var en begivenhed, som totalt forandrede tilværelsen for 
Abram og hans familie. ”I tro adlød Abraham kaldet til at bryde 
op og drage til et sted, som han skulle få i eje, og han drog af sted 
uden at vide, hvor han kom hen“ (Hebr 11,8). ”Abrahams ubetin-
gede lydighed er et af de mest storslåede eksempler på tro i hele 
Bibelen“ (Ellen White, Patriarker og profeter, s. 62).

De fleste af os ville ikke være ivrige efter at forlade vores hjem-
land og vores venner og familiemedlemmer. Men det er, hvad 
Abram gjorde. Abram var tilfreds med at være der, hvor Gud øn-
skede, at han skulle være. Det er måske mærkeligt, men hverken 
Abraham, Isak eller Jakob fik dette land, mens de levede. Alligevel 
var de tro mod Gud.

Hvad er det relevante budskab i disse vers?

Abram blev regnet som en fyrste af dem, der boede omkring ham. 
Han var kendt for sin gavmildhed, sit mod, sin gæstfrihed, og som 
Den Højeste Guds tjener. Hans vidnesbyrd om Gud var forbilled-
ligt. Ved Guds nåde er vi medarvinger sammen med Abraham. 
”Det er som med Abraham: ‘Han troede Gud, og det blev regnet 
ham til retfærdighed.’ Så skal I vide, at det er dem, som har troen, 
der er Abrahams sønner“ (Gal 3,6-7). ”Og hører I Kristus til, er I 
også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte“ (Gal 3,29).

Abraham foretog ligesom Noa en livsforvandlende beslutning 
som en følge af lydighed mod Gud.

Læs 2 Kor 4,18. Hvordan påvirker dette budskab vores åndelige 
beslutninger? På hvilken måde fulgte både Noa og Abraham de 
samme principper?
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 1 Mos 13,10-12

 1 Mos 18,20-33

7. FEBRUAR 2023

LOTS DÅRLIGE VALG

Da Abram forlod sit hjemland som svar på Guds kald, valgte hans 
nevø Lot at gå med ham på hans pilgrimsrejse. 1 Mos 13 fortæller, 
at Gud velsignede Abram så meget, at han ”var meget rig på kvæg, 
på sølv og guld“ (1 Mos 13,2). På den tid var mængden af kvæg den 
måde, hvorpå man vurderede en persons rigdom. Også Lot ”havde 
får og køer og telte“ (1 Mos 13,5). De blev begge så rige med de-
res store flokke, at de ikke kunne blive boende tæt sammen. For 
at undgå strid mellem deres hyrder tilbød Abram, at Lot kunne 
vælge, hvor han ville bo. Lot kunne selvfølgelig have underkastet 
sig Abram, som var den ældste, og fordi hans egen velstand skyld-
tes hans forbindelse med Abram. Men han viste ingen taknemme-
lighed over for sin velgører og valgte selvisk det, han anså som det 
bedste område, for sig selv.

Hvilke faktorer kunne have påvirket Lots valg?

Lot kunne let have retfærdiggjort sin beslutning om at flytte til 
byen, men tingene gik ikke så godt for ham der. Da Abram hørte, 
hvad der skete med ham, sagde han ikke: ”Vel, det er synd for dig, 
Lot. Men du høster, hvad du har sået.“ I stedet reddede han ham 
(se 1 Mos 14).

I vores materialistiske jag lærer vi ikke altid vores lektie. Lot 
flyttede tilbage til Sodoma. Men i sin store nåde sendte Gud bud-
bringere med advarsler til Lot og hans familie. De fik besked om 
den kommende ødelæggelse af disse byer.

Hvilken begrundelse gav Gud Abram for sit besøg på jorden? 
Hvordan reagerede Abram på nyheden om, at Gud ville øde-
lægge disse onde byer?

På grund af Abrams bekymring for Lot og hans familie købslog han 
med Gud om at spare byerne, hvis der fandtes retfærdige men-
nesker i dem. Han begyndte med 50 og gik ned til 10. I overens-
stemmelse med sin kærlighed ophørte Gud ikke med at vise nåde, 
indtil Abram ophørte med at bede! Gud og de to engle reddede 
personligt Lot, hans hustru og to døtre. Men hans hustru så sig 
tilbage og blev til en saltstøtte. Lot havde flyttet ind i Sodoma som 
en rig mand, men han flygtede ud af den med næsten ingenting. 
Hvor må vi være forsigtige med de valg, vi træffer, især hvis vi kun 
tænker på kortvarig fremgang i modsætning til det store billede 
(se Mark 8,36-37).

