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”Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er 
min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for 
jer, siden verden blev grundlagt“ (Matt 25,34).

Bibelen taler ofte om de fremmede (eller udlændinge), faderløse 
og enkerne. Denne gruppe er måske den, som Jesus henviste til 
som ”disse mine mindste brødre“ (Matt 25,40).

Hvordan kan vi identificere disse mennesker i dag? De fremmede 
på Bibelens tid var personer, som måske på grund af krig eller 
hungersnød havde været nødt til at forlade deres hjemland. I vore 
dage kan det svare til de millioner af flygtninge, som er blevet 
nødlidende på grund af omstændigheder, som de ikke selv havde 
valgt.

De faderløse er børn, som har mistet deres fædre i krig, ulykker 
eller ved sygdom. Denne gruppe kan også indbefatte dem, hvis 
fædre er i fængsel eller på anden måde er fraværende. Her findes 
der et stort område, hvor vi kan hjælpe.

Enkerne er kvinder, som har mistet deres ægtefælle af samme 
årsag, som de faderløse har mistet deres fædre. Mange har an-
svar for en familie med kun en forælder og kan have brug for den 
hjælp, som menigheden kan yde.

I denne uge vil vi se, at når vi er forvaltere for Guds sag, er hjælp til 
de fattige ikke bare en mulighed. Det er at følge Jesu eksempel og 
holde hans bud.

· Luk 4,16-19
· Es 62,1-2
· 5 Mos 15,11
· Matt 19,16-22
· Luk 19,1-10
· Job 29,12-16
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SØNDAG

 

 Luk 4,16-19

Til eftertanke

12. FEBRUAR 2023

JESU LIV OG TJENESTE

Tidligt i Jesu offentlige tjeneste rejste han til Nazaret i Galilæa. 
Dette var hans barndomsby, og lokalbefolkningen havde allerede 
hørt om hans arbejde og mirakler. Som det var hans vane, gik han 
i synagogen om sabbatten. Selv om Jesus ikke var den rabbiner, 
der gjorde tjeneste den sabbat, rakte man ham bogrullen med 
Esajas’ Bog og bad ham om at læse skriftlæsningen. Jesus læste fra 
Es 61,1-2.

Sammenlign teksten med Es 61,1-2 (se også Luk 7,19-23).  
Hvorfor tror du, Jesus valgte netop dette afsnit fra Skriften? 
Hvorfor blev disse vers fra Esajas opfattet som messianske? 
Hvad åbenbarede de om Messias’ gerning?

De religiøse ledere havde tilsyneladende overset de profetier, som 
talte om en lidende Messias, og havde fejlfortolket dem, som pe-
gede på herligheden ved hans genkomst. Deres misforståelse bør 
minde os om, hvor vigtigt det er at forstå profetier korrekt. På Jesu 
tid havde de fleste den forkerte opfattelse, at Messias’ opgave var 
at befri Israel fra romerne, deres erobrere og undertrykkere. Det 
må have været et stort chok for dem at høre, at Messias’ opgave-
beskrivelse var beskrevet i Es 61,1-2.

De fattige blev i reglen set ned på af skrupelløse embedsmænd 
som fx toldere, af forretningsmænd og ofte også af deres naboer. 
Det var en almindelig opfattelse, at fattigdom var en forbandelse 
fra Gud, og at de fattige selv var skyld i deres uheldige situation. 
Med en sådan holdning bekymrede meget få sig om de fattige og 
deres uheldige skæbne.

Men Jesu kærlighed til de fattige var et af de største beviser på, 
at han var Messias. Det fremgår af Jesu svar til Johannes Døbers 
spørgsmål om, hvorvidt han var Messias (se Matt 11,1-6). ”Ligesom 
Frelserens disciple vidste Johannes Døber heller ikke helt, hvordan 
Kristi rige skulle forstås. Han ventede, at Jesus skulle bestige Da-
vids trone, og efterhånden som tiden gik, og Frelseren ikke gjorde 
krav på kongelig myndighed, blev Johannes forvirret og bekymret“ 
(Ellen White, Jesu liv, s. 146-147).