TIRSDAG
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 1 Mos 32,22-31

 1 Mos 49,29-33

Til eftertanke

8. FEBRUAR 2023

FRA BEDRAGER TIL FYRSTE

Jakob var en ung mand, der elskede og frygtede Gud, men han 
nedværdigede sig alligevel til en sammensværgelse med sin mor 
Rebekka om at bedrage sin far og få velsignelsen. Følgen var, at 
begyndelsen på hans voksne liv gik i den forkerte retning. Han 
var nødt til at flygte eller måske dø. Rebekka sagde til Jakob: ”flygt 
med det samme til min bror Laban i Karan og bliv hos ham et 
stykke tid, indtil din brors vrede har lagt sig ... Så vil jeg sende bud 
og hente dig hjem derfra“ (1 Mos 27,43-45). Men Jakob var væk i  
20 år og så aldrig sin mor igen.

Hvad oplevede Jakob, og hvad kan vi lære fra denne beretning 
om Guds nåde – også når vi har valgt forkert?

”Gennem ydmygelse, anger og overgivelse vandt dette syndige, 
fejlende, dødelige menneske sejr i kampen med Himmelens Ma-
jestæt. Han klamrede sig skælvende til Guds løfter, og i sin evige 
kærlighed kunne Gud ikke afvise synderens bøn.

Den fejl, der havde medført Jakobs synd, da han ved et bedrag 
skaffede sig førstefødselsretten, stod nu ganske klart for ham. 
Han havde ikke stolet på Guds løfter, men havde ved sine egne 
anstrengelser forsøgt at fremskynde det, som Gud ville have gjort 
til sin tid og på sin måde ... Jakob havde modtaget den velsignelse, 
han så længe havde længtes efter. Han havde fået tilgivelse for sit 
bedrageri“ (Ellen White, Patriarker og profeter, s. 100).

Hvilke instrukser gav Jakob til sine sønner vedrørende sin  
begravelse, selv om han ikke længere ejede noget i Kana’an? 
Hvem mere var begravet i den hule? Hvorfor tror du, Jakob bad 
om dette?

Bibelen fortæller os, at alle tre patriarker og deres hustruer, bort-
set fra Rakel, er begravet i den samme hule. Jakobs tillid til Gud var 
stærk, og han opfattede sig som en fremmed og udlænding her  
på jorden (se Hebr 11,13). Han var rejst hjemmefra med tomme 
hænder, men kom på trods af sine fejl hjem igen til Kana’an som 
en rig mand.

På trods af vores fejl kan Gud alligevel velsigne os. Men det er 
meget bedre af undgå fejlene! Hvilke valg står du overfor, og 
hvordan kan du undgå at vælge forkert? 

ONSDAG
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 Hebr 11,24-29

 

Til eftertanke

9. FEBRUAR 2023

MOSES I EGYPTEN

Moses er en dominerende figur i de tidlige år af Bibelens historie. 
Han blev holdt i live ved Guds forsyn, som arbejdede gennem en 
opfindsom mor og en omsorgsfuld søster. Da faraos datter fandt 
baby Moses i kurven mellem sivene, bad hun hans hebraiske 
mor om at passe ham og betalte hende for at gøre det. Hvilken 
velsignet udfordring for en ung mor, som var landflygtig og slave! 
Jokebed havde kun 12 år til at lære sin søn at bede, stole på og ære 
Gud og at forme hans karakter til et liv i tjeneste. I mange år blev 
Moses oplært ved det kongelige hof i Egypten. ”Moses blev oplært 
i al egypternes visdom og var mægtig både i ord og handling“ (ApG 
7,22). Da Moses var blevet voksen, traf han et bevidst valg, som 
forandrede både hans liv og historiens gang.

Tænk over, hvad Moses forlod, og hvad han i stedet måtte møde. 
Prøv at se det fra hans synsvinkel, før han valgte. Hvad forlod 
han, og hvad valgte han at acceptere ved at forlade Egypten?