”En ren og ægte gudsdyrkelse er, for Gud, vor Fader, at tage sig 
af faderløse og enker i deres nød og bevare sig selv uplettet af 
verden“ (Jak 1,27). Hvordan kan dette vers hjælpe os til at priori-
tere rigtigt i vores religiøse liv?
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MANDAG

 

 

 3 Mos 23,22 
5 Mos 15,11

Til eftertanke

13. FEBRUAR 2023

GUDS OMSORG FOR DE FATTIGE

De bibelske forfattere indbefatter i deres skrifter mange af Guds 
vejledninger om, hvordan der skal sørges for de fattige, de frem-
mede, enkerne og de faderløse. Vi har udtalelser om det helt 
tilbage til Sinaj bjerg. ”Seks år skal du tilså din jord og høste afgrø-
den. Men det syvende år skal du lade den ligge brak og urørt. Så 
kan de fattige i dit folk få deres føde af den, og hvad de levner, kan 
de vilde dyr æde. På samme måde skal du gøre med din vingård 
og din olivenlund“ (2 Mos 23,10-11).

Hvilke principper kan vi finde i disse vers, selv om de blev givet i 
en tid, som var meget anderledes end vores?

Udtrykket ”din landsmand“ i 5 Mos 15,11 henviser til de andre is-
raelitter eller medtroende. Vi opfatter dem også som de værdigt 
trængende eller ”disse mine mindste brødre“. Salmernes Bog giver 
os vejledning om, hvordan vi bør behandle de trængende. ”Skaf de 
svage og faderløse deres ret, frikend de hjælpeløse og arme, udfri 
de svage og fattige, red dem fra de ugudeliges magt!“ (Sl 82,3-4). 
Vores indsats handler om mere end kun at give mad.

Og der findes løfter til dem, som hjælper de trængende. ”Den, 
der giver til den fattige, kommer ikke til at lide mangel“ (Ordsp 
28,27). ”Den konge, der trofast skaffer de svage deres ret, hans 
trone er grundfæstet til evig tid“ (Ordsp 29,14). Og kong David 
sagde: ”Lykkelig den, der har omsorg for den svage, på ulykkens 
dag redder Herren ham“ (Sl 41,2). Dette havde altid været priorite-
ret højt i det gamle Israel, selv om det til tider var tabt af syne.

Som modsætning til dette princip finder vi i moderne tid under 
påvirkning af det, der omtales som ”socialdarwinisme“, at mange 
mente, at ikke alene fandtes der ingen moralsk forpligtelse til at 
hjælpe de fattige, men at det faktisk var forkert at gøre det. I ste-
det mente socialdarwinisme, at man skulle følge naturens kræfter, 
hvor de stærkeste overlever på bekostning af de svage, og det ville 
være ødelæggende for samfundet at hjælpe de fattige, de syge og 
de trængende, for hvis de fik lov til at formere sig, ville de svække 
den sociale struktur i samfundet som et hele. I al sin grusomhed 
var dette den logiske følge af troen på udviklingsteorien og de fal-
ske påstande, den forkynder.

Hvordan kan evangeliet påvirke, hvordan vi behandler alle,  
uanset hvem de er?
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 Matt 19,16-22

Til eftertanke

14. FEBRUAR 2023

DEN RIGE UNGE MAND

Vi ved ikke meget om den rige unge mand andet end, at han var 
ung, rig og lovkyndig. Og han var også interesseret i åndelige em-
ner. Han var så ivrig, at han kom løbende hen til Jesus (Mark 10,17). 
Han blev begejstret over at høre om evigt liv. Denne beretning er 
så betydningsfuld, at den er genfortalt i hvert af de tre synoptiske 
evangelier: Matt 19,16-22; Mark 10,17-22 og Luk 18,18-23.

Hvad mente Jesus, da han sagde til den unge mand: ”Vil du være 
fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de  
fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!“?

Jesus beder ikke os alle om at sælge alt, vi ejer, og give pengene til 
de fattige. Men penge må have været denne unge mands gud, og 
selv om Jesu svar synes ret barskt, vidste han, at dette var den unge 
mands eneste håb for frelse.

Bibelen fortæller, at han gik bedrøvet bort, for han var meget 
velhavende. Det viser, hvor meget han tilbad sin rigdom. Han blev 
tilbudt evigt liv og en plads i Jesu inderkreds: ”Kom så og følg mig“, 
som var det samme kald, som de 12 disciple fik. Men vi hører ikke 
mere om denne unge mand. Han valgte sine jordiske ejendele 
frem for evigheden.