Egypten var en af de største, måske den største nation i datidens 
verden. Nilen skabte et så frodigt landskab, at Egypten med sin 
overflod af afgrøde var en rig og mægtig nation, og Moses var selv 
på toppen i dette rige. Det er svært at forestille sig, hvor fristende 
Egyptens verden med alle dens skatte må have været for ham i 
hans tidlige år. Han har sikkert fundet beundringen, forlystelserne 
og rigdommen fristende. Han har helt sikkert kunnet retfærdiggøre 
at forblive der frem for at slutte sig til en flok foragtede slaver.

Og alligevel, hvad besluttede han? Bibelen siger, at han ”ville langt 
hellere lide ondt sammen med Guds folk end for en kort tid opnå 
en syndig nydelse“ (Hebr 11,25). Og hvilke lidelser! Størstedelen af 
Anden Mosebog handler om de kampe og prøvelser, som Moses 
blev udsat for. Men selv efter alt det, han blev udsat for, fik han 
ikke lov til at komme ind i Det Lovede Land (se 4 Mos 20,12). Vi ved 
dog, at Moses valgte det rette, selv om han til tider selv må have 
undret sig over, om han havde det.

Fra et verdsligt synspunkt burde Moses være blevet i Egypten. 
Men som kristne har vi fået et syn på virkeligheden, som fører 
os videre end vores egen verden. Hvordan kan vi have det store 
billede for øje, når verden frister os? Hvorfor er det så vigtigt, at 
vi har det?

TORSDAG
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10. FEBRUAR 2023

TIL VIDERE STUDIUM

Gud holdt sin del af pagten ved at velsigne Abraham. Og Abraham 
ærede Gud ved ikke at samle sig skatte her i verden.

”Den arv, Gud har lovet sit folk, findes ikke i denne verden. 
Abraham havde ikke nogen ejendom på jorden, ‘ikke så meget 
som en fodsbred’ (ApG 7,5). Han havde store rigdomme, og han 
brugte dem til Guds ære og sine medmenneskers bedste; men han 
betragtede ikke denne verden som sit hjem. Herren havde kaldet 
ham til at forlade sine afgudsdyrkende landsmænd og givet ham 
løftet om Kana’ans land som et evigt eje, og dog fik hverken han 
eller hans søn eller sønnesøn det. Da Abraham ønskede at få en 
begravelsesplads til sine døde, måtte han købe den af kana’anæ-
erne. Det eneste, han ejede i det forjættede land, var et gravsted i 
klippehulen i Makpela“ (Ellen White, Patriarker og profeter, s. 84).

I vores liv fristes vi nogle gange til at vælge rigdom og mage-
lighed. Det kræver en stærk tro at vælge at vente på fremtidig 
tilfredsstillelse.

”Faraos pragtfulde palads og monarkens trone blev benyttet 
som lokkemidler for Moses; men han vidste, at der i de fornemme 
sale fandtes syndige fornøjelser, der får mennesker til at glemme 
Gud. Han lod blikket gå fra det overdådige palads og kongekronen 
til de æresbevisninger, der ville blive den Højestes hellige til del i 
et rige, der var ubesmittet af synd. I troen så han den uvisnelige 
krone, som Himmelens Konge vil sætte på sejrvinderens pande. 
Denne tro fik ham til at forlade jordens fornemme og slutte sig til 
den lille, fattige, foragtede nation, der havde valgt at adlyde Gud i 
stedet for at tjene synden“ (Patriarker og profeter, s. 124-125).

1. Hvad vil der ske med det, du ejer, når Jesus kommer igen? (Se 
2 Pet 3,10.) Hvad kan der faktisk ske med det, også før Jesus 
kommer igen? (Se Matt 6,20.) Hvorfor er det derfor vigtigt al-
tid at sætte tingene i deres rette perspektiv?

2. Jesus advarede imod ”rigdommens blændværk“ (Mark 4,19). 
Hvad mente han? Hvordan kan rigdom forblinde os?

3. Tal sammen i klassen om, hvilke gode begrundelser Moses 
kunne have givet for at forblive i Egypten frem for at lade 
alt bag sig og flygte ud i en øde ørken sammen med en flok 
slaver. Hvad må i sidste ende have fået ham til at vælge, som 
han gjorde?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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