Hvilken tragisk byttehandel! Hvilket sørgeligt eksempel på ikke 
at følge ”fremtidig tilfredsstillelse“ (se sidste uges studier). Denne 
mands beslutning var bedragerisk, for uanset hvor meget materiel 
rigdom kan give os her og nu, skal vi alle før eller senere dø og stå 
over for evigheden. I mellemtiden har mange af de velhavende 
opdaget, at deres rigdom ikke gav dem den fred og lykke, som de 
havde håbet på. Faktisk synes det modsatte at være tilfældet for 
mange. Der er skrevet et utal af biografier om, hvor ulykkelige 
mange velhavende mennesker har været. I hele menneskehedens 
historie er en af de bedste beskrivelser nogensinde om, hvor util-
fredsstillende rigdom i sig selv kan være, nedskrevet i Prædikerens 
Bog. Blandt de mange lærdomme, der findes i den, er der én ting, 
der er tydelig: man kan ikke købe fred og lykke for penge.

”For den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister 
sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det. 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 
8,35-37). Hvad vil det sige at miste sit liv på grund af evangeliet?

TIRSDAG
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 Luk 19,1-10

15. FEBRUAR 2023

ZAKÆUS

Zakæus var en velhavende jøde, som havde skaffet sig sin rigdom 
ved at arbejde som tolder for de forhadte romere. Derfor og fordi 
han og andre toldere krævede mere i skat, end de skulle, var 
Zakæus hadet og blev kaldt ”en synder“.

Zakæus boede i Jeriko, som lå ved en af de store handelsveje. 
Mødet mellem Zakæus og Jesus var ikke en tilfældighed. Zakæus 
var åbenbart blevet åndeligt overbevist og ønskede at foretage 
visse ændringer i sit liv. Han havde hørt om Jesus og ønskede at 
se ham. Rygtet må have bredt sig om, at den gruppe, som Jesus 
rejste sammen med, ville ankomme til Jeriko denne dag. Jesus var 
nødt til at passere gennem Jeriko fra Galilæa på sin sidste rejse til 
Jerusalem. Kristus’ første ord til Zakæus viste, at selv før han kom 
ind i byen, vidste Jesus alt om ham.

Hvilken forskel var der mellem denne rige mands erfaring med 
Jesus og den rige unge lovkyndiges?

Zakæus og den rige unge mand havde flere ting til fælles. Begge 
var rige, begge ønskede at se Jesus, og begge ønskede evigt liv. 
Men der standser ligheden.

Da Zakæus sagde: ”halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de 
fattige“ (Luk 19,8), tog Jesus dette som et udtryk for sand om-
vendelse. Han sagde ikke til ham: Jeg er ked af det, Zakæus, men 
ligesom det var for den rige unge mand, handler det om alt eller intet. 
Halvdelen er ikke godt nok. Hvorfor? Zakæus var glad for sin rigdom, 
men den var ikke en gud for ham, som det var tilfældet for den 
rige unge mand. Vi ved ikke, hvad Jesus faktisk sagde til Zakæus, 
men det er Zakæus, som først taler om at give penge til de fattige. 
I tilfældet med den rige unge mand derimod, var det Jesus, som 
opfordrede ham til at opgive sin rigdom for ikke at blive ødelagt 
af den. Selv om Zakæus, ligesom enhver anden rig person, havde 
brug for at være på vagt over for rigdommens farer, lader det til, at 
han havde bedre styr på det end den rige unge mand.

”Dengang den rige, unge rådsherre havde vendt sig bort fra Je-
sus, havde disciplene undret sig over, at deres Mester sagde: ‘Hvor 
er det vanskeligt for dem, der ejer meget, at komme ind i Guds 
rige.’ De havde sagt til hinanden: ‘Hvem kan så blive frelst?’ Nu 
så de en stadfæstelse af Kristi ord: ‘Det, som er umuligt for men-
nesker, er muligt for Gud.’ De så, hvordan en rig mand ved Guds 
nåde kunne komme ind i riget“ (Ellen White, Jesu liv, s. 398).

ONSDAG
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 Job 1,8

 

 Job 29,12-16

Til eftertanke

16. FEBRUAR 2023

LÆG MÆRKE TIL JOB

Hvordan bliver Job beskrevet af Gud?

Det er ret godt, at selv Gud omtaler Job som så ”retsindig og ret-
skaffen“, at ingen anden på jorden på den tid kunne måle sig med 
ham. Dette er Guds ord, ikke Jobs egne.

Selv efter, at Job havde været udsat for den ene katastrofe efter 
den anden, gentog Gud, hvad han først havde sagt om Job, at der 
ikke var nogen anden på jorden som ham, retsindig og retskaffen 
osv. Men nu var et nyt element tilføjet. Job havde stadigvæk alle 
disse karaktertræk, men Gud siger: ”uden grund fik du mig over-
talt til at ødelægge ham“ ( Job 2,3).

Vi får et stærkt indblik i Jobs retsindighed og retskaffenhed, når 
han afviser at fornægte Gud på trods af alt det, der sker med ham. 
Han må til og med bære sin ulykkelige hustrus nødskrig: ”Holder 
du stadig fast ved din retsindighed? Forband Gud, og dø!“ ( Job 
2,9). Men bogen åbenbarer også, at Job var en retfærdig mand, før 
disse ulykker ramte ham.

Hvad beskrives her, som giver os større indsigt i hemmelig- 
heden ved Jobs karakter?

Måske er Jobs ord det mest afslørende: ”Jeg var en fader for fat-
tige, jeg tog mig af retssager for folk, jeg ikke kendte“ ( Job 29,16). 
Job ventede med andre ord ikke på, at fx en fattig tigger i laser 
skulle henvende sig til ham og bede om hjælp. I stedet var Job pro-
aktiv, opsøgte mennesker, der havde behov, og hjalp dem.

Ellen White skriver: ”Vent ikke på, at de [de fattige] skal gøre dig 
opmærksom på deres behov. Du skal handle, som Job gjorde. Det, 
han ikke kendte til, opsøgte han. Gå en inspektionsrunde og find 
ud af, hvad der er behov for, og hvordan det kan afhjælpes på bed-
ste måde“ (Testimonies for the Church, 5. bd., s. 151).

Dette er et niveau af forvaltning af egne midler og Guds res-
sourcer, som rækker langt udover, hvad mange af Guds børn prak-
tiserer i dag.

Læs Es 58,6-8. Hvordan kan vi tage disse ældgamle ord til os og 
anvende dem på vores egen situation i dag?

TORSDAG
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17. FEBRUAR 2023

TIL VIDERE STUDIUM

”’Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene 
med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle 
folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som 
en hyrde skiller fårene fra bukkene.’ Således skildrede Kristus på 
Oliebjerget for sine disciple, hvordan det ville foregå på dagen for 
den store dom, og han fremlagde afgørelsen som … afhængig af 
et eneste punkt. Når folkeslagene er samlet foran ham, vil der kun 
være to slags mennesker, og deres evige skæbne afgøres efter, 
hvad de har gjort eller undladt at gøre for ham i skikkelse af de 
fattige og lidende …

Når du åbner din dør for nødlidende og syge venner af Kristus, 
tager du imod usynlige engle. Du indbyder himmelske væsener 
til at være dine gæster. De bringer en hellig atmosfære af glæde 
og fred. De kommer med rosende ord, og i Himmelen høres det 
samme. Hver eneste barmhjertighedsgerning giver genlyd dér. Fra 
sin trone regner Faderen de uselviske arbejdere blandt sine mest 
dyrebare skatte“ (Ellen White, Jesu liv, s. 463, 464).

1. ”Der vil altid være fattige i landet“ (5 Mos 15,11). Denne forud-
sigelse, som er mange tusinde år gammel, er desværre gået i 
opfyldelse, men hvordan skal vi opfatte den i dag? Nogle har 
brugt teksten i et forsøg på at retfærdiggøre, at man ikke be-
høver at hjælpe de fattige: ”Gud har sagt, at der altid vil være 
fattige iblandt os, så det er bare sådan, det er.“ Hvad mener 
du om det argument?

2. Læs 1 Tim 6,17-19: ”Dem, der er rige i den nuværende verden, 
skal du byde, at de ikke må være overmodige og ikke skal 
sætte deres håb til usikker rigdom, men til Gud, som rigeligt 
skænker os alt, hvad vi behøver. Du skal byde dem at gøre 
godt og være rige på gode gerninger, at være gavmilde og 
dele med andre, og samle sig en skat som en god grundvold 
for den kommende tid, så de kan gribe det virkelige liv.“

	  Læg	mærke	til,	hvori	udfordringen	ligger:	at	stole	på	sin	 
rigdom i modsætning til Gud. Hvorfor er det så let for dem, 
der har penge, at komme til at gøre dette, selv om de ved, 
at deres penge til syvende og sidst ikke vil holde dem i live? 
Hvorfor må vi alle vogte os for ikke at stole på noget andet 
end på Gud?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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